ITINERARI DE L’ESCOLA DE NATURA DE SAU
(GUILLERIES-SAVASSONA)

El recorregut comença a l’aparcament adaptat de l’Escola de Natura de Sau i baixa cap el pantà per
diferents camins que podeu escollir.
A l’inici de l’itinerari teniu un mapa del recorregut per tal que us orienteu i decidiu per on voleu
passar. Nosaltres us proposem que agafeu la pista pavimentada en direcció nord-oest, que gireu a
l’esquerra en la primera cruïlla i que seguiu les indicacions que porten a la bassa. Després podreu
desfer el camí i pujar cap el mirador de les cingleres, i tornar enrere per recuperar les indicacions del
camí del bosc per anar a buscar l’aguait d’ocells a l’esquerra del sender. Finalment, podreu arribar a
tocar del pantà refent el camí fins a la baixada principal del recorregut.
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Parada 1 - La bassa
La primera cruïlla que trobareu en el recorregut us portarà a una zona molt acollidora
on s’ha reproduït l’ambient d’una bassa.
Si us acosteu al marge de la bassa i pareu atenció, notareu la presència de petits
animalons que es mouen entre les plantes típiques dels tolls. Segons l’època de l’any
i l’hora del dia podreu sentir o veure la granota verda, el tòtil o la reineta.

Parada 2 - El bosc
Bona part del recorregut transcorre dins d’un bosc mixt format principalment per uns
arbres alts, rectes i prims i amb l’escorça vermellosa ―els pins roigs― i per uns altres
que estan per sota seu que són rabassuts, d’escorça rugosa i amb fulles lobulades de
tonalitats que van del verd intens a la primavera al marró ocre a la tardor ―els roures.
Us proposem que pareu uns minuts en els espais habilitats per aturar-se; feu silenci i
obriu bé tots els sentits per tal d’impregnar-vos de la majestuositat d’aquest bosc.

Parada 3 - Els ocells
L’àrea de Guilleries-Savassona té una gran biodiversitat d’ocells a causa de la varietat
de relleus que presenta en poc espai: el bosc, les cingleres, el pantà, etc. Des d’aquest
punt podreu observar, i sobretot sentir, molts dels ocells que viuen en aquest indret,
com l’emblemàtic picot garser gros: podreu sentir-lo quan repica sobre els troncs per
perforar-los i fer-hi el niu.
Abans d’entrar a l’aguait intenteu reconèixer els ocells que hi ha al plafó exterior;
d’aquesta manera us serà més fàcil identificar els exemplars que veureu des de dins.

Parada 4 - El pantà
L’embassament de Sau reté l’aigua del riu Ter des de l’agost de 1963. Sota les
aigües descansa el nucli antic de Sant Romà de Sau, un poble submergit del qual
sobresurt el campanar romànic, indicador popular del nivell de l’aigua del pantà.
Per sobre l’embassament s’enlairen majestuosament les cingleres de Tavertet, un
altiplà de roca calcària on viuen grans aus rapinyaires. És un lloc ideal per descansar
abans de retornar cap el pàrquing per la pista que passa per Can Mateu, antiga casa
de pagès reconvertida en casa de colònies.
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