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3. ECOSISTEMES NATURALS I BIODIVERSITAT

ODS:

Funció de la Reserva

Conservació

de la Biosfera:

Desenvolupament sostenible

PRINCIPALS MANCANCES I FORTALESES DE LA COSTA BRAVA en:

CONSERVACIÓ BIODIVERSITAT: PROTECCIÓ ESPÈCIES, TRACTAMENT D'ESPÈCIES
INVASORES i EXÒTIQUES, PÈRDUA BIODIVERSITAT,...):
RESULTATS FIGUERES:

-

Fauna autòctona: senglar i cabirol provoquen danys a conreus i possibles malalties a la
ramaderia.

-

Senglar depreda sobre tortuga mediterrània (postes) i altres espècies protegides com el bitó.
Altres: cas vaques a cap de Creus i Albera.

-

Educació:
o

Desconeixement de la ciutadania sobre la riquesa biològica i ecològica

o

Manca coneixement actualitzat de la situació

o

Molts estudis científics concrets que no arriben a la societat ni als gestors

o

Espècies invasores: dificultat de gestionar la problemàtica. Falten protocols clars per al
ciutadà

-

FORTALESA: canons submarins donen molta biodiversitat (cetacis, aus i peixos)

RESULTATS LA BISBAL:

-

MANCANCES:
o

Manca informació contrastada sobre pèrdua de biodiversitat: no hi ha dades

o

Manca estratègia i ens que dirigeixi l’estratègia del coneixement en aquest àmbit:
pèrdua de biodiversitat

o

Presència espècies invasores que afecten biodiversitat: flora

jardineria, rèptils, boix,

nacra,...
o

Superació de la capacitat de càrrega: densitat humana, turisme,...

freqüentació

humana incompatible amb molta biodiversitat

-

o

Pèrdua espècies

o

Canvi climàtic

FORTALESES:
o

Alta capacitat resiliència (encara hi som a temps)

bona qualitat de l’ecosistema marí

en comparació amb altres espais marins de l’entorn
o

Presència d’hàbitats terrestres identitaris singulars com la sureda
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RESULTATS LLORET DE MAR:

-

Cal aplicar la regulació de fondeig sobre fanerògames marines

-

Falta vigilància en medi natural

-

Cal regular l’activitat de submarinisme per fer-lo compatible amb la conservació

-

Protecció d’espais, cal fer plans d’ús i gestió PRUG i Plans Especials

-

Cal regular escafandrisme

-

Estudis d’assessorament com gestionar el tema d’espècies

CONSERVACIÓ DEL PAISATGE:
RESULTATS FIGUERES:

-

Pèrdua de paisatge mosaic agrícola: Homogeneïtzació forestal (paisatge forestal)

-

Pèrdua de parets seques i altre patrimoni rural

-

FORTALESA: alta diversitat de paisatges que tenim

-

Creixement urbanístic és incompatible amb la proposta de Reserva de la Biosfera

-

Problemàtica del dragatge de platges per extreure sorres

RESULTATS LA BISBAL:

-

MANCANCES:
o

Herència urbanística. Molts projectes que amenacen urbanísticament el paisatge i
territori

o

Canvis usos del sòl per pèrdua pràctiques tradicionals i pràctiques agricultura (pèrdua
feixes,..) ramaderia

-

FORTALESES:
o

Paisatge d’alt valor. Molta diversitat en pocs espais (geologia, vegetació,...)

o

Valor del paisatge humanitzat/ cultural

combinació home/natura en harmonia durant

segles
o

Paisatge cultural

o

Vinyes

RESULTATS LLORET DE MAR:

-

Noves infraestructures viàries (autopistes, etc) afecten el paisatge

MEDÍ MARÍ I ECOSISTEMES AQUÀTICS: PROTECCIÓ i GESTIÓ (PESCA, USOS,
REGULACIONS,4):
RESULTATS FIGUERES:

-

Fondeig indiscriminat

-

Manca de vigilància marina

-

FORTALESES:
o

Projecte de recuperació de “xarxes fantasma”

o

Sector pesquer pren iniciatives de pesca responsable- portes d‘arrossegament, zones
d’exclusió (sensibilitzat i proactiu)

o

Existència d’endemismes mediterranis; no n’hi ha molts , però n’hi ha, així com
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espècies protegides o ecològicament importants (ex. coral·lígen).
RESULTATS LA BISBAL:

