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La Segarra viu el Dia Mundial de les Aus
Migratòries

Vols enviar-nos informació?
Vols anunciar-te a eixdigital?

El cap de setmana del 10 i 11 de maig es va celebrar el Dia Mundial de les Aus Migratòries.
Per commemorar-ho, i coincidint amb la festa major de Palou, Birding Lleida Expeditions
va fer una xerrada sobre les aus migratòries a la Segarra.
A l’antic estudi de Palou i en presència d’una vintena de persones, la xerrada va passar
per l’explicació dels diferents espais que acullen aus dins les Terres de Lleida i es va
centrar en l’explicació més extensa dels ocells que hi ha a la Segarra: quins i com som,
què mengen, descripció del seu hàbitat…
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La xerrada va acabar amb un torn obert de preguntes on es va fer la reflexió del perquè
no hi ha tantes perdius com abans, i com podria variar la fauna en cas d’un canvi de
paisatge a causa del Canal Segarra-Garrigues, entre altres. Es completava la celebració
amb una visita d’observació dels Patamolls de Granollers de Segarra, on un grup reduït de
persones va identificar els diferents hàbitats bo i escoltat les explicacions del guia i on es
van poder observar diferents espècies d’aus, algunes d’elles sobrevolant els seus nius.
Els Patamolls son un altre punt importantíssim pel turisme ornitològic a les Terres de
Lleida i Birding Lleida Expeditions es va encarregar d’explicar acuradament el perquè. Els
participants a aquestes dues propostes han sol·licitat seguir fent activitats com aquestes,
de reconeixement de patrimoni, en aquest cas natural, dins del municipi de Torrefeta i
Florejacs.
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