
PROGRAMACIÓ DE SORTIDES
Diumenge 28 de gener
La desembocadura del Foix, aus migratòries.

Diumenge 25 de febrer
La desembocadura del Foix, la influència.

Diumenge 25 de març
L’explosió de vida a la primavera, com afecten les estacions de l’any al riu Foix.

Diumenge 29 d’ abril
Les aus migratòries, d’Àfrica al Nord d’Espanya.

Diumenge 27 de maig
Les flors de primavera, aprenem a identificar plantes i a descriure les seves flors.

Diumenge 17 de juny
Descobreix l’entorn del Foix, passat, present i futur.

Diumenge 29 de juliol
La interacció del mar amb la desembocadura del riu Foix.

Diumenge 26 d’agost
Etnobotanica; El poder de les plantes medicinals de la desembocadura del Foix.

Diumenge 30 de setembre
La desembocadura del Foix, la influència.

Diumenge 28 d’octubre
Rèptils de la desembocadura del Foix.

Diumenge 25 de novembre
La desembocadura del Foix, aus migratòries.

Diumenge 16 de desembre
Les plantes de ribera i l’entorn del riu.
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Guia de visita i quadern de camp per 
convertir-te en un expert d’aquest indret

DESCOBREIX 
LA DESEMBOCADURA
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Olivarda (Inula viscosa)

Margalló (Chamareops humilis)

Pi blanc (Pinus halepensis)

Canyís (Phragmites australis)

Jonc boval (Scirpus holoschoenus)

Gram d’aigua (Paspalum paspalodes)

Jonc (Juncus acutus)

Tamariu (Tamarix gallica)

Llentiscle (Pistacea lentiscus)

Aloc (Vitex agnus-castus)

Alzina (Quercus ilex)

Espartina (Spartina versicolor)

Àlber (Populus alba)

Lliri groc (Iris pseudacorus)
 
Esbarzer (Rubus ulmifolius)

Ginesta (Spartium junceum)

Romaní (Rosmarinus officinalis)

Ullastre (Olea europaea)

Vinca (Vinca difformis)

Fenassar típic (Brachipodietum phoenicoides)

Freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia)

Arboç (Arbutus unedo)

Pit-roig (Erithacus rubecula)

Fotja comú (Fulica atra)

Polla d’aigua (Gallinula chloropus)

Mallerenga carbonera (Parus major)

Blauet (Alcedo atthis)

Martinet blanc (Egretta garzetta)

Gavina corsa (Larus audouinii)

Corbmarí (Phalacrocorax carbo) 

Merla (Turdus merula)

Xatrac comú (Sterna hirundo)

Bernat pescaire (Ardea cinerea)

Esplugabous (Bubulcus ibis)

Ànec collverd (Anas platyrhynchos)

Cames llargues (Himantopus himantopus)

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)

Gavina capnegra (Larus melanocephalus)

Gavina riallera (Larus ridibundus)

Conill (Oryctolagus cuniculus)

Toixó (Meles meles)

Porc senglar (Sus scrofa)

Guineu (Vulpes vulpes)

Fagina (Martes foina)

FAUNAFLORA
La desembocadura del riu Foix, amb una superfície d’ aproximada-
ment 10 hectàrees  té unes característiques especials i valors me-
diambientals que han fet que sigui susceptible de gaudir d’una sèrie 
de figures de protecció:

- Està inclosa dins l’ Espai Natural del Foix i forma part de la Xarxa 
Natura 2000. A la vegada és un indret declarat Lloc d’importància 
comunitari (LIC) i Zona d’especial de protecció per a les aus (ZEPA).

- També s’inclou a l’ Inventari de les Zones Humides de Catalunya i 
presenta varis hàbitats d’interès comunitari relativa a la conservació 
dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre.

Tot i que són molts els grups animals que se n’aprofiten, com ma-
mífers, amfibis o peixos, destaca la gran presència d’espècies mi-
gradores o aquàtiques que troben en aquestes zones un refugi pels 
seus desplaçaments o un lloc on criar i alimentar-se.  

DESCRIPCIÓ

Xatrac comú (Sterna hirundo)

Fotja comú (Fulica atra)

Desembocadura del Foix

Tamariu (Tamarix gallica)

Jonc (Juncus acutus)

Conill (Oryctolagus cuniculus)
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