Els ratpenats i altres vertebrats
com a controladors de plagues en
finques de custòdia agrària
Jornada tècnica
LLEIDA, 14 de setembre de 2016

Presentació
La custòdia del territori és un conjunt
d’estratègies
i
instruments
que
pretenen implicar els propietaris i
usuaris del territori en la conservació i
el bon ús dels valors i els recursos
naturals, culturals i paisatgístics.
Amb la custòdia es pretén mantenir
els paisatges que ens identifiquen i
evitar la pèrdua d’espècies de fauna i
flora.
La instal·lació de caixes refugi per a
ratpenats n’és un exemple. Aquesta
mesura ajudarà en el control de
mosquits i altres plagues i la
conservació de la biodiversitat urbana.
Els ratpenats són molt beneficiosos en
consumir
una
gran
quantitat
d'insectes. Experiències al Delta de
l'Ebre han demostrat quan són
d'eficaces en controlar el barrinador
de l'arròs.

Organització

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.30 h Presentació de la Jornada
La custòdia del territori, una eina per a la recuperació del
territori
Sra. Núria Fontova Badia, Punt Eco
10.00 h La funció de la fauna útil en el control biològic de plagues
Laia Viñas, Tècnic ADV ecològica de Ponent
11.00 h Pausa
12.00 h Com potenciar la presència de fauna a les nostres finques?
Sr. David Guixé, Biòleg. Àrea de Biodiversitat. CTFC.
13.00 h Com s’instal·la una caixa refugi de ratpenats en finques
agràries
Sr. David Guixé, Biòleg. Àrea de Biodiversitat. CTFC.
14.00 h Cloenda de la Jornada
Sra. Núria Fontova Badia, Punt Eco.

Lloc de realització
Punt Eco
Partida Sot de Fontanet, 7
25197, LLEIDA
Ubicació exacta a www.punteco.cat/qui-som

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de del
següent formulari, o bé trucant al T. 973 070 075 ext. 2 (Núria Fontova)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat
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