
El mosquit tigre es caracteritza per les seves potes ratllades en blanc i negre

Madagascar fins a Nova Guinea cap a l'est i fins a la latitud de Corea cap al

01_Aedes albopictus  o Mosquito tigre

02_Aeshna mixta

03_Pelophylax perezi , Granota verda o Granota vulgar

prefereixen l'aigua permanent i les zones ben assolellades.

04_Salamandra salamandra 

centre i sud d'Europa, des de Portugal fins als Carpats. Es tracta d'una

05_Natrix maura 

peixos i amfibis, i arriba a consumir sangoneres i cucs.

06_Cyprinus carpio o Carpa europea

prefereix grans masses d'aigua amb poc o gens de corrent i substrats

FAUNA

07_Ardea cinerea o Bernat pescaire

aigua, en llocs com aiguamolls, maresmes, estanys, pantans, ribes de rius i

llacs.

pot arribar als 2 metres.

04_Chamaerops humilis

06_Rosmarinus officinalis 

05_Isoetes velatum  o joncs

es fan a sobre de peduncles cada un de diferent mida. Pot arribar a assolir altures de fins a

2 m. Viu a llocs embassats i prop de cursos d'aigua, fins als 2.000 metres d'altitud.

FLORA

ve el nom de pi blanc). Les fulles tenen de 0,7 a 1 mm d'amplada i de 3,5 a 7 cm de longitud,

5 a 12 cm de longitud, amb un clar peduncle i amb esquames amb escudets poc prominents.

01_Pinus halepensis  o Pi blanc

02_Populus alba

03_Qeurcus ilex  o alzina

terra); de color verd fosc a l'anvers i grisenques i piloses al revers amb de 7 a 11 parells de

nervis laterals.
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PAISATGE MOSAIC AGROFORESTAL

 esencial el  del nou  amb les grans  paisatjistiques existents i

projectades. Pren gran  la  del projecte de l'Anna Zahonero de

Segons la seva lectura, cada  a tractar  el seu paper dins la  global

agroforestal.  doncs,  tenir en compte les  usos i demandes de tots i

.

Es  aixi doncs donar un plus al projecte vigent de corredor verd, tot aportant una

  al mosaic territorial del  i oferint un   relacionat amb

l'aigua.
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