LiquenCity
LiquenCity és un projecte de ciència ciutadana que busca la
participació dels habitants de les ciutats de Madrid i Barcelona
per col·laborar amb experts liquenòlegs i esbrinar entre tots
quina és la diversitat de líquens als barris d’ambdues ciutats.
Amb els resultats de tots els participants realitzarem un mapa de
contaminació per a cada ciutat.

Podrem conèixer el grau de contaminació al que els
ciutadans estem exposats i convertir-nos en
ciutadans científics!

Contaminació i salut a les
nostres ciutats
La contaminació atmosfèrica és un dels grans problemes dels
habitants de les grans ciutats.
La crema de combustibles fòssils en vehicles, els sistemes de
calefacció i la indústria generen nombrosos compostos
contaminants —sobretot òxids de nitrogen (NOx) i partícules en
suspensió (en especial les de diàmetre inferior a 0,0025
mil·límetres)—, que suposen un greu problema per a la
nostra salut.
S’ha demostrat que, a elevades concentracions, aquests
compostos generen greus problemes respiratoris i són els
causants de més de 15.000 morts a l’any només a Espanya.

¿Què són els bioindicadors?
Els bioindicadors són organismes molt sensibles als canvis
ambientals en el seu entorn, com poden ser les variacions en els
nivells de contaminació atmosfèrica, i els líquens són els més
utilitzats per aquests estudis.

S’ha demostrat científicament que una major diversitat de
líquens està directament relacionada amb una millor qualitat
de l’aire.

Molts líquens diferents al teu barri indiquen que
respires un aire més net!
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Els líquens com a
bioindicadors
Els líquens són organismes complexos formats
per la unió d’un fong i, almenys, una alga verda
(clorofícia) o blava (cianobacteri).

Flavoparmelia soredians

Phaeophyscia orbicularis

Teloschistes chrysophthalmus

Parmotrema reticulatum

El fong forma una estructura que proporciona unes condicions
òptimes per al funcionament de l’alga, que realitza la fotosíntesis
i aporta nutrients, fonamentalment sucres.
Aquesta associació entre fong i algues (simbiosi) és molt exitosa,
i ha permès als líquens colonitzar tots els ambients de la Terra,
des de l’equador fins als pols, i des de les costes fins a les
altes muntanyes.
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A diferència de plantes o animals, no tenen barreres que
controlin l’entrada i sortida d’aigua i gasos. Conseqüentment les
substàncies que hi ha a l’atmosfera, entre elles les contaminants,
són ràpidament incorporades i assimilades. Això els provoca
danys abans que els altres organismes siguin afectats, fet que
ens serveix d’avís per detectar problemes potencials per a la
nostra salut.
Els líquens a les ciutats colonitzen diferents substrats: construccions i mobiliari urbà de diversos materials, roques, sòls, etc. Els
que creixen a l’escorça dels arbres, anomenats epífits, són
excel•lents bioindicadors, i durant dècades els científics els han
fet servir per conèixer el grau de contaminació atmosfèrica en
ciutats de tot el món.

Com hi puc participar?
Mostrejar líquens és senzill. Només has de buscar-los als arbres
de la teva ciutat, fer-los una foto i penjar-ho a Natusfera a través
de la seva pàgina web o app mòbil. A Natusfera, els experts
liquenòlegs t’ajudaran a identificar l’espècie de liquen que
has vist.

No és necessari saber de quin liquen es tracta,
doncs els liquenòlegs corroboraran les
identificacions!

Si participes com a centre educatiu (ESO i Batxillerat de Ciències)
disposaràs de lupes especials que s’acoblen als telèfons i l’ajuda
d’un educador ambiental que coordinarà l’activitat amb els
docents. També disposaràs de materials impresos que s’han
creat expressament per aquest projecte.

Qualsevol ciutadà que estigui interessant en participar, pot
descarregar els materials impresos a www.liquencity.org:

Més informació a:

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

liquencity@creaf.uab.cat

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

www.liquencity.org

Informació sobre l’aplicació de ciència ciutadana
Natusfera i com pujar les observacions.

@liquencity
@liquencity

Dates, metodologia de mostreig i recomanacions.

Altra informació complementària.

El repte
Gràcies a la participació ciutadana, el 2019 es tindrà la informació
necessària per realitzar mapes de la contaminació de Madrid i
Barcelona basats en la diversitat de líquens que viuen als nostres
arbres urbans.
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Madrid

Gràcies a ells podrem donar conclusions i recomanacions per a
millorar els plans d’ús i gestió d’ambdues ciutats.

Hem de promoure canvis per millorar la qualitat
de l’atmosfera que respirem!
GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES
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Un projecte que estudia la diversitat
de líquens urbans per conèixer
la qualitat de l’aire de la teva ciutat.
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