FITXA DE SORTIDES
Sortida:

IVARS, Refugi d'hivern per a ocells aquàtics

Lloc

Lleida, Ivars, Belianes o les planes d’Ossó

Data

Dia

27

Mes

Novembre

Responsable/s:

Pedro Plans i Jordi Cebrian - Albert Molero

Durada (x)

Matinal o
tarda

Tot el dia

x

Transport(x)

Públic

Privat
(cotxes)

x (4
pers)

Característiques tècniques
Baix
x
Mitjana
Baix <300
Mitjà 300600
Mínim d’edat (menors sempre acompanyats d’adult autoritzat)
Nivell tècnic (x)
Desnivell (metres) (x)

Any

2021

+ d’un dia

Alta
Alt +600

Descripció de l’activitat:
Us proposem una jornada d’observació d’ocells, no únicament aquàtics, a l’estany d’Ivars I
Vilasana, comarca de l’Urgell. Aquesta llacuna recuperada I restaurada l’any 2005, té una
extensió de 126 hectàrees d’aigua, una longitud de 2,2 kms i una amplada màxima de 800
metres. Està envoltada d’un cordó de vegetació palustre I de ribera, però també de zones de
cultiu I explotacions ramaderes. La llacuna acull una interessant concentració d’ocells aquàtics
durant la tardor I l’hivern. Es poden veure corbs marins, ardeids de diferents espècies,
nombroses anàtides, fotges, alguns limícoles i amb sort ocells de pas com ara grues, cigonyes
i rapinyaires. Completarem la jornada amb la inspecció d’una zona estèpica, Belianes o les
planes d’Ossó, per intentar observar amb sort ocells de secà com el sisó o el torlit. Si el
pronòstic meteo és de boires denses, que impedeixen la visibilitat, es podria canviar la
destinació a darrera hora i optar per un indret proper a més altitud, com ara Camarasa o
Comiols.
Coses a destacar: Menjars, allotjament, recomanacions.....
Itinerari: BCN – Igualada – La Panadella – Cervera – Tàrrega – IVARS –
BELIANES (o PLANES D’OSSÓ)- Cervera – BCN
Menjar de píc-nic. Es pot fer una aturada per prendre un cafè abans de la sortida.
Per minimitzar risc Covid, un màxim de 4 persones per auto, portant mascareta durant el
trajecte.
Preu

Material imprescindible i recomanable:
Disposarem d’un telescopi, però és preferible portar prismàtics individualment.
Soci

2

No soci

6

Data límit d’inscripció:
Dia
24/11/2021
Hora
17 h
Dades necessàries per inscripció (a comunicar en el moment de la inscripció)
Nom i cognom de participant (edat en cas de menors) Tots els noms de participants en cas de
anar en grup.
Telèfon/s de contacte per imprevistos. (Mòbil prioritàriament)
Si sou Socis o no socis
Disponibilitat de vehicle propi

