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- Des de l’observatori d’ocells de les riberes del Ter, situat al riu Ter a les Masies de Voltregà,
s’hi pot observar una de les colònies d’ocells ardeids nidificants més importants de
Catalunya.
- Per conèixer quins ocells fan niu en aquesta colònia, a quines èpoques de l’any els podem
veure i quines migracions fan, us passem un enllaç amb una imatge dels continguts dels
panells de l’observatori on hi trobareu tota aquesta informació.

- https://www.museudelter.cat/wp-content/uploads/2020/04/MuseudelTer_ocells_ardeids.pdf
- També us passem un enllaç on us podeu descarregar el pòster divulgatiu “ELS OCELLS
ARDEIDS DE LES RIBERES DEL TER”.

- https://www.museudelter.cat/wp-content/uploads/2020/04/MuseudelTer_poster_ocells_
ardeids.pdf
- D’altra banda, us passem un enllaç al nostre espai web CONEIX EL RIU on hi trobareu
dibuixos naturalistes de:
		
		
		
		
		

• La vegetació de ribera
• Els macroinvertebrats
• Els peixos
• Els amfibis, rèptils i mamífers
• Els ocells

- També podreu gaudir dels sons dels espais fluvials i reproduir els cants dels ocells!
- http://www.museudelter.cat/coneixelriu/

MÉS INFORMACIÓ

- Us adjuntem també un recull de pàgines web per si teniu alumnes interessats en conèixer i
endinsar-se al món de la ornitologia:
- Per començar: projecte de ciència ciutadana “Ocells dels jardins i balcons”:
- https://www.ocellsdelsjardins.cat/index.php?m_id=1&langu=ca

- Per aprofundir: Guia d’identificació d’ocells de la Societat Espanyola d’Ornitologia:
- https://www.seo.org/listado-aves.
- Per aprofundir i aportar dades: Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya, proveït per
l’Institut Català d’Ornitologia: http://www.sioc.cat, que inclou un llistat d’espècies: http://
www.sioc.cat/especies.php
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- Per a qualsevol dubte al respecte o per ampliar la informació us podeu posar en contacte
amb el nostre servei educatiu:
- Èlia Bretxa: elia.bretxa@uvic.cat
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