


Et presentem un joc per aprendre i
gaudir de la natura des de casa.

En aquest document et compartim
endevinalles sobre flora, fauna,
astronomia... Para atenció a les
pistes que et donem i esbrina de

quin mot estem parlant.



"Mamífer present als boscos de
Catalunya. Es caracteritza per tenir
llargues cues anellades i un cos
grisós amb tot de taques negres"



"Animal aquàtic amb un nom molt
grassonet, ells van de ratlles i elles
de piquets"



"Gran rapinyaire barbut capaç
d’empassar-se ossos sencers"



"Explosió estel·lar que correspon a
la última etapa d'evolució de les
estrelles més grans"



"Té un bec de tres colors: vermell, 
negre i groc"



"Banyut, molt àgil i una mica 
badoc"



"Petit mamífer aquàtic que viu
en torrents de muntanya on la
qualitat de l'aigua és excel·lent.
La seva petita trompa el fa
inconfusible"



"Té relació amb la sal i amb les
banyes d’un bou, en alguns
llocs es pot menjar"



"Al forn, estofades o fregides,
aquestes patates són exquisides"





GENETA

Al centre de fauna de
MónNatura Pirineus podem
conèixer algunes de les
espècies més representatives
de la fauna salvatge dels
Pirineus: la geneta, el cabirol,
la guineu, el trencalòs etc.



FARTET

Aquest peix, en perill
d’extinció, només es troba a la
costa Mediterrània de la
península i a MónNatura
Delta hi tenim unes basses
protegides i controlades on
estudiem la seva evolució.



TRENCALÒS

A la foto podeu veure un exemplar captat
just en el moment d'empassar-se l'os.
A la muntanya d’Alinyà sempre se'n veuen, i
darrerament bastants exemplars joves vénen
a menjar al punt d'alimentació. Des del
mirador dels Voltors i des de l'aguait
fotogràfic se'ls pot observar de meravella.



SUPERNOVA

A MónNatura Pirineus viatgem per la
galàxia! Amb l'ajuda del planetari i
l'observatori astronòmic, descobrim quins
fets extraordinaris estan passant actualment
als nostres cels: galàxies que es fusionen,
cúmuls gegantins d'estrelles i estrelles que
estan a punt de morir i d'acabar la seva vida
en forma de supernova!



GAVINA CORSA

Amenaçada globalment, al Delta hi
té la población més gran. Des del
mirador de MónNatura Delta s’hi pot
veure com nidifica.



ISARD

La muntanya d’Alinyà forma part de
la Reserva Nacional de Caça de Cadí,
un dels espais amb més isards del
nostre país. Els prats d'alta
muntanya són el seu reialme i n'hi
podem veure pasturar ramats ben
grans.



ALMESQUERA

A l’espai natura MónNatura
Pirineus sovint ens posem de peus
al riu per descobrir la vida dels
nostres torrents i intentar desxifrar
si l'almesquera viu davant de casa
nostra!



SALICORNIA

És una planta suculenta que pot
viure en sòls salats. Encara que
molt protegida, es pot trobar com
a ingredient en plats d’alta cuina.
Al Delta de l'Ebre n'hi podem
trobar.



TRUMFOS

El producte agrícola estrella de la
vall d’Alinyà són les patates, allà
anomenades trumfos (a molts llocs
també s'anomenen trumfes).
Tradicionalment es conserven en
una mena de pous (clots) excavats
a la muntanya mateixa.


