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Informació d’interès
HORTSAVINYÀ I ELS SEUS ENTORNS
Hortsavinyà, el lloc que havíeu de visitar el dia de la sortida, és un veïnat format bàsicament per masies disperses que pertany al terme municipal de Tordera. El nucli principal està format per una gran esplanada amb
XEYPIWMJSRXWTIVJIVT¸GRMGPƶIWKP³WMEHIERX1PSTMYRIHMǻGMUYILEIWXEXLSWXEPGIRXVIHƶMRJSVQEGM¾HIPTEVGM
actualment és l’escola. Sí, al mig del parc hi ha una petita escola amb uns 40 alumnes!

Una passejada per aquest paratge ens permet gaudir del seu entorn natural i cultural perquè dins un Parc,
no només es conserva el patrimoni natural, oi que ho recordes? Prop del nucli d’Hortsavinyà hi podem trobar
YRJSVRHIGEP±PƶIVQMXEHIPƶ*VSPEPEXEYPEHIPIWFVYM\IWMVIWXIWHƶERXMKYIWGEVFSRIVIW
Pel que fa al patrimoni natural que envolta aquest espai, està format bàsicament per bosc d’alzines i també hi podem trobar alguna alzina surera.
L’alzinar és un bosc ric en arbusts com el marfull, l’arboç, l’aladern, el galzeran i el llentiscle, i també en lianes com el lligabosc mediterrani, l’arítjol,
SPƶLIYVE&PETVMQEZIVEǼSVIM\IRPIWIWXITIW IWXITERIKVEIWXITEFPERGEMIWXITEFSVVIVEIWTSHIRGSPPMVIWTªVVIGWMǼSVIM\IRIPWGMVIVIVWUYIEP
Montnegre n’hi ha molts de silvestres. Us animeu a buscar-los per internet?
Alzina

En mig d’aquests arbres i arbustos s’hi amaga una fauna interessant i diversa que és difícil
poder observar durant una passejada pel bosc, però sí que podem trobar rastres, Hi ha
GEVR¸ZSVWGSQIPKEXQIWUYIVSKIRIXE PEJEKMRESKSVNEFPERGIPXSM\¾MPEQSWXIPE SQnívors com el porc senglar i herbívors com el cabirol. Destaquen deprePorc senglar
Toixó

dadors com l’àliga marcenca, l’aligot, la guineu o guilla, la serp verda i
IPPPERKEVHEM\MYRQYRXHƶMRWIGXIWV²TXMPWEQǻFMWTIXMXWVSWIKEHSVWM
ocells com l’oriol i el rossinyol.
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L’activitat
FEM D’ORNITÒLEGS I ORNITÒLOGUES
Com que no teniu l’oportunitat de poder passejar pel Montnegre, hem pensat que us podríem fer arribar
alguna d’aquesta fauna a casa. Què us semblaria que us arribés un senglar? De fet aquests dies se’n poden
veure per alguns pobles. O potser millor un cabirol? És complicat, oi? Casa vostra és molt diferent de casa
seva. Però n’hi ha uns que és més fàcil que us facin una visita. Vet aquí el repte.

Construeix una menjadora per a ocells i un abeurador
1. ESTUDIEM ELS OCELLS
Abans de fer la menjadora i l’abeurador, us proposem que conegueu una mica millor els ocellsTIVEM\½
primer de tot entreu en aquesta pàgina web: https://coneixelriu.museudelter.cat/ocells.php
Mentre vosaltres tanqueu els ulls, que algú altre vagi passant el ratolí sobre les mallerengues, l’oriol, el
rossinyol, l’oreneta comú o l’oreneta cuablanca, la merla, el pit-roig, el tallarol de casquet o el picot verd,
MEM\¸YWTSHIYMQEKMREVUYIIWXIYEPQMKHIPWFSWGSWHIP2SRXRIKVIKEYHMRXHƶEUYIWXIRXSVRREXYVEPXER
especial, tot escoltant els cants dels seus ocells.

2. FEM LA MENJADORA I L’ABEURADOR
*PVITXIUYIYWTVSTSWIQGSRWMWXIM\Econstruir una, o diverses menjadores per a ocells, i un abeurador
amb materials que tingueu per casa. Com que estem a la primavera i els ocells tenen molt menjar en
TEXMWNEVHMRWMFSWGSW³WTSWWMFPIUYIGSWXMYREQMGEUYIWƶETVSTMREPIWǻRIWXVIWMEPWFEPGSRW8SXMEM\½LS
MRXIRXEVIQMWIQTVIPIWTSHIYHIM\EVHYVERXPƶLMZIVRUYI³WUYERXIRIRQ³WHMǻGYPXEXWTIVXVSFEVQIRNEVM
WIKYVUYIYWLSEKVEIM\IR5SXWIVXIRMYYRTEXMSYRNEVH¸SRTIRNEVPIWSTSXWIVYREǻRIWXVESYRFEPG¾SR
recolzar-les, per aquest motiu us presentem diferents models, i en podeu trobar més a internet. Es tracta
HIHIM\EVEREVPEGVIEXMZMXEXMTSWEVRSWIRPETIPPSQMPPSVHMXIRPIWTPSQIWHƶYRSGIPP
En les pàgines següents trobaràs les instruccions per fer la menjadora i l’abeurador.

