Resol les qüestions, marca amb la pinça
perforadora de cada animal el número
corresponent i aconsegueix el diploma
d’Explorador de La Molina
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INFORMACIÓ DE LA RUTA:
Longitud: 3,1 Km
Cota màx: 1.727m.
Desnivell positiu: 87 m.

Pendent mitja: 6%
Cota mín: 1.656m.
D.acumulat: 174 m.
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Senglar
Cabirol
Marta
Duc
Esquirol
Isard
Guineu
Llebre
Escurçó
Teixó
Marmota
Aus
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Temps sense aturar‐se: 45 min.
Durada aproximada de l’activitat:
1h 30 min. a 2 hores
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Fixa’t en els rastres. El terra està furgat i la terra
regirada. Qui ho ha fet?...................................
Durant l’hivern no em veuràs, que fa massa fred i
la neu em cobreix el menjar. Fins la primavera!,
me’n vaig a dormir...............................................
Qui és astut com la guineu i tafaner com la garsa
en una llegenda pirinenca?.................................
Mira pel terra, hi ha pinyes rosegades pel centre i
la base està intacta. Qui les ha
menjat?...............................................................
Prova de girar el cap i el coll com un mussol!!.
Quants graus ho poden fer ells?..........................
Mires al cel i veus la silueta d’una au que planeja,
mesura més de dos metres de punta a punta de
les ales i la cua té forma romboïdal. Què pot ser?
.......................................................
Si trobes una banya de cabirol i està rosegada,
saps per què ho està?.........................................
Veus una serp que mesura uns vint centímetres,
grisa, amb el cap triangular i punxegut que pren el
sol sobre unes pedres. No la destorbis perquè
podria ser un........................ i és ............................
L’has vist? Feia una femta sobre una roca, sembla
una fagina però té el pit color crema. Qui
era?...............................................................
Fixa’t en els rastres. Algú ha fet un forat a terra i hi
ha deixat els excrements i no els ha tapat. Qui ho
ha fet?......................................................................
Que no et donin gat per ...................... (refrany)
Saps quina és la cabra salvatge símbol dels
Pirineus i que són les mascotes de La Molina (en
Moli i la Lina)?...............................................
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PLÀNOL DE LA RUTA D’INTERPRETACIÓ DE FAUNA
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OBJECTIU:

DIPLOMA
Aquest diploma acredita a
…………………………………………………
de ………………. d’edat, com a

EXPLORADOR DE LA MOLINA
al completar amb èxit la ruta d’interpretació de
fauna salvatge, havent assolit els valors de
respecte pels animals i el seu entorn.
L’explorador
La Molina

Data:

