EL RIPOLL DE LA MÀ DELS OCELLS
Treball posterior a l’aula

El BOSC de RIBERA on canta el rossinyol bord
Després de la sortida al riu Ripoll, ja coneixes millor els hàbitats que hi ha a
la ciutat de Sabadell. Pel que sembla, l’hàbitat que més et va agradar va ser
el bosc de ribera on viu el rossinyol bord. Ara et proposem que aprenguis
una mica més d’aquest magnífic animal i del seu hàbitat i així també puguis
ajudar a protegir-lo.

Recordes els habitants i els problemes del bosc
de ribera?
· Per començar, cal que recordis algunes de les coses que vam parlar a
la sortida. Per fer-ho, busca en els mots encreuats les següents
paraules: blauet/ canya/ desforestació/ esbarjo/ ombra/ pollancre

Un cop trobades les paraules, col·loca-les en el text següent:
El bosc de ribera és un hàbitat ideal per molts animals com el rossinyol bord
o el ___________. Els bosc de ribera són uns boscos on creixen arbres
com el ___________ que fan que aquest lloc tingui _________ i sigui molt
agradable. A causa de la ____________ alguns boscos de ribera van
desaparèixer i aquestes zones van ser ocupades per ____________ que
dificulta el creixement dels arbres autòctons. Com que és una zona
agradable, també s’hi fan moltes activitats d’ ___________ com per
exemple barbacoes que també poden ser un perill per aquest hàbitat.

Aprèn a reconèixer el Blauet
Segur que ara, després de la sortida, ja saps reconèixer el blauet,
però, en recordes tots els colors? A continuació tens un dibuix del
blauet sense colors i una descripció de l’ocell en anglès. Llegeix
atentament la descripció del blauet, que en anglès es diu “common
kingfisher”, i pinta la imatge amb els colors indicats.

The common kingfisher is a very colourful bird. It has an electric blue head
with a white throat and an orange line from the beak to the middle of the
head. Its eyes are black, and it has a dark grey beak. The breast, the belly
and the legs and feet are orange, and the wing is electric blue. It has also a
white semi-necklace at the back of the throat, and a light blue back and
tail.

La pesca del Blauet.
El blauet és un ocell piscívor, és a dir, que s’alimenta de peixos. Per pescar
s’espera sobre les branques dels arbres del bosc de ribera i quan veu un
peix es llança a l’aigua per pescar-lo.
· Sabem que el blauet acostuma a caçar 2 peixos cada hora. El blauet,
però, no està caçant tot el dia, ja que també necessita descansar.
Només caça de 8 del matí a 6 de la tarda. Quants peixos haurà menjat
al final del dia ?

· Si sabem que de mitjana els peixos del Ripoll pesen 30 grams, quants
grams menja un blauet en un dia?

· Si al Ripoll la gent pogués pescar, com creus que afectaria als ocells
que s’alimenten de peixos, com el blauet o el bernat pescaire?

I tu que en penses del Blauet?
Ara que ja ets especialista amb el Blauet i el seu hàbitat, que ens
podries dir d’aquest animal i del hàbitat on viu? Quins altres animals
creus que viuen al bosc de ribera? I que podem fer per ajudar-los?
Ocells de ribera:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/la-riera/la-riera/video/5566766/
(a partir del minut 24)
Per saber-ne més del blauet:
https://www.youtube.com/watch?v=qbqk0sedwjs

