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Gestió de les
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Nom
Comprador/a

Treballador/a

Família

Transport públic

Camió

Cotxe

Descripció

Hàbitat

Necessitats
de connexió

Les persones que van a comprar ho fan puntualment i es mouen per
hàbitats urbans amb botigues o per centres comercials. Si troben
botigues a la ciutat compacta, es passegen caminant pels carrers. En
canvi, als centres comercials, hi van normalment amb cotxe.

Per carrer o per
via verda amb:
Ciutat compacta
o Ciutat dispersa

Les persones que treballen poden fer-ho a prop de casa o haver de
desplaçar-se a oficines o zones industrials més allunyades. Són espais
que utilitzen cada dia, per tant el camí per arribar-hi i els espais de
treball haurien de ser el més agradables possible.

Per carrer o per
via verda amb:
Ciutat compacta
o Ciutat dispersa

Les famílies de la ciutat necessiten una casa o pis on viure en bones
condicions. Volen tenir espais públics propers a casa seva on poder-hi
arribar a peu per jugar i descansar tranquil·lament i fer-hi activitats amb
la gent del barri.

Per via verda amb:
Plaça dura
o Gespa
o Bosc

El transport públic circula per diferents hàbitats urbans. És un sistema
de desplaçament col·lectiu que poden utilitzar les diferents persones
que viuen, treballen o compren a una determinada zona de la ciutat. El
fet de compartir el trajecte el fa un mitjà sostenible.

Els camions circulen per carrers amb un gran espai destinat als
vehicles. Van a carregar i descarregar a les zones industrials de la
ciutat i molesten una mica a prop dels hàbitats on hi viu gent o les
àrees de descans.

Per carrer amb:
Horts
i Ciutat compacta

Els cotxes circulen per carrers amb espai destinat als vehicles, i
ocupen molt espai. Arriben a gairebé tots els punts de la ciutat, tot i que
hi ha carrers per on s’hi poden moure més ràpid i d’altres on els
vianants tenen prioritat i el cotxe ha d’anar més lent.

Per carrer amb:
Ciutat compacta
i Ciutat dispersa
i Indústria / serveis

Perills
(a la peça)

Bicicleta

Les bicicletes poden moure’s per tots els hàbitats de la ciutat, tot i que
alguns seran més agradables que d’altres. A vegades circulen al costat
dels cotxes, per carrils bici, per carrers de vianants o per camins.
Agricultor/a

Abella de la mel
(Apis mellifera)

A qualsevol hàbitat

Els agricultors i agricultores mantenen els hàbitats amb hort o camps
de conreu, que necessiten aigua i sol per ser productius. Aquests
terrenys han d’estar ben connectats per distribuir els productes i
perquè les persones que hi treballen puguin arribar-hi des de casa.

Per carrer o per
via verda amb:
Ciutat compacta
i Ciutat dispersa
i Indústria / serveis

Per carrer o per
via verda amb:
Ciutat compacta
o Ciutat dispersa

Les abelles de la mel viuen en colònies dins un rusc. Produeixen mel a
partir del nèctar de les flors per alimentar les larves. Durant aquesta
tasca pol·linitzen les flors que visiten col·laborant així a la reproducció
de les plantes.

Vespa
asiàtica
Altres: Espiral d’aromàtiques o Hotel d’insectes

Papallona reina
(Papilio machaon)

La papallona reina és una papallona diürna de vol ràpid. Es passa el
dia anant de camp en camp i de flor en flor, permetent que es fecundin.
Les seves preferides són l’anís i el fonoll.

Altres: Espiral d’aromàtiques
Oreneta cuablanca
(Delichon urbicum)

L’oreneta cuablanca és una espècie migradora que durant l'època de
cria (primavera-estiu) podem veure a Catalunya, mentre que a la tardor
emprenen un viatge cap a l'Àfrica subsahariana. Es concentren a les
zones humanitzades ja que sovint crien a l'interior dels nuclis urbans, a
les façanes dels edificis. S'alimenta exclusivament d'insectes que
captura al vol.

Per via verda amb:
Hort
o Bosc
o Gespa
i amb:
Abella
o Papallona

Colònia de
gats
Cotorra de
Kramer

Granota verda
(Pelophylax perezi)

Per via verda amb:
Horts
o Bosc
i amb:
Abella
o Papallona

La granota verda és un amfibi insectívor i estrictament aquàtic, apareix
a tota mena de masses d'aigua, tot i que prefereixen l'aigua permanent
i les zones ben assolellades.

