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Establir a través d’un sistema de baremació la llista dels tàxons prioritaris de conservació.

Establir la distribució geogràfica dels tàxons prioritzats dins i fora de la xarxa d’espais protegits.

Elaborar les actuacions de conservació per a les espècies prioritàries i els espais escollits.

Pressupostar el cost de les actuacions.

Establir un cronograma de les accions a dur a terme en el període (2011-2016).

OBJECTIUS ANTECEDENTS
Catàleg de Flora Amenaçada

Protecció legal d’espècies:  DECRET 172/2008, de 26 d’agost, de creació del
Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.

Protecció d’espais Naturals: Xarxa d’espais protegits: PEIN,

 Xarxa Natura 2000,

 ENPE

METODOLOGIA
Puntuació igual o major a 25= Tàxons prioritaris

La llista conté les espècies que tenen una major
importància segon els diferents criteris definits,
conseqüentment presenten una preferència ha
ser avaluades i protegides.

veure llista (marge dret)

Aquest projecte descriu una proposta dels passos a seguir per al desenvolupament d’un programa de conservació de la flora vascular de
les comarques de Girona, concretament s’estudia la seva aplicació en dos espais protegits, el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i
les Basses de l’Albera, de tipologia i règim de gestió ben diferenciats. L’objectiu és que aquesta metodologia de treball sigui extensible al
conjunt del territori de Catalunya i aconseguir la consolidació i coordinació en la protecció de la flora de casa nostra.

La metodologia seguida per a realitzar aquest programa de conservació ha estat la realització d’una baremació dels tàxons prioritzats segons
els espais escollits, l’elaboració de les actuacions de conservació per a les espècies prioritàries, l’establiment de la distribució geogràfica dels
tàxons prioritzats dels quals es crearà un cronograma que recollirà totes les actuacions que es realitzaran durant un període de temps determinat,
depenent dels impactes que els hi afectin i per últim es pressupostarà el cost genèric de les actuacions realitzades durant el programa.

RESUM

Total de tàxons valorats, prioritzats i pendents de
valorar per a cada espai

Criteris d’avaluació Per a la present valoració de cadascun
dels tàxons s’utilitzen vuit criteris, cadascun subdividit en un
nombre variable de categories. De la suma de les puntuacions
parcials dels vuit criteris s’obté una puntuació total, amb un
valor final màxim de 50 punts.

Selecció d’espais naturals més representatius segons els òrgans gestors

L’elecció d’aquests espais es basa per la seva heterogeneïtat ambiental,
en el tipus de protecció i responsable de la gestió, amb característiques
totalment diferents pel que fa al medi físic i biòtic.

RESULTATS

PARC NATURAL DELS AIGÜAMOLLS DE L'EMPORDÀ
El Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà  té una superfície aproximada

de 4.731 ha, de les quals unes 824 són reserva natural integral estrictament

protegida. El Parc es troba situat a la comarca de l'Alt Empordà i pertany

a nou municipis.

La preservació definitiva d’aquesta zona humida s’inicia l'any 1983 amb la

Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals,també formar part del (PEIN) i

és troba protegida per la Xarxa Natura 2000, en la disposició final primera,

modifica la denominació del paratge natural d’interès nacionals dels

Aiguamolls de l'Empordà, per la de parc natural.

L’activitat humana al Parc és força important, tant pel moviment turístic que

comporta com per les activitats agropecuàries.

Llistat de tàxons prioritaris de la flora vascular

LIC DE LES BASSES DE L'ALBERA
Les basses de L’Albera són un conjunt d’espais humits

situats al piemont de la serra de l’Albera, dins de la

comarca de l’Alt Empordà. Amb una superfície total

de 779,20 hectàrees, forma part de les zones humides

de Catalunya, a més de formar part del  (PEIN) es troba

protegida per La Xarxa Natura 2000.

Les Basses formen un conjunt de més d’una trentena

de llacunes i depressions de superfície variable, sotmeses

a períodes d’inundació temporal.

L’activitat humana en aquesta zona també ha

condicionat l’estat natural de les basses, algunes

d’aquestes activitats són la ramaderia, el regadiu, els

usos agrícoles, l’extensió de camps i plantacions, l’

aprofitaments cinegètics, els usos militars, els esports i el

lleure.

Llistat de tàxons prioritaris de la flora vascular

Cronograma Cronograma

Puntuació igual o major a 25= Tàxons prioritaris

MOSTRA D'UNA FITXA

Bloc I: Identificació, caracterització auto-ecològica i estatus de conservació Bloc II: Dades demogràfiques i corològiqes específiques

Bloc II: Dades demogràfiques i corològiqes específiques

Bloc III: Taules d'impacte Bloc IV:Actuacions de conservació

Elecció dels tàxons a valorar  El punt de partida del procés
ha estat l’elaboració d’una llista d’espècies susceptibles de
valoració del total de les espècies presents o indicades al
territori.


