L’Associació per a la Defensa de la Natura (ADN) i
el Centre de Biodiversitat de l’Institut d’Estudis Andorrans us conviden al
CURS PRÀCTIC D’IDENTIFICACIÓ DELS OCELLS D’ANDORRA
Dissabte 22 d’abril, a les 8:30 hores
Lloc de trobada: Plaça de la Germandat – Sant Julià de Lòria
Durada del curs pràctic: mig dia (fins a les 13:00 hores, aproximadament)
Curs a càrrec dels coordinadors del Programa Lanius: Jordi Dalmau i Ausàs, i Jordi Nicolau i
Vila

Aquesta activitat s’engloba dins el Programa Lanius, projecte de l’Associació per a la Defensa
de la Natura (ADN) finançat pel Centre de Biodiversitat de l’Institut d’Estudis Andorrans. El
programa Lanius té els següents objectius principals: 1.-recollir informació sobre la situació i les
tendències poblacionals de les espècies d’ocells amenaçades que no gaudeixen actualment de
cap programa específic d’estudi o seguiment; 2.-recollir informació sobre la situació i les
tendències poblacionals del conjunt dels ocells comuns d’Andorra, tant dins com fora de les
àrees d’importància nacional per a les aus; i 3.-sensibilitzar la població sobre la problemàtica de
conservació dels ocells i de la natura en general, i afavorir la participació de voluntariat.
Per tirar endavant el Programa Lanius és totalment imprescindible la col·laboració de voluntaris.
Per això hem organitzat el Curs pràctic d’identificació dels ocells d’Andorra, adreçat a
tothom que tingui ganes de conèixer una mica millor els nostres ocells i gaudir de la natura. Per
participar en aquest curs, però, malgrat ésser gratuït, cal inscriure-s’hi prèviament, atès que
les places són limitades (màxim 20 persones). El curs tractarà, de forma pràctica i amena, la
identificació dels ocells nidificants del Principat, tant de forma visual com auditiva, a partir de la
realització d’un parell de passejades, planeres i senzilles.
Primer visitarem la part baixa del camí de Fontaneda (Sant Julià de Lòria) on, entre alzines i
matollars mediterranis, cercarem ocells tan emblemàtics com l’escorxador, el bitxac comú, la
tallareta cuallarga i la merla blava. Després visitarem les rouredes de Santa Coloma, tot
passejant pel camí del Solà (Andorra la Vella), un dels indrets biològicament més interessants
del fons de vall del Principat. Aquí observarem espècies tan belles i interessants com el picot
garser gros, el pica-soques blau, el raspinell comú o la mallerenga blava. No hi falteu!.
Per inscriure-us al curs o per sol·licitar informació sobre el Programa Lanius, poseu-vos
en contacte amb l’ADN (telèfon 866086, adn@andorra.ad) o el Centre de Biodiversitat
(telèfon 742630, cbdiea@andorra.ad).