Colònia de
gats
Gambúsia

Mallerenga blava
(Cyanistes caeruleus)

Cotorreta de
pit gris

La mallerenga blava és un ocell insectívor, depredador natural
d’erugues i altres insectes que poden afectar els arbres de la ciutat.
Afavorir l’establiment d’aquests ocells pot ajudar en el control de
plagues urbanes.

Colònia de
gats
Altres: Arbre amb caixa niu

Pardal comú
(Passer domesticus)

Habitual en parcs, fonts o terrasses de grans urbs, el pardal comú
conviu amb l'ésser humà des de fa segles. Habita ambients
humanitzats i la seva població s'ha vist disminuïda en els últims anys
degut a la competència amb espècies invasores, la depredació per
gats o la pèrdua de punts de nidificació.

Guineu
(Vulpes vulpes)

Ratolí domèstic
(Mus musculus)

Les guineus poden viure en qualsevol tipus d'hàbitat, des de praderies i
matollars, fins a boscos. Fins i tot ha esdevingut habitual en ambients
urbans, on busquen aliment en les deixalles. Són carnívores i
s'alimenten d’invertebrats i de petits mamífers, però també mengen
vegetals i fruites.
El ratolí domèstic presenta una preferència per habitar els ambients
altament humanitzats, com tota mena d’edificacions i els seus entorns
(conreus de secà i regadiu). La seva dieta és granívora, i es
complementa amb petits invertebrats. A les ciutats, el desequilibri dels
factors ambientals sovint afavoreix la proliferació d’aquesta espècie
provocant increments poblacionals puntuals que han d’abordar-se amb
diferents estratègies de control.

Cotorreta de
pit gris
A qualsevol hàbitat
Colònia de
gats

Alerta! Peça amb només bosc

A qualsevol hàbitat

Colònia de
gats

Ratpenat
(Pipistrellus kuhlii)

Un ratpenat pot consumir en una nit el seu propi pes en mosquits
adults, més de 300 aproximadament. Molts ratpenats tenen problemes
greus de conservació bàsicament degut a la manca d’arbres madurs
que els serveixen de refugi i a la reducció de les seves poblacions per
l’efecte dels insecticides.

Per via verda amb:
Abella
o Papallona

Cotorra de
Kramer

Altres: Arbre amb caixa niu
Ovella
(Ovis aries)

Nom

Les ovelles són mamífers quadrúpedes remugants mantinguts com a
bestiar. La pastura d’ovelles per zones urbanes pot ajudar a mantenir
netes les zones boscoses de la ciutat i així prevenir incendis però
també permet fer les tasques que fins ara feia una màquina
desbrossadora.

Descripció

Per carrer o per
via verda amb:
Ciutat compacta
o Ciutat dispersa

Hàbitat

Resultat

Cotorreta de pit gris
(Myiopsitta monachus)

És originària de l'Amèrica del Sud, però ha colonitzat recentment
diferents llocs d'Europa, a partir d'individus escapats de la A qualsevol hàbitat
captivitat, ja que és comuna com a mascota. Pot desplaçar altres
espècies per competència per l’espai i el menjar.

- Mallerenga
- Pardal

Què fer?

Han arribat cotorretes de pit gris a la teva
ciutat. Col·loqueu aquesta fitxa on hi tingueu
una carta de pardal o mallerenga i retireu-la
fora de la ciutat. Si no teniu cap fitxa
d’aquestes, col·loqueu-la en un dels hàbitats
on pot viure la cotorreta de pit gris.

Cotorra de Kramer
(Psittacula krameri)

És originària d’Àfrica i Àsia, però ha colonitzat recentment
diferents llocs d'Europa, a partir d'individus escapats de la A qualsevol hàbitat
captivitat, ja que és comuna com a mascota. Pot desplaçar altres
espècies per competència per l’espai i el menjar.

- Ratpenat
- Oreneta

Han arribat cotorres de Kramer a la teva
ciutat. Col·loqueu aquesta fitxa on hi tingueu
una carta de ratpenat o oreneta i retireu-la
fora de la ciutat. Si no teniu cap fitxa
d’aquestes, col·loqueu-la en un dels hàbitats
on pot viure la cotorra de Kramer.

Colònia de gats

Les colònies de gats apareixen per l’abandonament o fugida de
gats domèstics que es converteixen en gats silvestres. Els gats
són els responsables de la manca de determinades espècies
d’ocells i rèptils a alguns parcs de la ciutat, ja que els depreden.
Gambúsia
(Gambusia affinis)

Vespa asiàtica
(Vespa velutina)

Nom

La gambúsia és peix d'aigua dolça natiu dels Estats Units i
Mèxic, on s'alimenta de crustacis i larves i pupes d'insectes. És
molt resistent i pot sobreviure en aigües contaminades. Per
aquest motiu, és un dels peixos més escampats arreu del món, i
a casa nostra és una espècie invasora.

