
A la confluència de quins dos rius se 

situen els Aiguamolls de l'Empordà? 

a. Fluvià i Muga 

b. Muga i Ter 

c. Fluvià i Ter 

  

 

Quin tipus de Parc Natural és el dels 

Aiguamolls de l'Empordà? 

a. Marítim 

b. Terrestre 

c. Maritimoterrestre 

 

Un dels ecosistemes més representatius dels 

Aiguamolls de l'Empordà són les closes. Què 

són exactament? 

a. Prats de pastures típics d'aquestes 

comarques 

b. Estanys artificials creats per afavorir la 

presència d'amfibis i aus 

c. Esculleres construïdes per la defensa 

del litoral 

 

Què és una “maresma”? 

a. Una comarca 

b. Una zona costera inundada 

(aiguamolls) 

c. Un canal de rec que desemboca 

al mar 

 

Les llaunes és com s'anomenen localment 

les llacunes. Aquestes solen estar cobertes 

d'una massa de vegetació baixa i espessa, la 

qual està adaptada a les aigües salades 

característiques d'aquestes masses d'aigua. 

Quina n'és l'espècie que hi predomina? 

a. Jonc 

b. Salicòrnia 

c. Bàlsam o ungla de gat 

 

Quina és la principal característica de 

les aigües superficials del parc 

(llacunes, estanys, regs...)? 

a. La seva alta salinitat 

b. La gran concentració de matèria 

orgànica 

c. La seva terbolesa 

 

Dins del Parc hi ha dues 

llacunes/estanys que són d'origen 

artificial. De quines es tracta? 

a. La d'en Túries i el Sirvent 

b. El d'Europa i el Cortalet 

c. La Riereta i la Fonda 

 

El logotip del parc és una au. De quina 

es tracta? 

a. Xarrasclet 

b. Ànec Collverd 

c. Bernat Pescaire 

 

 





Quantes espècies d'ocell han estat 

observades alguna vegada dins de 

l'àmbit del Parc Natural dels 

Aiguamolls de l'Empordà? 

a. 178 

b. 233 

c. 329 

  

 

Quantes hectàrees té el Parc Natural? 

a. 5000 

b. 10000 

c. 15000 

 

 

Quina època de l'any és la més propícia per 

veure més quantitat de diversitat d’aus? 

a. Març-maig i agost-octubre, durant 

les èpoques de migració 

b. Juny-setembre, és el moment de l'any 

amb la temperatura més elevada 

c. Abril-Agost, amb l'arribada de la 

primavera hi ha una gran explosió de 

vida i activitat 

 

Dins el parc hi ha tres zones 

determinades com a reserves naturals 

integrals. Quin d'aquests indrets no es 

troba dins d'aquestes? 

a. Les Llaunes 

b. Els Estanys 

c. La Rubina 

 

Com es diu l’ocell marí que en 

comptes de pescar persegueix a altres 

ocells per robar-los el menjar? 

a. Paràsit gros 

b. Ocell de tempesta 

c. Mascarell 

 

Què és una egragòpila? 

a. Boles de posidònia que són dipositades 

per l'onatge a les platges   

b. Boles d'excrements feta pels escarabats 

piloters que són transportades per enterrar-

les, alimentar-se i dipositar-hi els ous. 

c. Boles de materials indigeribles 

regurgitades per diverses espècies d'aus 

rapinyaires. 

Els líquens tenen un gran valor 

especial com a indicadors de qualitat 

ambiental. Però què són exactament 

els líquens? 

a. Una planta molt primitiva 

b. Una associació permanent 

entre un fong i una alga 

c. Una alga no marítima 

 

 

 

L’aigua de les llaunes es diu que és 

salabrosa, és a dir, menys salada que l’aigua 

del mar, però més salada que la del riu. Quin 

és el vent que provoca grans tempestes i un 

fort onatge fent que l’aigua dl mar es barregi 

amb l’aigua dolça que arriba a les llacunes? 

a. Llevant 

b. Tramuntana 

c. Migjorn 

 

 





Perquè els corbs marins sovint estan amb les 

ales obertes prenent el sol? 

