
DESCOBREIX
ELS SISTEMES NATURALS 

 

Sortides naturalistes a Osona

 

ANELLAMENT
CIENTÍFIC D’OCELLS 

19
03
 2023

Grup d’Anellament de 
Calldetenes – Osona

Tot el matí, 
a partir de les 9h.

Lloc: Accés a l’espai ambiental de les Casasses des de
l’aparcament de camions del C/ Cantonigròs

PI Les Casasses, Vic

Anellament cientí�c d'ocells als nous aiguamolls de les Casasses de Vic. L'anellament 
cientí�c d'ocells és un mètode d'estudi basat en el marcatge individual dels ocells. 
Qualsevol registre d'un ocell anellat pot oferir una gran quantitat d'informació de la seva 
biologia, especialment dels seus desplaçaments. Es farà una jornada d’anellament 
cientí�c en què s’ensenyarà com identi�car els ocells, com manipular-los, com s’estudien, 
la seva biologia, les seves migracions i els estudis concrets que en fa el Grup 
d’Anellament de Calldetenes – Osona.

ANELLAMENT
CIENTÍFIC D’OCELLS 

xerrada

presencial

i en línia

Col·labora

Organitza

Podeu trobar més informació a: 
www.museudelter.cat - mon.uvic.cat/cerm/ - www.gno.cat

Els desplaçaments es fan de manera 
particular i per compte i risc propi.
Les activitats únicament estan cobertes per 
l'assegurança de Responsabilitat Civil de 
l'organització. La resta de successos que es 
puguin esdevenir no tenen cobertura.

Les activitats es faran en grups 
reduïts i caldrà inscripció prèvia 
per mitjà del formulari que 
trobareu a l’agenda del Museu del 
Ter o al telèfon 93 851 51 76 
(Museu del Ter).

Es recomana portar calçat
còmode per caminar. 

 

17
03
 2023

Jordi Vilà, de Geòleg.cat i Grup de 
Naturalistes d'Osona (GNO-ICHN)  
Josep Biosca, UPC de Manresa

19:00h
No cal 

inscripció 
prèvia

El geòleg Jordi Vilà ens presentarà la troballa paleontològica d’un mamífer marí feta 
recentment a Folgueroles. Es tracta d’una costella que pertany a un individu de l’ordre dels 
sirenis (que inclou els dugongs, manatís o vaques marines), que va viure al mar tropical de 
l’eocè, a l’actual Catalunya Central, ara fa entre 48 i 37 milions d'anys.
Juntament amb els cetacis, els sirenis són els únics mamífers adaptats completament a la vida 
aquàtica; no surten mai de l'aigua, ni per parir. Per imaginar-nos com eren aquests animals, 
podem recórrer al dugong, l’únic representant de la família dels dugòngids, que a l’actualitat 
viu a les costes tropicals de l'oceà Índic i Pací�c oest, i als manatís, de la família dels 
triquèquids, que viuen en ambients subtropicals i tropicals d’Amèrica i l’Àfrica.

UNA COSTELLA 
DE SIRENI DE
FOLGUEROLES: 
QUÈ HI FA UN DUGONG A LA PLANA DE VIC? 

Punt de trobada:
Museu del Ter, Plaça de les dones del Ter,1  Manlleu

Enllaç a la xerrada www.museudelter.cat/canal-de-youtube/

UNA COSTELLA 
DE SIRENI DE
FOLGUEROLES: 
QUÈ HI FA UN DUGONG A LA PLANA DE VIC? 

SORTIDA DE
DESCOBERTA GEOLÒGICA

 

15
04
 2023

https://goo.gl/maps/tGriRDD9cskeDeBNA 

Jordi Espuny Solaní de Taller de Geologia 
i Grup de Naturalistes d'Osona10:00h

Punt de trobada: Aparcament del Camp de futbol
de Santa Eulàlia de Riuprimer. 

Zona: Les Costes Males de Santa Eulàlia de Riuprimer

Activitat de descoberta geològica als xaragalls de Santa Eulàlia de Riuprimer, 
caracteritzats per constituir un paisatge geològic de gran valor patrimonial. En una zona 
d'extensió reduïda, veurem el modelat del relleu sobre les margues, descobrirem un gran ventall de 
fòssils i, amb una mica de sort, minerals com la celestina.

*Es recomana portar una lupa d’observació i un bloc de notes.

*Sortida de migdia. Finalitzarà a les 14.00 h.

