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Estàs a punt per descobrir el riu Ripoll?
El Ripoll és el riu que travessa la ciutat de Sabadell. Durant el segle passat,
les fàbriques i l’aigua bruta de les clavegueres van contaminar tot el riu, i
així van desaparèixer molts dels animals i plantes que hi vivien. Fa uns 20
anys es van construir depuradores d’aigua a tot el riu i, mica en mica, el riu
s’està recuperant. Ara podem gaudir d’un espai molt agradable a prop de la
ciutat per passejar o fer esport gaudint de la natura.

On van les aigües de riu Ripoll?
El Riu Ripoll neix al sot del Galí, dins del Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac, i té uns 40 km de longitud. Saps on desemboca el Ripoll?
A) Mar Mediterrani

B) Riu Ebre

C) Riu Besòs

D) Riu Amazones

Avui dia encara hi ha algunes activitats que són perjudicials pel riu. De les
següents activitats, quines creus que tenen un impacte negatiu pel riu, i pels
animals i plantes que hi viuen? Marca amb una X només les negatives.

□ Fer fotos dels animals i les plantes del riu
□ Passejar amb el gos sense lligar
□ Agafar capgrossos i granotes per tenir-les a casa
□ Alliberar un periquito que fa anys tenim engabiat a casa.
□ Donar de menjar als ànecs i tortugues de la bassa
□ Penjar caixes niu pels ocells a dalt d’un arbre
□ Pescar

Coneixes els hàbitats del riu Ripoll?
Un hàbitat és l’espai on una espècie, ja sigui animal o planta, troba tot allò
que necessita per viure.
Hi ha quatre elements bàsics que necessita un animal per sobreviure. Omple
el requadre en blanc amb l’element que falta.
REFUGI

ESPAI

ALIMENT

Al voltant del riu Ripoll hi podem trobar diferents hàbitats. Observant el
paisatge del riu Ripoll posa el numero que correspongui als següents
hàbitats:
__ RIU

__ BOSC

__ CAMP DE CULTIU

__ CIUTAT

__ TALÚS

__ BOSC DE RIBERA

__ BASSA

__ HORTA

Tot seguit, tens dos animals que viuen a prop nostre. Sabries dir quin tipus
d’aliment i de refugi necessita cadascun d’ells?
Les orenetes s’alimenten de …

i el seu refugi és ...

ORENETA

Els conills s’alimenten de …

i el seu refugi és ...
CONILL

Quins ocells podem trobar al riu?
Al Riu Ripoll hi podem trobar molts animals diferents
però els més fàcils de veure són els ocells. Quines
espècies d’ocells creus que trobarem al riu?

Anota també 3 espècies d’animals que no siguin ocells.

?

Què haurem de portar a la sortida?
Ara que ja saps a on anirem i coneixes una mica més del Riu Ripoll, és el
moment de preparar la sortida. Hauràs de portar el següent material:
● El dossier de la sortida
● Prismàtics (si en teniu a casa)
● Carpeta o suport per escriure
● Estoig: llapis, goma d’esborrar, maquineta de fer punta...
● Calçat còmode per caminar per la natura
● Roba per la pluja
● Gorra si fa calor / Gorro si fa fred
● Esmorzar
● Cantimplora amb aigua
● Moltes ganes d’aprendre i passar-ho bé

Cal tenir en compte:

· El dia de la sortida és:
· Hora de sortida:
· Hora de tornada:
· Previsió meteorològica:

