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Millora dels Hàbitats i Espècies de la Xarxa Natura 2000 de Banyoles:
Un Projecte Demostratiu. LIFE08 NAT/E/000078.

* SOM ESPÈCIES AUTÒCTONES
*********************************

ENCARA QUE COSTI DE CREURE AQUESTES TRES ESPÈCIES ES CONSIDEREN GAIREBÉ
EXTINGIDES DE L'ESTANY DE BANYOLES. SÓN ESPÈCIES PRÒPIES D’AQUÍ I GRÀCIES A
LES REPOBLACIONS DEL PROJECTE ESTANY ES PREVEU LA SEVA RECUPERACIÓ.

El PROJECTE ESTANY té la intenció de recuperar espècies que actualment es troben en perill de desaparèixer a l’Espai
d’Interès Natural de l’Estany de Banyoles, espai de la Xarxa Natura 2000.

L’ESTANY DE BANYOLES ÉS UN ESPAI AMB IDENTITAT PRÒPIA, TOTS TENIM LA RESPONSABILITAT DE
DEDICAR ESFORÇOS PER A RECUPERAR LA SEVA BIODIVERSITAT ORIGINAL.

ACCIONS

**************************************
* Controlar la fauna aquàtica exòtica invasora, especialment peixos i tortugues, a través de la seva captura
amb pesca elèctrica, xarxes i trampes.
* Reforçar les poblacions de fauna aquàtica autòctona
d’interès comunitari, mitjançant la cria de tortuga
d’estany i de nàiadas, i a través del trasllat de barbs de
muntanya.
* Millorar l’hàbitat d’espècies autòctones, i fer un seguiment, al llarg del projecte, d’altres grups de fauna i flora.
* Controlar i eliminar la vegetació exòtica invasora.
* Millorar la bassa del Parc de la Draga.
* Restaurar el bosc de ribera d'un sector de la riera de Can
Morgat.
* Revisar i adequar el pla de gestió de pesca de l’estany i
redactar un pla de gestió d’hàbitats naturals.
* Explicar la necessitat de combatre les espècies exòtiques invasores.

RAONS

**************************************
* Per frenar la presència i augment de les poblacions
d’espècies exòtiques invasores, tant animals com
vegetals.
* Per reduir el risc d’extinció, a l’estany de Banyoles,
d’algunes espècies autòctones d’interès europeu com
ara la tortuga d’estany, el barb de muntanya i la
nàiade allargada.
* Per millorar la gestió de la pesca esportiva a l’estany.
* Per evitar el creixement desmesurat d’algues del fons
de l’estany.
* Per recuperar els boscos de ribera.
* Per sensibilitzar a la opinió pública sobre l’impacte
negatiu de les espècies exòtiques de caràcter invasor.

* NO SOM DE L’ESTANY DE BANYOLES
SOM ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES
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