3. OBSERVEM ELS OCELLS
Una vegada tingueu la menjadora i l’abeurador instal·lats, tocarà fer d’ornitòlegs i ornitòlogues.
L’ornitologia és la branca de la zoologia que estudia els ocells.
5IVJIVLS³WMQTSVXERXXIRMVQSPXETEGM²RGMEMSFWIVZEVGSRWXERXQIRXPIWQIRNEHSVIWTIVZIYVIWMETVEVIM\
EPKYRZMWMXERX6YEREM\½TEWWMMRXIRXEVIQMHIRXMǻGEVPƶSGIPPEQFPEǻX\EUYIYWEHNYRXIQEPǻREPHƶEUYIWX
documentMUYIIRWLEGIHMXPƶ.RWXMXYX(EXEPªHƶ4VRMXSPSKME .(4&Q³WTSHIYMRXIRXEVJIVEPKYREJSXSKVEǻE
SHMFYM\HIPWSGIPPWUYISFWIVZIY
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Com fer una menjadora per penjar
ELS MATERIALS QUE NECESSITEM
> 1 tetrabric
>5ETIVGEVXSPMRESGEVX¾
> Cola o cinta adhesiva
> Cordill

LES INSTRUCCIONS
PAS 1

PAS 2

Per començar, netejarem amb aigua un tetrabric.

&QFYRIWXMWSVIWSTYR\¾JEVIQYRWforats per pas-

Un cop ben sec el folrem amb qualsevol material

WEVYREGSVHEGSVHMPPSǻPJIVVSUYIJEVªHIRERWETIV

UYI XMRKYIQ TIV GEWE TETIV GEVX¾ GEVXSPMRE IR-

poder penjar la menjadora.

KER\ERXPSEQFGMRXEEHLIWMZEGSPESPPMKERXPS

PAS 3

PAS 4

Amb l’ajuda d’un adult, farem dues obertures al bric.

Ara ja es pot decorar la menjadora pintant-la, en-

Per aquestes obertures accediran els ocells a re-

KER\ERXVIWXIWZIKIXEPWHMFYM\ERXLMQSXMYWHIRE-

GSPPMVIPQIRNEV&QFYRTYR\¾farem un forat sota

tura o amb qualsevol cosa que et passi pel cap.

cada obertura i hi travessarem un pal. Podem fer

(EPIZMXEVJIVLSEQFIPIQIRXWFVMPPERXWSVIǼIGXERXW

servir un llapis o una cullera de cuina de fusta.

TIVXEPHIRSIWTERXEVIPWGSQIRWEPW'SRTVSǻX
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Com fer una menjadora de sobretaula
ELS MATERIALS QUE NECESSITEM
> 1 ampolla de plàstic
> Tisores i cúter
>(SVHMPPSǻPJIVVS
>9REGEM\EHIQMXNEHSX^IREHƶSYW

LES INSTRUCCIONS
PAS 1

PAS 2

Per començar rentarem una ampolla de plàstic.

Amb l’ajuda d’un ganivet o un cúter farem unes inci-

Per tal de decorar-la, l’hem envoltat de cordill,

sions a la part on s’enrosca el tap. Per aquests fo-

subjectant la part del coll amb una volta de cordill

VEXW³WTIVSRWSVXMVªIPQIRNEVEM\¸UYIPEWIZEQMHE

lligada i la part del cul amb un clip. Es pot decorar

LEHƶEREVEQFVIPEGM¾EPKVEUYILMTSWIYIKYMHE-

embolicant-la amb paper o pintant-la.

ment omplirem l’ampolla amb el gra i la reservarem.

PAS 3

PAS 4

El següent pas és fer la base de la menjadora. En

Tot seguit posarem la base sobre l’ampolla plena

aquest cas utilitzarem la tapa d’una caixa de mitja

que hem reservat i li donarem la volta. Tallarem dos

dotzena d’ous. Amb unes tisores tallarem la part

trossos de cordill que mesurin dues vegades i mitja

UYIZSPIQJIVWIVZMVMEQFPIWQEXIM\IWXMWSVIWSYR

l’alçada de l’ampolla. Passarem els cordills pels forats

TYR\¾farem un forat a cada cantonada.