És una espècie de vespa originària del sud-est asiàtic i que a
Europa és invasora. No és especialment agressiva per a les
persones però és una espècie depredadora natural de moltes
abelles i un problema afegit en l'apicultura.

Descripció

Hàbitat

- Ratolí
- Pardal
- Mallerenga
- Granota
- Oreneta

S’ha format una nova colònia de gats a la
teva ciutat. Col·loqueu aquesta fitxa en un
dels hàbitats on poden viure les colònies de
gats, preferentment on hi tingueu una carta
de ratolí, pardal, mallerenga, granota o
oreneta i retireu-la fora de la ciutat.

- Granota

Ha arribat la gambúsia als espais aquàtics de
la teva ciutat. Col·loqueu aquesta fitxa en un
dels hàbitats on pot viure la gambúsia i si hi
ha amfibis retireu-los fora de la ciutat.

- Abella

Ha arribat la vespa asiàtica a la teva ciutat,
col·loqueu aquesta fitxa on hi tingueu una
carta d'abella i si no teniu cap fitxa d’abella
col·loqueu-la en un dels hàbitats on pot viure
la vespa asiàtica.

Resultat

Què fer?

Molts ocells i ratpenats urbans necessiten cavitats naturals
per fer el niu. A les ciutats, la instal·lació de caixes niu
compensa la falta de forats i pot afavorir la presència
d’aquestes espècies

La peça pot
acollir una
espècie més:
Mallerenga
o Ratpenat

Les caixes niu proporcionen refugi a
diverses espècies de fauna. Pots plantar
aquest arbre amb caixa niu en un hort,
gespa o plaça dura per atraure
mallerengues o ratpenats.

Espiral d’aromàtiques

Estructura en espiral que permet l’establiment de diferents
plantes amb flor en un espai reduït. Aquestes estructures
poden ser molt útils com a eina per promoure la biodiversitat A qualsevol hàbitat
(insectes pol·linitzadors o petits mamífers i rèptils que hi
busquen refugi) gràcies a la varietat de plantes que s’hi
poden plantar.

La peça pot
acollir una
espècie més:
Abella
o Papallona

Les plantes aromàtiques proporcionen
aliment diversos insectes pol·linitzadors.
Pots col·locar una espiral d’aromàtiques a
qualsevol lloc de la ciutat per atraure
abelles o papallones.

Hotel d’insectes

Les abelles, vespes i altres insectes tenen una funció molt
important en els ecosistemes com a pol·linitzadors i control
de plagues. En zones urbanes la falta de llocs i substrats de
nidificació dificulta l’establiment d’aquests organismes, fet A qualsevol hàbitat
que redueix també la pol·linització de les plantes. L’hotel
d’insectes, una estructura generalment construïda amb
materials que ofereix la natura (com troncs, pinyes o canyes),
permet acollir i oferir refugi als insectes.

La peça pot
acollir una
espècie més:
Abella

Els hotels d’insectes proporcionen refugi a
diversos insectes pol·linitzadors. Pots
col·locar-lo a qualsevol lloc de la ciutat per
atraure abelles.

Arbre amb caixa niu

Nom
Contaminació del sòl

Descripció

Resultat

S’ha detectat una greu contaminació del sòl en un

S’invalida una peça
dels terrenys de la ciutat causant el desplaçament
Es considera contaminació del sòl la degradació física o química d'aquest, del taulell amb
dels seus habitants. Trieu una de les peces del
que porta a la pèrdua parcial o total del sòl o bé a un canvi significatiu de totes les seves
l'ecosistema que hi havia.
taulell, gireu-la cap per avall, i deixeu fora de la
fitxes
ciutat la biodiversitat que acollia.

El canvi d’usos del sòl és una transformació d’una activitat que ocupa una Canvi d’una peça
determinada porció de terreny. Per exemple, un prat pot passar a del taulell per una
altra
convertir-se en un barri d’una ciutat.

Cal fer canvis urbanístics a la ciutat i algunes
modificacions en l’ús dels espais. Trieu una de les
peces del taulell i canvieu-la per una altra de les
de reserva. Deixeu fora de la ciutat la biodiversitat
que acollia.

Es retira una
Una espècie invasora és una espècie viva que esdevé una pertorbació
espècies invasora
nociva en la biodiversitat autòctona.
del taulell

Cada cop hi ha més espècies exòtiques invasores
a la ciutat i cal fer-hi alguna cosa. Retireu una fitxa
d’una espècie invasora del taulell i deixeu-la fora
de la ciutat.

Canvi d’usos

Gestió de les espècies
invasores

Què fer?

