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BIODIVERSITAT URBANA
A la ciutat de Barcelona, hi ha una gran quantitat d’espècies animals i
vegetals que podem trobar als jardins, a la via pública o fins i tot a les
mateixes cases. La majoria dels animals que es troben a la ciutat són
fauna salvatge, malgrat que en un principi no ens ho pugui semblar ja
que estem acostumats a veure’ls en un entorn urbà. Aquestes espècies
aprofiten estructures de les nostres edificacions com ara esquerdes,
forats a les parets, ampits, falsos sostres o forats de les persianes per a
fer-hi el niu o refugiar-s’hi. Per això, conèixer la biodiversitat de la nostra
ciutat és una opció:

útil:

Si coneixem quines són les espècies autòctones
més vulnerables, podrem contribuir en la seva
protecció i preservació.

enriquidora:

Descobrir la diversitat biològica que habita a la
nostra ciutat és una forma diferent de conèixer
Barcelona.

sostenible:

Si comprenem la importància de la biodiversitat,
podrem transmetre-ho a les persones que
puguin estar menys sensibilitzades amb
aquesta temàtica.

Sabíeu que...
... la població d’oroneta comú (Hirundo rustica) ha disminuït un 41% en
algunes zones urbanes en els últims 15 anys? Això afecta enormement a
la biodiversitat perquè es tracta d’una espècie insectívora i l’alteració de
l’entorn per l’ésser humà afecta significativament a la seva alimentació,
fent decréixer la seva població.
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Què podeu fer?
Conèixer la biodiversitat específica que ofereix la nostra ciutat i respectar
els seus espais.
Fomentar la descoberta de la biodiversitat urbana entre els membres de la
nostra associació.
Comunicar qualsevol incidència que presenciem relacionada amb la fauna
o la flora urbana.
Estar al corrent de la normativa referent a les espècies protegides que
habita a la nostra ciutat.
Vetllar per a mantenir la biodiversitat existent a Barcelona i evitar
l’adquisició de fauna exòtica.
Alhora de dissenyar projectes/activitats tenir en compte l’entorn on la
desenvoluparem per si efecten la fauna de la zona i si podem fer alguna
activitat de sensibilització relacionada

Adreces útils
Seguiment de la biodiversitat urbana de Barcelona:
http://www.asgalanthus.org/CAT/recerca_BCN_seg_fauna.php
Els ocells urbans protegits:
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/
fauna-flora/fauna-autoctona-protegida/fauna-salvatge-protegida-medi-urba/
biodiversitat-urbana/ocells-urbans-protegits/
Projecte de reintroducció del falcó a la ciutat de Barcelona
www.falconsbarcelona.net
Per saber-ne més de vegetals:
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/ccnn/
Pla del Verd i de la Biodiversitat 2012-2020:
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ciutatverda-i-biodiversitat/pla-verd-i-la-biodiversitat
més fitxes disponibles a http://www.crajbcn.cat/practiques-sostenibles

