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1. FORMACIÓ DEL DELTA
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Durant la sortida d’avui gaudiràs tot coneixent molts aspectes sobre el
delta del Llobregat. En primer lloc, però, observa els dibuixos i contesta les
preguntes següents:

Un Delta és...
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Quin riu forma aquest Delta?

Hi ha pocs rius que formin un delta.
Quines condicions es necessiten?

4
Digues 5 dels elements que conformen
el Delta actual. Ajuda’t de la imatge
de la portada.
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2. a ull d’ocell al remolar
Abans de començar a descobrir el delta del Llobregat, farem una pluja d’idees per tal de veure què en sabem,
d’aquest indret.

Marca amb una creu l’opció que et sembli més correcta.
CERTA
a) El paisatge del delta del Llobregat ha variat al llarg del temps.
b) Totes les aus que hi ha al delta del Llobregat viuen en les zones humides.
c) La vegetació de les reserves naturals pot resistir la duresa del clima del
Delta (salinitat, molt de sol, vent...).
d) A les reserves naturals es poden seguir tots els itineraris si anem en
silenci.

Marca en el mapa l’itinerari que farem avui.

FALSA

3. a ull d’ocell a CAL TET
Amb el que t’han explicat i has vist, uneix amb una fletxa.
Torre de Collserola
288 m

El Tibidabo
517 m
(Collserola)

Sant Ramon
300 m

Marca en el mapa, l’itinerari que farem avui.

La Morella
595 m
(Garraf)

4. LA MARESMA
Una maresma és una zona molt planera i propera a la mar, que segons l’època de l’any, es troba totalment
inundada o ben seca.

1. Tria la solució més adient:
Al llarg de l’any, a la maresma s’hi troba aigua sempre/periòdicament.
L’aigua de la maresma prové de l’aigua de pluja / mar / pluja i mar.
Per tant, la maresma és un ambient d’aigua dolça / salada / salabrosa.
El sòl de la maresma és d’un material impermeable, anomenat argila/ sorra.

2. Relaciona cadascuna de les afirmacions següents amb la
imatge i el nom de la planta corresponent:
Les fulles tinc de colors, des del verd al
vermellós.
Per dins plenes d’aigua estan, per
compensar la sal.

Tamariu

Sóc capaç de viure aquí perquè elimino la
sal a través de les meves fulles.

Jonc

Amb molt de compte hauràs d’anar, ja que
amb les meves tiges et pots punxar.

Salicòrnia
o salat
fruticós

Des d’aquest aguait, quins d’aquests ocells pots veure?
Encercla’ls.

5. Observem els ocells

Enmig de l’aigua

QUÈ ESTÀ
FENT ARA: 		
Descansa
			
			
Menja		

S’arregla les plomes

Va picant per l’aigua 		

Està sol

Va picant pel fang

Vola fent moviments en forma d’onada

Està amb altres ocells

Vola recte amb moviments ràpids de les ales

			Volant

			
COM ES
COMPORTA
AMB
D’ALTRES
OCELLS: 		
Està amb ocells de la seva mateixa família 		

Es capbussa

Nedant 		

			Per l’aigua

Caminant

Saltant

A la vora de l’aigua

					
COM ES
MOUEN:
Per terra
Caminant

			

			Entre les plantes

ON VIU: 		

NOM

FITXA DE COMPORTAMENT

Altres

Vola planejant

Fixa’t en què està fent algun dels ocells que es veuen des de l’aguait i omple la fitxa
que tens al costat.

6. Com es comporten els ocells?

7. La pineda i els seus habitants
1. Després de passejar per la pineda, anota les seves
característiques principals.

2. Relaciona cada animal amb el seu rastre corresponent i
anota tots els rastres que trobis.

3. Para bé l’orella i anota tots els ocells que sentis.

Mallerenga carbonera

Pit-roig
Escolta el cant dels
ocells del Delta

Polla d’aigua

Ànec coll verd

https://soundcloud.com/
ajuntament-del-prat/sets/
biodiversitat-el-prat

8. Descobrim la vegetació de la
pineda
1. A partir de les imatges i de les teves observacions intenta
esbrinar el nom de les plantes que et proposem a continuació.

- arbust d’uns 90 cm
d’alçada
- fulles gruixudes i
rugoses amb pèls al
revers
- color verd fosc
- flor blanca

- arbust força enfiladís
- fulles transformades
en petites punxes
- brots tendres i
comestibles

- arbust de fins a 2 m
d’alçada
- fulles compostes i
folíols parells
- color verd fosc
- fruit vermell

- arbust d’uns 30 a 70
cm d’alçada
- fulles allargades,
suaus i de color verdgrisós
- quan floreix, les
fulles es marceixen

2. Digues quins altres aspectes destacaries d’aquest bosc.

9. La platja de prop
1. Encercla el nom dels organismes que vegis.

CAMPANETA
DE MAR

GAVINA CORSA

PANICAL

ERUGA DE
LLIRI DE MAR

LLIRI DE MAR

SARGANTANER
PETIT
EQUINÒFORA

ESCARABAT

CORRIOL
CAMANEGRE

2. Llegeix les frases següents i encercla la paraula
correcta.
- Les plantes de la platja són altes / baixes, perquè el vent no les faci malbé.
- Les plantes de les platges tenen colors clars / foscos per no escalfar-se gaire amb el sol.
- Moltes plantes de platja tenen / no tenen pèls per no perdre l’aigua.
- La mida de les fulles d’algunes plantes de la platja sol ser petita / gran per no perdre aigua quan
els toca molt el sol.

CREUADETA

10. Vegetació a la sorra
1. Col·loca el número de cada problema amb què es troben
les plantes que viuen a la platja amb la seva solució
corresponent.
PROBLEMES

1

VENT DE MAR		

4

2

3

SORRA MÒBIL		

PÈRDUA D’AIGUA PER EVAPORACIÓ		

5

OBTENCIÓ D’AIGUA		

CALOR DEL SOL

SOLUCIONS
FULLES AMB CERES		

MIDA DE FULLA PETITA				

FULLES AMB PÈLS

FULLA DURA			ARRELS SUPERFICIALS				COLOR CLAR
POCA ALÇADA			

FULLES CONVERTIDES EN PUNXES		

FULLES CRASSES

Reflexionem...
Després de tot el que has vist i escoltat durant el dia
d’avui, creus que és important conservar els espais naturals del Delta del Llobregat? Per què?

Informació i reserves
93 370 90 02
apropataldelta@elprat.cat

Escaneja el codi QR i gaudeix dels
espais naturals del delta en 360º

Entitat gestora: Fundació Catalana de l’Esplai

www.elprat.cat/turismeiterritori

