El Comú d’Ordino va integrar el projecte POCTEFA GREEN de xarxa d’espais naturals
dels Pirineus amb el parc natural de la vall de Sorteny des del mes de juny del 2016 fins al
maig del 2019.
Ell projecte GREEN pretén reforçar la coordinació entre àrees naturals i gestors
mitjançant:
•

Concretar el treball en xarxa dels operadors dels espais naturals dels Pirineus;

•

Compartir el coneixement, les pràctiques de gestió i els problemes de cada àrea
natural;

•

Implementar accions específiques de restauració,
restauració, conservació o gestió en tres
entorns desafiadors;

•

Informar a la societat, els responsables de la presa de decisions i els agents locals
sobre els aspectes específics de la biodiversitat dels Pirineus.

Les accions són :
-

creació
reació d’una plataforma d’intercanvis
d’inte
tècnics i de divulgació;
millora
illora de la biodiversitat forestal en particular mitjançant la gestió de la maduresa
forestal amb una xarxa de boscos madurs;
afavorir
favorir la biodiversitat amb un mosaic d’espais oberts i tancats de prats,
pastures i landes amb
mb una aproximació socioeconòmica;
millorar
illorar el coneixement dels ambients humits (molleres i estanys),
estanys) laboratoris
oberts, estudiant l’evolució de llur biodiversitat segons els canvis globals i la
pressió antròpica.

El 2017, va tenir lloc a Ordino,
Ordino el Comitè Tècnic (COTEC) (3-4/6),, també a Tarbes (17/11)
on es presenta la síntesi de l’estat d’avançament
d’
del projecte
te i es planifiquen
pla
les
actuacions a dur a terme.
Al llarg de l’any, s’han dut a terme diferents trobades de tècnics per examinar les
problemàtiques
ues sobre el terreny i intercanviar sobre la gestió dels diferents ambients
(boscos madurs, tancament de pastures, estat de conservació de les molleres i estanys)
treballant sobre protocols de monitoratge, elegint les zones més representatives al llarg
del massís (com pels estanys : 5 estanys a Andorra incloent l’estany de l’Estanyó) :
-

-

Migos : tancament d’espais oberts
Bethemale : inventari dels boscos madurs (ONF)
Andorra i Aigüestortes : estat de conservació i diversitat biològica dels estanys –
protocol seguint el projecte Life Limnopirineus (www.lifelimnopirineus.eu)
Reserva Natural de Py : protocol de seguiment de boscos madurs de les reserves
naturals a França - el CRPF s’encarrega de fer una síntesi de criteris comuns
integrant d’altres
altres protocols com
co el d’Europarc Espanya
En el marc del projecte es planteja ampliar la participació al concurs de prats
florits; des del parc natural de la vall de Sorteny, s’ha coordinat el concurs
transfronterer 2016.

També es treballa amb la col·laboració del CTFC (encarregat
carregat de la concepció) de la
plataforma d’intercanvis tècnics i de presentació dels diferents espais naturals.
La web de la xarxa és : www.green-biodiv.eu
www.green

