Pàg. 1

-MATERIAL PER ALS MESTRES-

QUÈ SABEM SOBRE LA FAUNA DELS NOSTRES RIUS?
TREBALL PREVI A LA VISITA EXPOSICIÓ LIFE POTAMO FAUNA
LIFE Potamo Fauna és un projecte per a la recuperació i conservació a llarg termini de diverses
espècies autòctones amenaçades de fauna aquàtica, incloent-ne algunes en perill d’extinció a Catalunya.
Les actuacions se situen en espais naturals d’interès comunitari - Xarxa Natura 2000 - de les conques
dels rius Ter, Fluvià i Muga.
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1. Projectes LIFE, projectes de VIDA
El projectes LIFE són actuacions que reben el suport de la Unió Europea per tal de conservar les
espècies autòctones (animals i plantes pròpies d’un lloc), el seus hàbitats (allà on viuen) i els diferents
ecosistemes (relació entre els animals, les plantes i un entorn concret)
•

Encercla quines actuacions poden formar part d’un projecte LIFE:
construir un hotel
enmig del bosc

lluitar contra
espècies invasores

xerrades per conèixer els
problemes ambientals

plantar arbres exòtics

investigar sobre els
problemes ambientals

fer carreteres
enmig de la natura

recuperar llocs on puguin
viure els animals

criar animals en
risc d’extinció

fer basses per
amfibis

repoblar rius amb
animals autòctons

netejar els rius de
deixalles

canalitzar els rius i
rieres amb ciment

2. Coneixem la fauna dels nostres rius?
•

Entre els animals dibuixats a sota n'hi ha un que no és propi dels nostres rius, sinó que ve de molt
lluny. Sabeu quin és? Pista: té les galtes vermelles: Tortuga de Florida
Nàiade

Bagra

Tortuga
de Florida

Tòtil

Barb

Gripau comú

Cranc de riu de
potes blanques

Tritó verd

Com creus què ha pogut arribar fins els nostres rius? Algú que la tenia a casa com a mascota l’ha
deixat anar al riu
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3. No tots els animals han estat sempre aquí
•

Completa el text amb les següents paraules (algunes es poden repetir):

invasors

Els animals

amenaçats

autòctons

autòctons

en risc d’extinció

exòtics

són els propis d’un lloc concret del planeta. A vegades hi ha

animals que vénen d’altres països i continents que reben el nom d’animals
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Aquests darrers poden ser

invasors

els danys que provoquen els animals
puguin arribar a estar

exòtics

.

si causen danys a l’entorn on s’han instal·lat. Sovint
exòtics / invasors

fan que els animals

autòctons

, i fins i tot,

en risc d’extinció

és a dir

amenaçats

que puguin desaparèixer per sempre.

4. Lluitem contra els animals invasors i salvem els animals autòctons
•

Marca amb una creu (X) quines actuacions serveixen per lluitar contra una espècie invasora
quines ajuden a conservar els animals autòctons

i quines provoquen danys a la natura

ACTUACIÓ

X

Criar animals autòctons en risc d’extinció
Posar trampes per atrapar animals invasors

X
X

Millorar el lloc on viuen els animals autòctons

X

Posar verí al riu per matar els animals invasors

X

Portar animals autòctons d’un lloc a un altre per repoblar l’entorn
Mai deixar anar animals exòtics a la natura
Introduir malalties per matar els animals invasors
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,

X
X