a. Només ho fan els mascles i és una 

estratègia d’aparellament 

b. Les plomes no són impermeables i 

un cop s’han cabussat les han de 

assecar al sol 

c. És un mecanisme d’intimidació davant 

possibles competidors i depredadors  

El Parc és un lloc excepcional per 

observar un gran nombre d’espècies 

d’ocells; no obstant, n’hi ha que no hi són 

presents de manera destacable. Quina 

d’aquestes és? 

a. Agró Roig 

b. Àguila Cuabarrada 

c. Àguila Daurada 

 

Un dels peixos més singulars que podem 

trobar és l'anguila. Quin és el seu cicle vital? 

a. Remunta el riu durant l'època de cria i, al 

néixer les cries, són dutes per la corrent 

fins a les zones més baixes. 

b. Viatja fins l'oceà Atlàntic durant 

l'època de cria i, al néixer les cries, 

retornen al riu d'on venien les mares. 

c. Cria i viu a la zona fluvial però amb la 

capacitat de moure's per aigües salades 

Quina és la principal característica de les aus 

limícoles, aquelles que habiten a les llacunes i 

estanys i que s'alimenten dels invertebrats que 

troben enterrats en el fang? 

a. Potes llargues amb dits grans i bec 

llarg, prim i sensible 

b. Un cap i coll preparats per executar 

moviments d'alta precisió i rapidesa 

c. Potes proveïdes amb membranes 

interdigitals que faciliten la natació 

 

Davant de la costa del Parc Natural dels 

Aiguamolls de l’Empordà trobem una planta 

aquàtica que conforme un “bosc” primari marí, la 

Cymodocea nodosa. Perquè cal conservar-la? 

a. Perquè serveix per poder ancorar bé les 

embarcacions dels pescadors 

b. És important com a refugi de diferents 

espècies a més de fixar la sorra. 

c. És important per crear la onda perfecte per 

poder practicar Kite surf i wind surf.  

 

A quin any es va crear el Parc Natural 

dels Aiguamolls de l'Empordà? 

a. 1983 

b. 1988 

c. 1991 

Dins de quants municipis es troba el 

Parc Natural? 

a. Cinc 

b. Set 

c. Nou 

 

 

Com passa a molts llocs del territori català, gran 

quantitat de la superfície natural és de propietat 

privada, amb el que quan es creen Parcs 

Naturals no significa que aquest territori passi a 

estar en mans de la Generalitat. Quin 

percentatge de privat té els Aiguamolls de 

l'Empordà? 

a. 20% 

b. 40% 

c. 80% 

 

 





La figura de Parc Natural es denomina per 

determinar el grau de protecció d’una paratge 

natural. No obstant, dins del Parc Natural dels 

Aiguamolls de l'Empordà, no totes les zones 

tenen el mateix grau de protecció. Quina 

d’aquestes de continuació representa el grau 

més elevat de protecció? 

a. Paratge Natural Parcial 

b. Reserva Natural Integral 

c. Parc Natural 

A quina època la zona va començar a 

ser ocupada i explotada? 

a. Neolític 

b. Edat de bronze 

c. Edat mitjana 

 

Prop del Cortal d'Avinyó s'ubica la 

capella de Sant Antoni, una de les 

ermites més antigues que es troben 

dins de l'àmbit del Parc. De quin segle 

es creu que és? 

a. XII 

b. XIV 

c. XVIII 

La zona dels Aiguamolls, malgrat patir al llarg 

dels segles diferents transformacions del seu sòl, 

no fou fins el 1965 que es veié greument en perill. 

Què va ser-ne el desencadenant? 

a. La construcció d'urbanitzacions i 

equipaments turístics 

b. La utilització de l'espai per a l'agricultura 

intensiva 

c. La construcció d'infraestructures de 

transport (tren i vehicles motoritzats) 

  

 

Els arrossars, a part dels evidents beneficis 

econòmics que comporta, quins beneficis 

ecològics duu associats? 

