Sortida ornitològica als Bellots de Terrassa


Enllaç Wikiloc: https://es.wikiloc.com/rutas-observacion-de-fauna/sortida-ornitologica-bellots86515372



Longitud: 5.2 km



Dificultat: fàcil



Desnivell: +69 m



Tipologia: circular



Època recomanada: tot l’any, tot i que el millor
moment per a observar els ocells és al març. També
després de la sega, durant l’estiu.



Accessibilitat:
o

Cotxe: hi ha un gran pàrquing al complex
funerari de Terrassa, lloc d’inici i final de la ruta.

o

Autobús: des de Terrassa, la línia H1 d’autobusos té una parada davant del tanatori. També
hi tenen parada la línia C2 i C5, que a més a més de passar per Terrassa, també ho fan per
Sabadell.

o

Tren: el punt d’inici i final de la ruta se situa a 20 minuts de l’estació de RENFE Terrassa Est
(línia R4) i a 30 minuts de l’estació de FGC de Vallparadís Universitat (línia S1).

El recorregut no presenta risc de pèrdua, i comença i acaba al complex funerari de Terrassa. Es creua la
carretera N-150, i es troba una intersecció on s’ha de girar a l’esquerra. Un cop en aquest punt, es segueix el
Camí dels Monjos en direcció sud, passant pel costat de camps i boscos, ben representatius de la Via Verda
Collserola-Sant Llorenç.
Al cap d’un parell de quilòmetres, es busca el torrent de la Grípia i es travessa, mitjançant un pont que no
està en les millors condicions. Un cop creuat el pont, es passa a mà esquerra d’una de les últimes vernedes
naturals de la part sud de la plana del Vallès, i seguidament s’ha de girar a l’esquerra per una molt breu però
forta pujada.
Un cop a dalt, es remunta cap el nord l’antic camí de Sant Quirze a Matadepera, passant per Can Sues, fins a
la carretera N-150, que es segueix, des del voral esquerra, en sentit Terrassa, durant aproximadament 700
m.
Aquesta zona està amenaçada per la construcció del macropolígon Bellots II, de 94 ha. L’interès de la ruta és
la observació de fauna, bàsicament ornitologia, tot i que també s’hi pot observar la flora típica de la plana,
invertebrats i mamífers com el conill o el cabirol. Hi ha diferents punts elevats que són ideals per a observar
ocells, tant granívors, que s’alimenten dels fruits del camp, com els rapinyaires, que sobrevolen els conreus
buscant les seves preses.
Fotografies: David Muñoz
Amb la col·laboració de: Plataforma tu ets entorns Terrassa.

Espècies d’ocells que es poden observar durant la ruta
-Xoriguer comú
-Pinsà
-Cogullada
-Lluer
-Cotorreta de pit gris
-Tallarol capnegre
-Tallarol de casquet
-Oreneta vulgar
-Mosquiter comú
-Mallerenga blava
-Garsa
-Pardal xarrec
-Pardal comú
-Estornell
-Gafarró
-Passerell
-Aligot
-Tord
-Bitxac comú
-Titella
-Cotxa fumada
-Pit roig
-Milà reial
-Fredeluga
-Alosa
-Gavià
-Verdum
-Cadernera
-Mallerenga cuallarga
-Cuereta blanca
-Picot verd
-Rossinyol bord
-Esplugabous
-Cornella
-Corb
-Astor
-Griva
-Cruixidell
-Gaig
-Merla
-Esparver
-Bernat pescaire
-Tudó

Xoriguer comú

Tord

