
La Bassa: estació de servei 

per a les aus aquàtiques.



Per què vénen tants ocells aquàtics 

al delta de l’Ebre?

Presenter
Presentation Notes
Podem qüestionar als alumnes perquè que el delta atrau a tantes espècies d’ocells aquàtics. Coneixements prèvis.



Per què els arrossars i les basses del Delta són les 
àrees de servei de les autopistes per on viatgen els 

ocells aquàtics.



Autopistes Un senyal en el camí...

Una àrea de servei Un lloc on descansar

Presenter
Presentation Notes
Es tracta d’establir un paral·lelisme entre les estacions de servei de les autopistes, i el viatge migratori d’alguns ocells (al títol de la presentació també és present).



Les autopistes del cel

Presenter
Presentation Notes
Tot i que al cel no hi ha autopistes, molts ocells segueixen sempre els mateixos itineraris per a fer els seus desplaçaments. A la imatge de l’esquerra es veu clarament com els itineraris intenten evitar grans trajectes sobre el mar, aprofitant els estrets i les illes del Mediterrani, per a poder parar a descansar. Alguns ocells no són nedadors i el fet de esgotar-se al mig del mar pot tenir fatals consequències.



Un senyal en el camí...

Una gran àrea de servei

Un lloc on descansar, alimentar-se i nidificar.

Presenter
Presentation Notes
Com en l’exemple de l’autopista, els ocells detecten les àrees idònies per poder descansar, alimentar-se... Les zones humides.



Les aus aquàtiques

Al delta de l’Ebre hi ha unes 
350 espècies diferents d’aus.

El cens d’aus aquàtiques hivernants el 
2010, va ser de prop de 265 000



Coneguem alguns dels protagonistes...



D’octubre

A abril
El Bernat pescaire

a l’hivern        ... ve del nord d’Europa

Presenter
Presentation Notes
Presentació del primer protagonista: El Bernat (hivernant del delta)
Característiques: pes i talla (plantejar el perquè de tant poc pes en relació a la seva grandària)= ossos buits, molt poc greix...



Camallarga
a l’estiu ... ve del centre i sud d’Africa

D’abril

a l’agost

Presenter
Presentation Notes
Presentació del segon protagonista: El Camallarga (estiuejant del delta)




Què canvia a les zones humides on viuen els ocells 
aquàtics quan les temperatures baixen o pugen?

Presenter
Presentation Notes
Relacions entre els elements naturals.
Noció de dependència entre éssers vius.

Dinàmiques.
Interacció éssers viu – medi (veure diapositives següents)





GEL!

SEQUERA

Presenter
Presentation Notes
Relacions entre els elements naturals.
Estructures i dinàmiques. 
Interacció no immediatament observable sol – medi (les aigües poc profundes es glacen).
Canvis no immediatament observables (glaçades). 
Mecanisme de regulació no observable (energia del sol) i observable (el corrent)



Les plantes i animalets aquàtics desapareixen!

GANA!

Presenter
Presentation Notes
Relació entre els elements naturals.
Estructures i dinàmiques.
Interacció no immediatament observable éssers vius – medi (les plantes aquàtiques minven o desapareixen a l’hivern).
Canvis no immediatament observables (poblacionals). 
Mecanismes de regulació no observables (cicle vital, energia del sol, nutrients)




Què fer?

per trobar...

Presenter
Presentation Notes
Relacions entre els elements naturals
Idea de multicausalitat i multiefecte.
Dinàmiques. 
Interacció no immediatament observable ésser viu – medi (la migració)
Canvis no immediatament observables (de lloc, poblacionals).



Un clima temperat.

Vegetació aquàtica a l’abast.
Invertebrats i altres animalets aquàtics

Refugi

Presenter
Presentation Notes
Interacció observable éssers vius – medi (els ocells aquàtics són presents al delta de l’Ebre, a l’hivern)
Canvis no immediatament observables (arribada d’aus, canvis poblacionals)
Mecanismes de regulació no observables (règim climàtic, disponibilitat de nutrients i aigua)



A l’hivern, amb els 
arrossars eixuts, les zones 
amb aigua se situen al riu, 

a la vora el mar i              
a les basses.

A l’estiu amb els arrossars inundats, 
tot el delta és ple d’aigua!

Presenter
Presentation Notes
Relacions entre els elements naturals i socials
Estructures i dinàmiques.
Interacció home – medi i ésser viu – medi (els pagesos mantenen els camps inundats; hi ha aus aquàtiques als llocs on hi ha aigua)
Canvis no immediatament observables (aixugons, poblacionals, de nutrients). 
Mecanismes reguladors no observables (cicle de conreu, ajuts agroeconòmics, presència de nutrients, tranquil·litat, aigua)




El delta de l’Ebre, ÀREA DE SERVEI per a molts, 
QUARTER D’HIVERNADA per a uns quants.

Presenter
Presentation Notes
Conclusió: El delta, gran zona humida és per a molts un lloc de parada per recuperar forces i segyuir cap als seus destins, i lloc de destinació d’hivernada per a uns altres.



Però al delta hi ha altres 
protagonistes...

Com penseu que poden 
afectar a les aus?

Que proposeu per a una 
bona convivència de tots??
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Presentation Notes
Relacions entre els elements naturals i socials
Estructures i dinàmiques.
Interacció home – medi i ésser viu – medi



Anirem a veure els arrossars i la bassa en bicicleta!

Què farem a la sortida?

Anem a passejar i gaudir del paisatge. No anem a fer curses!!
Ordenadament, en fila, respectant una distància de seguretat i les 
normes de circulació bàsiques.
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Presentation Notes
Plantejament de l’activitat en bicicleta



Observació amb ulleres i prismàtics

Per poder observar amb
 

tots
 

els
 

detalls
 

les aus
 

en el seu
 hàbitat, emprarem

 
els

 
prismàtics

 
i les ulleres

 
de llarga

 
vista. 

Podeu
 

portar els
 

vostres
 

prismàtics, si en teniu.

Identificarem
 

les aus
 

i farem
 

un inventari
 

de les que hem
 trobat, per tal de comprovar

 
la diversitat

 
existent.
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Presentation Notes
Plantejament de l’observació de les aus



Farem un joc per entendre com l’home i les aus conviuen!

Presenter
Presentation Notes
Plantejament de l’activitat per reflexionar sobre les relacions entre els elements naturals i socials
Estructures i dinàmiques.
Interacció home – medi i ésser viu – medi 



En bicicleta anirem:

•En fila, guardant distància

•Per la dreta

•Sense adelantar-nos

•Amb casc!

Quan observem ocells anirem:

•En silenci

•Movent-nos poca poc

Com ens comportarem a la sortida?

Presenter
Presentation Notes
Criteris de comportament



Farem una prova al pati per veure el nostre domini de la 
bicicleta

Jugarem al Clic de les aus: 
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1047

Informarem de com s’utilitza un prismàtic

Què farem abans a l’escola?
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Presentation Notes
Activitats prèvies.

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1047


Estudiarem com les accions de l’home que viu i treballa al 
Delta poden afavorir o perjudicar a la bassa i a les aus.

Buscarem més informació sobre les aus que hem vist.

Què farem desprès a l’escola?

CdA Delta de l’Ebre, 2012
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Presentation Notes
Activitats posteriors.
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