a. Gràcies a la seva fisiologia, ajuda a fer 

de barrera de la intrusió marina 

b. Permet la presència de petits mamífers 

al poder-se amagar entre les plantes de 

l'arròs 

c. Serveix d'hàbitat i zona d'alimentació 

per a diferents comunitats d'aus 

Un dels productes locals relacionats 

estretament amb els Aiguamolls de l'Empordà 

és el pa. Actualment els Flequers Artesans de 

les Comarques Gironines n'elaboren un amb 

blats de varietats antigues produïdes als 

Aiguamolls. Com s'anomena aquest pa? 

a. Pa de la Tramuntana 

b. Pa dels Aiguamolls 

c. Pa de l'Empordà 

  

Quins són els tres conreus típics de la 

zona de l'Empordà i que també es troben 

dins l'àmbit del Parc? 

a. Blat de moro, alfals i cereals 

d'hivern 

b. Arròs, fenigrec i cereals d'hivern 

c. Arròs, hortalisses i alfals 

 

 

Quins d'aquests conreus està més ben 

adaptat a les característiques de la 

zona? 

a. Arrossars 

b. Ferratge 

c. Blat de moro 

 





Què és una espècie invasora? 

a. Una espècie no pròpia d'un hàbitat i 

que s'hi desenvolupa amb normalitat 

b. Una espècie no pròpia d'un hàbitat, 

indiferent de si genera o no alguna 

desequilibri ecològic 

c. Una espècie no pròpia d'un hàbitat i 

que provoca desequilibris ecològics 

Tot i saber que el clima i la tipologia de 

boscos característics de Catalunya fan 

recorrents els incendis, quines són, però, les 

principals causes d'incendi al principat? 

a. Accidentals (ferrocarrils, línies 

elèctriques i motors) 

b. Naturals 

c. Negligències (cigarrets, crema 

agrícola, fogueres...) i intencionats 

  

 

Se sol anomenar canya a tres espècies que, tot i 

la similitud per la presència de fulles llargues i 

planes i un plomall a la part superior de la tija, 

tenen efectes molt diferenciats sobre 

l'ecosistema. Només una d'elles és autòctona, les 

altres dues han estat subjectes a projectes 

d'eliminació. Quina és l'espècie autòctona? 

a. Canyís 

b. Canya americana 

c. Cortadèria o plomall 

 

Què hem de fer amb les deixalles que 

generem quan anem a fer ruta o passar el dia 

en entorns naturals com els del Parc Natural? 

a. Apilar-les en una mateixa zona per 

facilitar-ne la seva retirada 

b. Amagar-les sota roques o entre matolls 

per no deixar-ne rastre 

c. Endur-nos-les fins un lloc on les 

puguem reciclar 

 

Quina és la planta invasora que s’ha 

escapat dels jardins i colonitza els 

ambients litorals dels Aiguamolls de 

l'Empordà? 

a. Panical marí 

b. Bàlsam o ungla de gat 

c. Figuera de moro 

 

Al llarg de les darreres dècades del segle XX 

s'anà substituint els conreus de secà per conreus 

de regadiu. Això provocà una demanda molt més 

gran d'aigua dolça. Quines conseqüències té? 

a. Entrada d'aigua salada als aqüífers 

(intrusió marina) 

b. Assecament temporal dels rius Fluvià i 

Muga 

c. Falta d'aigua potable per a les poblacions 

colindants 

 

Quin efecte principal genera la presència 

de la Senecio inaequidens, una espècie 

vegetal considerada com a invasora dins 

de l'àmbit del Parc Natural? 

a. Augment del risc d'incendi  

b. Colonització d'algunes espècies 

d'arbres provocant-ne la seva mort 

c. Empobriment de les pastures 

 

 

Sí anem a passejar pel parc natural 

dels Aiguamolls de l’Empordà i anem 

acompanyats del nostre gos, el podem 

portar deslligat. 

a. Si 

b. No 

c. Depèn 

 





La zona dels Aiguamolls de l’Empordà 

es un indret perfecte per moure’s en 

bicicleta. Ens podem moure en 

bicicleta per a tots els itineraris del 

Parc? 

a. Sí 

b. No 

c. Depèn de l’època de l’any 

 

La millor hora per a observar la fauna 

dels aiguamolls és a les: 

a. Durant l’albada i la posta de del 

sol 

b. Al migdia 

c. A mitja nit 

  

 




