Busca líquens urbanites i coneix
la qualitat de l’aire de la teva ciutat
És un projecte de ciència ciutadana, que es realitza a les ciutats de
Madrid i Barcelona, en col•laboració amb experts liquenòlegs del Real
Jardín Botánico de Madrid (CSIC) i la Universitat de Barcelona (UB), per
a conèixer la diversitat de líquens en els arbres d’ambdues ciutats i
relacionar-la amb la qualitat de l’aire que respirem.

Converteix-te en un ciutadà científic!

Participa-hi!

Amb els resultats de tots els participants podrem conèixer el grau de
contaminació al qual els ciutadans estem exposats.

Descarrega’t l’app Natusfera, realitza observacions i vincula-les als projectes dels districtes de Madrid o Barcelona. Els materials de suport
els pots descarregar a www.liquencity.org:

Fitxes d’espècies de líquens i
arbres on els podem observar,
per a cada ciutat.

Mapes dels districtes de
Madrid i Barcelona on es
desenvoluparà el projecte.

Informació sobre l’app de
ciència ciutadana Natusfera.

Dates, metodologia
de mostreig,
recomanacions, etc.

No fa falta saber de quin liquen es tracta.
La comunitat de Natusfera amb el nostre equip d’experts en líquens l’identificarà!

El repte

Molts líquens diferents al teu barri indiquen
que respires un aire més net!

Gràcies a la participació ciutadana, al 2019 es tindrà informació per realitzar
mapes de contaminació de Madrid i Barcelona basats en la diversitat de
líquens que viuen en els nostres arbres urbans. Les conclusions finals ens
permetran fer recomanacions que puguin ser implantades en els plans d’ús i
gestió d’ambdues ciutats.

Hem de promoure canvis per a millorar la qualitat de
l’aire que respirem!
Més info a www.liquencity.org o escriu-nos a liquencity@creaf.uab.cat
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