-

-

MANCANCES:
o

Molta legislació i poc control i gestió (falta de recursos administracions)

o

Falta figures d’ordenació de l’espai marí

o

Interrupció de la dinàmica litoral costanera

o

Aigües de llast com a via d’entrada d’espècies invasores

o

Manca de polítiques preventives en general

FORTALESES:
o

Xarxa Natura 2000 aprovada

d’espais marins protegits

o

Existència espais protegits

o

Iniciatives pioneres en pesca sostenible autoregulada pel propi sector. Models
d’ecogestió (model australià)

RESULTATS LLORET DE MAR:

-

Extracció de corall

-

Dragatges de sorres per regeneració de platges

-

Activitat nàutica turística descontrolada

-

Hi ha un gran problema d’erosió de platges

MEDI TERRESTRE i ZONA COSTANERA: PROTECCIÓ I GESTIÓ (AIGÜES DOLCES,
GEOLOGIA, SÒLS, FORESTS, USOS, AGRICULTURA, RAMADERIA, REGULACIONS,
PREVENCIÓ INCENDIS, USOS TRADICIONALS, ...):
RESULTATS FIGUERES:

-

FORTALESES:
o

Producció integrada i producció ecològica en creixement i molta conscienciació sobre
gestió d’aigües i sòls

-

-

o

La vinya és una eina de prevenció d’incendis (cultius= barrera incendis)

o

Mas Badia: biodiversitat funcional i altres projectes

o

Xarxa d’espais naturals protegits mancança de recursos

MANCANCES:
o

Falten ajuts als pagesos

o

Relleu generacional en la pagesia no està garantit

o

Risc d’incendis

o

Prohibició extracció corall i anul·lació de permisos concedits

ACCIÓ: descontaminació aqüífers

RESULTATS LA BISBAL:

-

MANCANCES:
o

Molta legislació i poc control (falta de recursos administratius)

o

Pèrdua en general usos tradicionals

o

Manca d’aprovació de molts plans de gestió d’espais protegits (aprovació inicial, no
definitiva)
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-

o

Manca de polítiques preventives en general (incendis, etc,..)

o

Entrada d’espècies invasores (Manca control)

FORTALESES:
o

Algunes experiències de recuperació d’usos tradicionals (vinyes)

o

Existència d’una xarxa important d’espais naturals protegits

RESULTATS LLORET DE MAR:

-

Cal millorar tècniques pesqueres en tot l’àmbit. Hi ha bons exemples que cal estendre

-

Cal moratòria de nous ports

-

Aqüífer de la Tordera sobreexplotat fa que baixi menys aigua i sediments: regressió de platges.

-

Cal impulsar el sector agrari al delta de la Tordera.

-

Els boscos són abundants i en ser privats no hi ha capacitat de gestionar-los.

-

Caldria un fons públic per a compra de terrenys

CONTAMINACIÓ MEDI AQUÀTIC I TERRESTRE:
RESULTATS FIGUERES:

-

Nitrats

-

Plàstics: són un problema greu i molt estès

-

FORTALESES:
o

Bon ús de fitosanitaris: ha baixat molt el seu ús i hi ha molta formació des de DARP i
ADVs

RESULTATS LA BISBAL:

-

MANCANCES:
o

Afectació per contaminació difusa per estat antròpic en aigües marines i continentals
(nitrats, carburants, Tª,..)

o

Presència emissions submarines

nuclis costaners no bombegen a depuradores,

sobreeixidors

-

o

Baixa recuperació residus en general (a abocador)

o

Creixent contaminació atmosfèrica OZÓ, etc.

FORTALESES:
o

S’ha millorat molt en sanejament des dels 80 (ACA- EDARS)

o

Porta a porta com a bona pràctica incipient en gestió de residus

RESULTATS LLORET DE MAR:

-

Microplàstics / plàstics (reducció plàstics d’un sol ús)

SERVEIS ECOSISTÈMICS:
RESULTATS FIGUERES:

-

Ús social del medi

-

Turisme vinculat (ecoturisme)

-

Capacitat autodepuració de rius

-

Pesca

-

Cal potenciar un turisme sostenible
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-

Manca formació a societat SES

-

Turisme de massa no consumeix producte local ni valora els valors del territori

-

Oportunitat: Reserva de la Biosfera

RESULTATS LA BISBAL:

-

MANCANCES: Manca d’informació i coneixement en els serveis que els genera

-

FORTALESES: Posar en valor econòmic els serveis ecosistèmics (capital natural)

RESULTATS LLORET DE MAR:

-

Cal gestionar el territori de forma integrada i conjunta tenint en compte les recomanacions
científiques.

Temes no tractats en els grups:
-

Desconeixement ciutadania riquesa ecològica en el territori

-

Manca dades actualitzades estat conservació
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