Fitxa de l’activitat:
Observació d’ocells –Birdwatching- al
riu i la muntanya
www.albergassut.com

çxxx
Objectius
:
-

Observar i descobrir la riquesa i varietat d’aus que hi ha al nostre municipi

-

Conèixer una mica més sobre la vida dels ocells i aprendre a respectar-los

-

Ser més conscient dels secrets que amaga la natura i que nosaltres tenim a la
vora, dia a dia, sense ser-ne conscients

Desenvolupament:
L’activitat, gratuïta, és una de les més interessants i riques pel que fa
al factor “sorpresa” de sortir a la natura i descobrir, un dia concret,
una espècie concreta d’ocells, que pot ser diferent a la que veurem
l’endemà mateix. Cada dia a la natura és un regal que ens sorprèn
sempre. Un dia, podem veure ànecs, un altre, el bernat pescaire;
àligues, gallines d’aigua... o moltes espècies a la vegada. És
realment excitant! Veure els colors, les formes, l’art de volar, de
nedar... la millor manera, sens dubte, de conèixer el món de les aus.
Sortirem tots junts amb un prismàtic cada u i anirem al passeig del
riu, on ens delectarem amb les meravelloses vistes. Hem de ser
pacients, a vegades cal esperar per veure algun ocell volar, menjar,
etc. El monitor, que coneix on estan la majoria dels ocells i els seus
nius, ens explicarà quines espècies són les que veiem, què fan aquí
al riu i com és el seu dia a dia.
També anirem a la muntanya per veure les espècies que hi ha allí,
com els molts ànecs que, actualment, ronden prop de les basses.

Materials:
Prismàtics
Bloc de notes
Avaluació i Observacions:
-

Es pot aprofundir en l’observació d’ocells a través de l’Institut Català d’Ornitologia
www.ornitologia.org, que ens facilita un programa SOCC per geolocalitzar les espècies que
nosaltres observem i, així, ajudar-les. Facilitarem aquesta informació als professors,
monitors i persones interessades en dur a terme alguna observació al seu territori.

