
 

 
Conservació de fauna fluvial d'interès europeu a la xarxa Natura 2000 de 

les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga 

  

  
Dimarts, 30 de desembre de 2014  

Notícies 

29/12/2014 

Jornades espanyoles i Simposi Internacional sobre Conservació de cranc de riu autòcton 

a Olot  

La setmana del 21 al 25 de setembre de 2015 tindran lloc a Olot dos esdeveniments 

sobre el cranc de riu autòcton: - Jornades espanyoles sobre conservació del cranc de riu 

autòcton. Més informació …  

 

23/12/2014 

Visita d’inspecció de l’equip extern de la Comissió 

Europea  

Els dies 8 i 9 de juliol la inspectora Aixa Sopeña, 

representant de l’Equip Extern LIFE (IDOM-ASTRALE) 

va realitzar la primera visita al projecte LIFE Potamo 

Fauna. La visita estava organitzada en …  

 

23/12/2014 

Capturades 90 tortugues exòtiques al riu Ter i a l’Estany 

de Banyoles en el marc del projecte LIFE Potamo Fauna  

Aquest 2014 en el marc del projecte LIFE Potamo Fauna 

“Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a la 

xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i 

Muga” s’ha dut a terme una …  

23/12/2014 

Enllestits els protocols que han de regir l’execució de diferents accions del projecte  

Aquest any s’han redactat els diferents protocols que s’hauran de seguir per la 

consecució de les accions previstes i que estaran disponibles a la pàgina web del 

projecte (www.lifepotamofauna.org). …  
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23/12/2014 

Aquesta tardor s’han instal•lat els cartells del projecte  

Aquests cartells tenen la finalitat d’anunciar que s’està 

executant a la zona el LIFE Potamo Fauna i el seu 

disseny s’adapta al Manual Tècnic de Senyalització 

d’Espais Naturals Protegits de la …  

 

02/12/2014 

El projecte LIFE Potamo Fauna present a la Fira de Sant 

Martirià de Banyoles que va reunir 30.000 persones  

El Consorci de l’Estany amb la col·laboració del Centre 

de Reproducció de Tortugues de l’Albera (CRT) i Limnos 

va estar present els dies 14, 15 i 16 de novembre a la 

Fira de Sant Martirià i del …  

 

01/12/2014 

ARTICLE / "Conservació de les nàiades a les conques 

dels rius Ter i Fluvià"  

Les nàiades són musclos d’aigua dolça que viuen 

semienterrades al fons de rius, rieres, recs i estanys. 

Son organismes filtradors que s’alimenten de la matèria 

en suspensió, pel que són molt …  
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