SORTIDA DE
DESCOBERTA GEOLÒGICA

ELS SONS
DE LA NATURA  

 

29
04
 2023

Eloïsa Matheu
biòloga i editora de “Sons de la natura”10:00h Punt de trobada:

Museu del Ter (Plaça de les Dones del Ter, 1), Manlleu 

Es tracta d’una activitat d’identi�cació de sons 
d’ocells. Durant una passejada,  podrem entrar al 
món de la comunicació animal de so i enregistrament 
de les seves vocalitzacions de la mà d’Eloïsa Matheu, 
una especialista amb una experiència més que 
notable en aquest àmbit. 

ELS SONS
DE LA NATURA  

 

BIOBLITZ
OSONA   

06
05
 2023

Punt de trobada: Accés al Castell d’en Planes des del camí que surt 
de l’aparcament del pavelló municipal d’esports del Castell d’en Planes 

Àrea a estudiar: Castell d’en Planes, Vic

El Bioblitz és un esdeveniment de descoberta de la natura
promogut per diversos museus d’Europa on, en un sol dia, especialistes de �ora i 
fauna, ajudats per voluntaris, identi�quen tots els organismes possibles existents en una àrea determinada. 
Enguany, el Bioblitz Osona pretén descobrir la biodiversitat del turó Castell d’en Planas de Vic 
*Consulteu el programa amb els horaris especí�cs de cada sortida del Bioblitz al web 
www.museudelter.cat o a www.gno.cat    

https://goo.gl/maps/TRCXYrbymMUFdTYG9 

Matinal, 
a partir de les 9h.

LES
ORQUÍDIES     

13
05
 2023

10:00h

Les orquídies tenen unes �ors molt vistoses i amb formes espectaculars que, molt sovint, imiten l’aspecte dels seus 
insectes pol·linitzadors, per atraure’ls. A Catalunya, se n’han descrit més de vuitanta espècies que hi creixen de forma 
natural. Només a Osona, el projecte de recerca participativa “Atles d'Orquídies d’Osona” ha detectat seixanta espècies 
i subespècies en sis anys de prospecció. El Grup de Naturalistes d’Osona, juntament amb el Grup Orquidiològic de 
Catalunya, proposa fer una sortida de cerca i fotogra�a de les orquídies, que permetrà aprendre a determinar-ne els 
taxons que anem trobant i a aprendre més sobre la seva biologia i ecologia, en un entorn periurbà on es comencen 
tasques per la seva protecció.

Davíd Vilasís. Grup Orquidiològic de Catalunya (GOC - ICHN)
i Grup de Naturalistes d'Osona (GNO - ICHN)

Punt de trobada:
Plaça de la Creu, Seva

 

13
05
 2023

ELS
AMFIBIS 

de 17:30 a 21:00 h Fernando Loras Ortí, herpetòleg. Grup
de Naturalistes d'Osona (GNO - ICHN)

Punt de trobada:
Parc del Castell de Montesquiu

On viuen els am�bis del nostre entorn? Què podem 
fer per observar-los? Farem una sortida per resoldre 
aquests dubtes tot aprenent a identi�car-los i 
conèixer els llocs idonis on veure’ls a dins de l'espai 
natural del Parc del Castell de Montesquiu. 

*Activitat del programa ”Els secrets del parc” del Parc del Castell de Montesquiu 

Preu: menors de 12 anys gratuït / 3,5 € adults.
Inscripcions a aquesta activitat: https://ticketara.com/esdeveniment/els-secrets-del-parc-am�bis/3676 

 

03
06
 2023

ELS
RÈPTILS

9:30 h Fernando Loras Ortí, herpetòleg. Grup
de Naturalistes d'Osona (GNO - ICHN)

Punt de trobada:
Parc del Castell de Montesquiu

Quins rèptils tenim al Parc? Són fàcils d'observar? On viuen? Farem 
una sortida de camp per aprendre a identi�car-los i descobrir els 
llocs idonis on poder-los veure.

*Activitat del programa ”Els secrets del parc” 
del Parc del Castell de Montesquiu 

Preu: menors de 12 anys gratuït / 3,5 € adults. 
Inscripcions a aquesta activitat: https://ticketara.com/esdeveniment/els-secrets-del-parc-reptils/3677 

ELS
RÈPTILS

 

FLORA
I VEGETACIÓ
 DE RIBERA 

10
06                     
 2023

Carme Casas i Albert Palou, 
Grup de Naturalistes d'Osona 

(GNO - ICHN)
10:00h

Punt de trobada: Aparcament de les Piscines Municipals 
de Les Masies de Voltregà 

Àrea a estudiar: Espai natural dels meandres i illes de Gambires i Gallifa.

