L’ECOSISTEMA URBÀ
Molt sovint s’interpreta el medi urbà com un espai on la natura ha estat i segueix essent
atacada, amb la qual cosa la ciutat esdevé un hàbitat degenerat o decadent. Cal, però,
aprendre a observar la ciutat amb altres ulls per a descobrir la riquesa del medi que ens
envolta.
És important que interioritzem el concepte d’ecosistema urbà, on es creen noves oportunitats de vida, alhora que també en limita d’altres. La ciutat és un exemple claríssim
de medi caracteritzat per una espècie dominant, en aquest cas l’home. Per tant, a l’hora
d’estudiar els factors que condicionen la vida a la ciutat cal tenir en compte les persones
i les seves activitats urbanes.
Actualment, tenim una perspectiva antropocèntrica del nostre entorn, on l’espècie humana està per sobre de la resta de components de l’ecosistema, que té a la seva disposició, i que gestiona segons les seves necessitats. Per tal d’aconseguir ciutats millors,
és necessari canviar aquesta concepció, i assumir que l’espècie humana és sempre una
peça més de l’ecosistema que l’envolta, que està sotmès a les lleis que el regeixen, i
que, per tant, les ha de conèixer per a actuar en conseqüència, no som independents.
Vet aquí algunes actituds que ajudarien a respectar i millorar l’entorn que ens envolta:
n Interessem-nos per conèixer el nostre entorn. Si coneixem l’ecosistema on vivim,
quins éssers vius ens envolten... serà molt més fàcil apreciar-lo, i, per tant, respectarlo perquè sigui cada cop millor. La Casa Natura us pot ajudar en aquest sentit.
n T
 inguem una actitud respectuosa envers l’entorn, hem de vigilar de no tirar papers al
terra, no fer malbé el mobiliari urbà, no fer sorolls excessius, recollir les defecacions
de les nostres mascotes...
n R
 espectem sempre els éssers vius que ens envolten, animals i plantes, formen part de
l’ecosistema urbà igual que nosaltres.
n S
 i mai no tenim un animal domèstic del qual ja no podem tenir cura, cal que el portem
a un centre especialitzat on se’n facin càrrec. No es pot alliberar a la natura, per respecte a la seva vida i perquè quan es tracta d’espècies exòtiques poden desplaçar i
arribar a eliminar la fauna autòctona. És el cas de les cotorres o tortugues de Florida.
n N
 o cal alimentar pel nostre compte la fauna salvatge de la ciutat ja que els podem
provocar malalties per alteració de la seva dieta o proporcionar avantatges a alguna
espècie, fent que proliferin les seves poblacions i esdevinguin plagues urbanes. És el
cas dels coloms i tórtores.
n S
 i mai no trobem un animal ferit no intentem curar-lo, portem-lo o informem la Casa
Natura, allà s’encarregaran de portar-lo a un centre de recuperació de fauna.
n Igualment si trobem algun animal mort d’alguna espècie poc freqüent, notifiquem-lo
també a la Casa Natura, des d’on el portaran al lloc adequat per fer-li la necròpsia. Al
nostre poble hi ha espècies que són protegides, i és necessari estar al corrent de les
morts que hi puguin haver.
n E
 ls parcs són els indrets del nostre municipi que ens ofereixen un entorn més natural,
hem d’utilitzar-los de manera cívica, són molt importants per a la nostra qualitat de vida.

