INSCRIPCIONS:

Els ocells
de les zones
humides

Fins dimecres, 15 de desembre de 2010
Places limitades
Preu del curs: 25 €. La inscripció inclou el professorat i la
documentació del curs. El menjar i desplaçament, anirà a càrrec
del participant.

Per tal de formalitzar la inscripció:
1r. Cal fer una preinscripció trucant al 973 700 455 o
enviant un correu electrònic a infosostenible@paeria.cat

Curs teoricopràctic d’identificació

indicant: Nom i cognoms, telèfon de contacte i direcció

Més informació i inscripcions a:

postal.
En breu ens posarem en contacte amb vosaltres per

Regidoria de Medi Ambient i Horta.

confirmar-vos la disponibilitat de places.

d’aus aquàtiques,

Ajuntament de Lleida

2n. Cal fer efectiu l’import de 25 €, ordenant una
transferència bancària (on hi consti nom cognoms i curs),
al següent compte:
Multicaja: 3189 0301 10 2085674923 (Fundació

infosostenible@paeria.cat;
http://sostenibilitat.paeria.cat
Tel. 973 700 455. Fax. 973 700 459

a càrrec d’Steve West, ornitòleg
professional.
professional.

C/ Tallada, 32 25002 Lleida

Lleida 21)
3r. Cal enviar-nos una còpia del resguard bancari, per

Organitza:

correu electrònic a o bé al fax: 973 700 459

Us recordem que la inscripció no serà vàlida fins que no
s’hagi efectuat el pagament.

Si voleu rebre informació de forma periòdica de les
activitats

que

organitzem,

infosostenible@paeria.cat

feu-nos-ho

saber

a:

17 , 18 i 19 de
desembre de 2010

Tarda: Visita a l’embassament d’Utxesa, un
Divendres, 17 de desembre de 17 a 19 h

espai natural, que gaudeix d'un paisatge

Lloc: Centre d’Interpretació de la Mitjana

diversificat en què es pot observar un elevat

L’Ajuntament de Lleida, el Consorci d’Utxesa

Sessió teòrica que tindrà lloc al laboratori del

nombre d'espècies tant de vegetació com de

i el Consorci de l’estany d’Ivars i Vila-Sana,

Centre d’Interpretació de la Mitjana.

fauna, sobretot aus.

han

organitzat

un

curs

teoricopràctic

•

per a la identificació de les aus aquàtiques.

d’identificació d’aus aquàtiques per a
qualsevol

persona

interessada

en

Aspectes més importants a tenir en compte

•

Lloc de trobada: a confirmar

Classificació dels ocells: mètodes i trucs per
a identificar les espècies més complicades

l’ornitologia.

d’aus aquàtiques.
El curs anirà a càrrec d’Steve West, ornitòleg
professional, i té una durada de tres dies:

•

Diumenge, 19 de desembre de 9 a 14 h

Resum de les possibles espècies a observar
durant les sortides.

Es visitarà l’estany d’Ivars i Vila-sana, un
espai recuperat a partir del 2005 amb una
superfície d'aigua de 126 ha. Es tracta de
l'estany interior de Catalunya més gran
quant a dimensions i acull una important

Divendres:

17 – 19 h

Dissabte:

9 - 18 h

Dissabte, 18 de desembre de 9 a 18 h

diversitat biològica. La fauna de l’espai és

Diumenge:

9 - 14 h

Lloc de trobada: Es confirmarà divendres

un dels seus patrimonis principals amb

Sortida a camp on es visitarà:
A qui s’adreça aquest curs?

Matí: El parc de La Mitjana de Lleida, 90

A totes les persones interessades amb la

hectàrees de bosc de ribera, prats humits i

natura i sobretot en aquelles interessades en

zones amb aigua, a les portes de la ciutat. Un

aprofundir en el món de l’ornitologia, ja

parc que ens ofereixen una magnífica ocasió

espècies de gran interès, sobretot pel que
fa als ocells.

NOTA: els desplaçaments es realitzaran amb cotxes
particulars.

Material necessari pel curs:

siguin estudiants, aficionats o professionals

per observar algunes de les aus migratòries

- Prismàtics i guia d’ocells (si en teniu)

d’aquest camp.

que venen a passar l’hivern a Lleida.

- Esmorzar de dissabte i diumenge i dinar de

Dinarem a Torres de Segre, a les proximitats
del camí natural del riu Segre.

dissabte.
L’organització es reserva el dret de variar les rutes en cas
que ho cregui convenient.