Els rius porten associada la seva pròpia �ora i vegetació. Els boscos de ribera ressegueixen el 
curs del riu, a banda i banda, presenten una gran diversitat de �ora i fauna, i conformen el que 
s'anomena l’ecosistema �uvial.  A Catalunya hi ha diferents boscos de ribera en funció de 
l’espècie predominant: vernedes, salzedes i alberedes.
A la sortida farem un recorregut botànic a la vora del riu i aprendrem a identi�car les espècies 
més característiques dels boscos de ribera

 

LES
PAPALLONES

17
06
 2023

Albert Palou, Martí Franch, Jordi Faus i 
Alba Puntí, Grup de Naturalistes d'Osona 

(GNO - ICHN)
10:00h

Punt de trobada:
Universitat de Vic. Campus de la Torre dels Frares 

(C/ de la Laura, 13. Vic).

LES
PAPALLONES
Les papallones diürnes són possiblement els insectes més 
populars per al públic en general, gràcies a la seva bellesa, 
ubiqüitat i la facilitat amb què es poden observar. A Catalunya, n’hi 
ha més de 200 espècies, que destaquen per la relació estreta de 
cadascuna amb determinades espècies de plantes i d'altres insectes. 
En aquesta sortida es visitarà una àrea de gran diversitat, que permetrà 
conèixer les principals famílies de papallones diürnes i el cicle vital d’un 
bon nombre d’espècies.

 

PAPALLONES
NOCTURNES    

17
06                    
 2023

Josep Ylla, Ramon Macià, Arcadi Cervelló i Albert Xaus,  
Grup de Naturalistes d'Osona (GNO - ICHN) i Societat 

Catalana de Lepidopterologia (SCL).
20:30h

Punt de trobada:
Santuari de Puig-l'agulla (Vilalleons) 

08504 Sant Julià de Vilatorta

PAPALLONES
NOCTURNES    
Sortida de nit dedicada a l’observació i l’estudi de les 
papallones nocturnes. Es faran servir diferents trampes per 
atraure diverses espècies. Al llarg de la sessió s’identi�caran els 
exemplars atrets i s’explicaran les característiques principals i algunes 
curiositats de cada espècie.

*Es recomana portar llanterna i quelcom per picar (per si es fa tard)
*Es recomana deixar el cotxe a l’aparcament de Vilalleons

 

LES
LIBÈL·LULES       

01
07
 2023

Josep García Moreno.
Grup Oxygastra i Grup de Naturalistes 

d'Osona (GNO - ICHN)
10:00h

Punt de trobada:
Universitat de Vic. Campus de la Torre dels Frares 

(C/ de la Laura, 13. Vic).

Les acolorides libèl·lules o odonats són un dels grups d’invertebrats 
aquàtics més conegut per al públic en general. Aquesta sortida pretén 
identi�car els estadis vitals (larves i adults) de les libèl·lules, conèixer el 
seu cicle biològic, els ambients on viuen, com s’alimenten i quines famílies 
o espècies hi ha a Osona. 

LES
LIBÈL·LULES       

 

16
09
 2023

Ramon Pou, Grup de Naturalistes d'Osona 
(GNO - ICHN)10:00h

Punt de trobada:
Universitat de Vic. Campus de la Torre dels Frares

(C/ de la Laura, 13. Vic).

GRILLS I 
SALTAMARTINS 
DESCOBREIX ELS ORTÒPTERS D’OSONA
Sovint no en som prou conscients, però els insectes són la forma de vida 
animal predominant a la Terra.  N’hi ha més d'un milió d'espècies descrites, 
però es calcula que n’hi pot arribar a haver entre sis i deu milions.
Farem un recorregut per identi�car insectes poc coneguts, sobretot un dels seus 
grups, el dels ortòpters, i esbrinarem la relació que mantenen al llarg de l’any amb 
els ambients on viuen.

