Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

L’Ajuntament instal·larà nius de ratpenats i orenetes per
reduir la població de mosquits
L’Ajuntament de Mollet del Vallès instal·larà a partir d’aquesta setmana
caixes-niu per ratpenats i orenetes per tal d’afavorir la biodiversitat i reduir
la quantitat de mosquits a la ciutat.
En total, al llarg d’aquest mes de febrer, s’instal·laran 10 caixes-niu per a
ratpenats i 20 per a orenetes, alhora que també s’instal·laran paranys per
quantificar la presència de mosquits, tant els comuns com els tigre, i constatar
l’efectivitat de la mesura sobre aquests insectes.
De retruc, amb l’increment d’aquestes poblacions, s’espera contribuir a les
mesures de control biològic que s’estan portant a terme des de fa anys alliberant
la fauna benèfica sobre la vegetació dels parcs i jardins de Mollet.
Pel que fa l’afavoriment de la biodiversitat, aquestes caixes-niu contribuiran a la
cria de les poblacions de dues especies que les darreres dècades han anat
minvant, sobretot per la desaparició dels seus refugis naturals i la utilització
massiva de pesticides o, en el cas de les orenetes, per la manca de reserves de
fang que utilitzen per construir els seus nius o per la seva depredació per part
d’altres aus urbanes com ara les garses.
Aquesta actuació, que afavoreix l’equilibri de l’ecosistema a través de mitjans
naturals, i per tant, redueix els tractaments químics, forma part del conjunt
d’iniciatives que estan fent de Mollet una ciutat biofílica i respectuosa amb el
medi ambient i el benestar dels seus ciutadans. Motiu pel qual Mollet del Vallès
ha estat escollida ambaixadora verda europea pel seu compromís amb la
sostenibilitat al rebre l’European Green Leaf.
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