MJEVIQYRRYWEGEHEFERHETIVUY²UYIHMRǻ\EXW
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Com fer un abeurador
ELS MATERIALS QUE NECESSITEM
> 1 garrafa d’aigua
> Tisores i cúter
>(SVHMPPSǻPJIVVS
> Un pal

LES INSTRUCCIONS
PAS 1

PAS 2

Per construir l’abeurador, utilitzarem una garrafa
d’aigua. Per començar, amb unes tisores o un cúter

A la base d’aquestes obertures hi farem un forat per
passar-hi un pal, o similar, on els ocells puguin “ate-

farem dues obertures; una, a una cara i l’altra al

rrar” millor. En aquest cas hem fet servir uns pals per

costat oposat. Els forats han de ser d’una mida que

fer broquetes. N’hem ajuntat quatre amb cinta ad-

els ocells hi puguin accedir còmodament perquè és

hesiva perquè el pal tingui més rigidesa i superfície.

possible que a part d’utilitzar-la com a abeurador,
també s’animin a fer una remullada.

PAS 3

PAS 4

+EVIQ YR TIRNEHSV EQF YR GSVHMPP S ǻPJIVVS lligat

Finalment la decorarem. En aquest cas hem utilitzat

a la nansa de la garrafa, encara que també es pot

retoladors permanents, però també es pot emboli-

utilitzar posant- la al damunt d’una taula o superfície.

GEVEQFTETIVGEVX¾GSVHMPP
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Comparteix la teva feina amb nosaltres
*REUYIWXWHMIWHIGSRǻREQIRXHMJ¸GMPWTIVXSXWMXSXIWIRWJEQSPXEMPzPYWM¾VIFVIRSX¸GMIWXIZIWTIVEUYIWX
QSXMYXƶEKVEMV¸IQQSPXUYIGSQTEVXIM\MWEPIWRSWXVIW\EV\IWWSGMEPWPEXIZEJIMRE
+IWEPKYREJSXSKVEǻEHIPEXIZEJIMREMUYERPEXMRKYMWHMKYIWPMEPTEVISPEQEVIUYIPETIRKMREPIW\EV\IW
socials amb les etiquetes següents:

Instagram: #Viuelparc
Twitter: @viuelparc, #viuelparc
Facebook: @Viuelparc
El programa Viu el parc a l’escola també disposa d’un blog: http://www.blogviuelparcescola.com
MIRWZSPWIRZMEVJSXSKVEǻIWHIPXVIFEPPUYILEWJIXSEPKYRIWGVMXI\TPMGERXRSWPEXIZEI\TIVM²RGMEXVIFEPPERXHIWHIGEWESǻRWMXSXEPKYRVIGSVHHƶEPKYREWSVXMHEIRYRTEVGREXYVEPIRWLSTSXWIRZMEVEEUYIWX
correu electrònic: viuelparc.escoles@diba.cat i nosaltres ho publicarem en el blog.
5IVÅPXMQXEQF³XƶMRJSVQIQUYIXIRWEPEXIZEHMWTSWMGM¾YRNSGWSFVIIPWTEVGWREXYVEPWHIPE<EV\EHI
TEVGWREXYVEPWHIPE)MTYXEGM¾HI'EVGIPSREhttps://parcs.diba.cat/web/viuelparcescola/el-joc
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 Espècies més comunes

de

:

a

:

Per cada espècie, anota el nombre màxim d’individus diferents que has observat. Només compta
els ocells que estiguin fent ús del teu jardí (per exemple, els que s’hi han parat o venen a alimentar-se), no els que passen sobrevolant o estan al jardí o parc del costat.

Colom roquer

Tudó

Tórtora turca

Cuereta blanca vulgar

Pit-roig

Cotxa fumada

Merla

Tallarol capnegre

Tallarol de casquet

Mosquiter comú

Mallerenga blava

Mallerenga carbonera

Garsa

Estornell vulgar/negre

Pardal comú

Pardal xarrec

Pinsà comú

Gafarró

Verdum

Cadernera
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 Altres espècies
Esparver
vulgar

Cotorreta
de pit gris

Falciot
negre

Puput

Picot verd

Picot
garser
gros
Oreneta vulgar

Oreneta
cuablanca

Cuereta torrentera

Pardal
de bardissa

Rossinyol

Bruel

Papamosques
gris

Cargolet
Merla
blava

Tord comú

Griva

Mallerenga
cuallarga

Mallerenga
d’aigua

Mallerenga
emplomallada

Mallerenga
petita

Pica-soques blau

Raspinell
comú

Gaig

Cornella negra

Lluer

Passerell comú

Trencapinyes

Pinsà borroner

Durbec

Gratapalles

Espècie

Rossinyol bord

Número

Espècie

Número

 Altres animals
Eriçó comú

Esquirol

Dragó comú

Granota verda ibèrica

Tòtil comú

Si us plau entra les dades online a ocellsdelsjardins.cat

Atalanta