GRILLS I 
SALTAMARTINS 
DESCOBREIX ELS ORTÒPTERS D’OSONA

 

29
09
 2023

Segio Lopez i Laura Torrent, 
NaturaMontfred18:45h Punt de trobada:

Museu del Ter (Passeig del Ter, 2), Manlleu 

NIT DELS
RATPENATS  
Sabeu que a Osona convivim amb una bona colla d’espècies de ratpenats o rates 
pinyades? Són els únics mamífers que han conquerit el medi aeri, desenvolupant 
adaptacions i habilitats sorprenents. Es farà una xerrada introductòria per conèixer les 
espècies que viuen a Catalunya, on viuen, què mengen, perquè són tan importants i 
quins problemes de conservació tenen. Seguidament, es farà un passeig a l’exterior per 
observar l'activitat d'aquests petits mamífers mitjançant l'ús de detectors d'ultrasons.

* Es recomana portar frontal o llanterna, roba d'abrigar, i calçat còmode. L'activitat 
durarà unes dues hores.

Activitat inclosa a l’“European Batnight”

Activitat de la Nit Europea de la Recerca a Catalunya

 

30
09
 2023

Íngrit Soriguera i Jordi Vilà, 
de Geòleg.CAT i Grup de Naturalistes d'Osona11:00h Punt de trobada:

Museu del Ter (Passeig del Ter, 2. Manlleu).

BUSQUEM
PETITS GEÒLEGS!
BUSQUEM
PETITS GEÒLEGS!
Investigarem les propietats dels minerals més comuns

*Taller adreçat a nens i nenes de 7 a 12 anys. 
Aforament limitat a 12 nens i nenes.
Activitat de la Nit Europea de la Recerca a Catalunya

07
10
 2023

DIA MUNDIAL
DELS OCELLS  

Matinal 

DIA MUNDIAL
DELS OCELLS  

Punt de trobada: Jardins del Parc del Castell de Montesquiu

El Dia Mundial dels Ocells és una campanya de sensibilització 
sobre els ocells, que s’organitza internacionalment. Les activitats 
de l’edició d’enguany a Osona inclouen una sortida ornitològica 
guiada, tallers per als més menuts, anellament d’ocells , una xerrada 
d’ornitologia i un concurs d’identi�cació d’ocells. 

*Es pot consultar el programa especí�c d’activitats a 
www.territori.gesbisaura.cat

SORTIDA DE
DESCOBERTA GEOLÒGICA

 

14
10
 2023

https://goo.gl/maps/FJW1NGMxCZzrc2GYA  

Jordi Espuny Solaní 
de Taller de Geologia i Grup

de Naturalistes d'Osona
10:00h Punt de trobada: Plaça de l'Era Nova, Rupit 

Zona: Sant Joan de Fàbregues, Rupit

Activitat de descoberta geològica pels voltants de Rupit i Sant Joan de 
Fàbregues, on observarem els diferents elements (rocam, falles, fòssils,...) 
que con�guren el paisatge geològic de l'indret. 

 *Es recomana portar una lupa d’observació i un bloc de notes.
 *Sortida de migdia. Finalitzarà a les 14.30 h.

SORTIDA DE
DESCOBERTA GEOLÒGICA

 

21
10
 2023

Jordi Baucells, Grup de Naturalistes 
d'Osona (GNO - ICHN)09:00h

Punt de trobada:
Universitat de Vic. Campus de la Torre dels Frares (C/ de 

la Laura, 13. Vic). Zona d'observació: Sora

ELS
BOLETS 
Els bolets són estructures reproductores d’organismes que 
pertanyen al regne dels fongs, un grup molt divers del qual la 
població en general en coneix només una petita part, limitada a les 
espècies més valorades per la gastronomia o per la seva toxicitat. 
A la sortida es farà una introducció breu sobre aquest grup i, a 
continuació, es colliran els bolets que es trobin, amb l’objectiu de 
conèixer les diferents espècies i els seus trets més característics. 

 

04
11
 2023

Jordi Vilà i Íngrit Soriguera, de Geòleg.CAT
i Grup de Naturalistes d'Osona10:00h

Punt de trobada: Aparcament de les piscines municipals
de les Masies de Voltregà  Àrea a estudiar: Espai natural 

meandres i illes de Gambires i Gallifa.

Osona té una història geològica privilegiada, dominada per un 
mar de fa entre 55 i 34 milions d’anys. Els processos geològics 
l’han modelada d'una manera característica i única. En aquesta 
sortida, farem una passejada pels meandres del Ter, al voltant de 
la font del Peretó i interpretarem com aquest riu ha anat 
evolucionant al llarg del temps.

*Sortida per a tots els públics. Caminada de 5 km sense desnivells

DESCOBRIM EL
QUE TREPITGEM! 
DESCOBRIM EL
QUE TREPITGEM! 


