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Begues: un poble integrat al Garraf



Paisatge del Garraf: màquia mediterrània



Paisatge del Garraf: màquia mediterrània



El bosc mediterrani a Begues



Etapes de succesió del bosc mediterrani



El bosc mediterrani domesticat a Begues



Factors de biodiversitat
• Riquesa d’espècies: nivell genètic, d’espècies

o ecosistèmic
• Dominància: abundància relativa
• Índex: Shannon-Wiener, Simpson, Margalef

• Homogeneitat d’hàbitat: 
– Extensiu

– Mosàic
• Efecte marge: Ecotons



Ecotons



Ecotons: afavorits per l’agricultura



Ecotons: afavorits per l’urbanisme



Diversitat florística a Begues



Fongs, molses i líquens



Fongs, molses i líquens



Fongs, molses i líquens



Plantes ruderals



Orquídies als jardins



Orquídies als jardins



Invertebrats acompanyants



Invertebrats acompanyants



Aràcnids



Aràcnids



Insectes



Himenòpters i Coleòpters



Formigues



Odonats, Neuròpters i Ortòpters



Lepidòpters



Lepidòpters



Diversitat de vertebrats

Amfibis

Rèptils



Mamífers



Atropellaments



Fauna morta



Ocells urbans



www.ornitho.cat



www.ornitho.cat



Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya



Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya
Detectades unes 150 espècies des de Begues, de les quals unes 60 espècies viuen

a l’àmbit urbà del poble



Ocells nocturns



El bosc urbà de Begues



Arbres singulars a Begues



Arbres singulars a Begues



Biodiversitat en perill



Biodiversitat en perill

Idees de rewilding



Arbres amenaçats



Renaturalització dels parcs i jardins



Moltes gràcies


	Biodiversitat urbana a Begues: importància del bosc urbà
	Begues: un poble integrat al Garraf
	Paisatge del Garraf: màquia mediterrània
	Paisatge del Garraf: màquia mediterrània
	El bosc mediterrani a Begues
	Etapes de succesió del bosc mediterrani
	El bosc mediterrani domesticat a Begues
	Factors de biodiversitat
	Ecotons
	Ecotons: afavorits per l’agricultura
	Ecotons: afavorits per l’urbanisme
	Diversitat florística a Begues
	Fongs, molses i líquens
	Fongs, molses i líquens
	Fongs, molses i líquens
	Plantes ruderals
	Orquídies als jardins
	Orquídies als jardins
	Invertebrats acompanyants
	Invertebrats acompanyants
	Aràcnids
	Aràcnids
	Insectes
	Himenòpters i Coleòpters
	Formigues
	Odonats, Neuròpters i Ortòpters
	Lepidòpters
	Lepidòpters
	Diversitat de vertebrats
	Mamífers
	Atropellaments
	Fauna morta
	Ocells urbans
	www.ornitho.cat
	www.ornitho.cat
	Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya
	Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya
	Ocells nocturns
	El bosc urbà de Begues
	Arbres singulars a Begues
	Arbres singulars a Begues
	Biodiversitat en perill
	Biodiversitat en perill
	Arbres amenaçats
	Renaturalització dels parcs i jardins
	Número de diapositiva 46

