PROTECCIÓ FLORA I FAUNA

Protegir la biodiversitat és un tema d'interès ja que són els recursos naturals la base de totes les
indústries i la pèrdua d'aquesta suposa una amenaça per als subministraments alimentaris, la
recreació, les fonts de fusta, medicaments i energia i el turisme.
La protecció de la biodiversitat és cosa de tothom.
A continuació es descriuen les principals mesures que s'adopten per la protecció de la flora i fauna
al nombre establiment:

Apliquem una política interna de no introduir plantes i animals exòtics que poden
ser invasors per a la destinació
•
•
•
•

Comprem i plantem només plantes que són especifiques de la destinació
Seleccionem les espècies arbòries amb visió de futur (per exemple per resistència al medi)
Senyalitzem les espècies vegetals del jardí per tal de difondre el seu coneixement.
Adaptem les tasques de manteniment als cicles naturals de la flora i la fauna per evitar
interferències en el seu desenvolupament, principalment la poda d’arbres i arbusts.

Planifiquem de forma sostenible el manteniment de la flora
•
•

En la conservació i manteniment de les nostres plantes reduïm de l'ús dels tractaments
químics
Només apliquem productes amb garanties ambientals

Fem un ús sostenible de l'aigua que utilitzem per al reg
•
•

Prioritzem l'ús d'aigües alternatives a la potable /
Sempre que és possible reutilitzem l'aigua per al regat de plantes

Contribuïm amb la sostenibilitat en edificis
•
•
•
•

Potenciem les cobertes verdes i els terrats enjardinats per crear un hàbitat biodivers.
introduïm plantes variades de la zona i amb valor local
Potenciem la creació de jardins verticals per millorar
l’interès florístic i faunístic de la ciutat.
Fomentem la presència de vegetació en murs i parets
afavorint la biodiversitat.

CONSELLS PER A PROTEGIR LA BIODIVERSITAT
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1. Quan vagis a un espai protegit, has d'informar-te bé sobre quines activitats estan o no
permeses. Per exemple, en molts llocs protegits no està permesa l'acampada lliure.
2. Quan surtis al camp mai molestis els animals. Intenta no fer molt de soroll, ja que els creguis
molt estrès.
3. En les carreteres que travessen zones naturals, tingues sempre màxima precaució: els
atropellaments són una de les primeres causes de mort d'espècies protegides, com per exemple
del linx ibèric que és el felí més amenaçat del món.
4. No tocs els nius dels ocells ni tampoc els seus ous, encara que creguis que estan buits: els nius
es veuran abandonats ràpidament i les cries moriran.
5. Si veus cries de mamífers, no pensis que estan soles o abandones, tret que això sigui molt
evident. Els seus progenitors estaran a prop i si noten la teva olor, sí que abandonaran a les seves
cries.
6. Quan vagis al camp, no has de fer foc: en un 95% dels casos, els incendis es deuen a
negligències humanes i són una de les raons més importants de destrucció d'hàbitats naturals i,
per tant, de pèrdua de biodiversitat.
7. Mai deixis escombraries en el camp: a part de ser un focus de brutícia i contaminació, poses en
perill la vida dels animals que puguin acostar-se a ella.
8. Mai atrapis (ni matis!!) exemplars d'animals salvatges per a portar-te'ls amb tu. Tampoc
recol·lectis plantes o fruits sense consentiment exprés de les autoritats. Són delictes tipificats en
la llei, ja que es danya la diversitat biològica.
Web - http://www.lineaverdeceutatrace.com/lv/guias-buenas-practicas-ambientales/
biodiversidad/que-podemos-hacer-para-conservar-la-biodiversidad.asp

Webs
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/servicios/la-ciudad-funciona/
mantenimiento-del-espacio-publico/gestion-del-verde-y-biodiversidad/fauna
https://www.seo.org/2015/05/07/10-medidas-a-favor-de-la-biodiversidad-en-los-jardines/
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