Prats, pastures i camps de conreu del campus de Bellaterra
Ruta que permet conèixer part de la gestió que es fa en els espais agroforestals del Campus.

Raigràs

Pla de gestió
dels espais agroforestals
del campus de la UAB
(PGAF)
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Veça i civada
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Objectius operacionals
del PGAF 2013:
Ramat pasturant

Sorgo

· Mantenir els camps de conreu i millorar
altres zones obertes
· Planificar el territori amb criteris de
sostenibilitat.
· Fer una gestió forestal sostenible.
· Millorar l’estat de les rieres del campus.
· Ordenar l’ús públic i coordinar el
manteniment dels espais agroforestals.
· Gestionar les zones enjardinades amb
criteris de sostenibilitat.
· Conèixer i posar en valor la biodiversitat
del campus.
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= Recorregut caminada

10

= Recorregut cursa

A banda de la seva funció productiva, cal destacar la importància de l’agricultura com a funció social i de manteniment de la biodiversitat. En el cas particular del campus,
un dels objectius prioritaris del PGAF és precisament el manteniment de les zones conreades, prats i zones obertes, ja que es consideren d’importància estratègica per
a la pervivència de l’actual mosaic agroforestal.

Descripció del recorregut
Localització
en el mapa

Distància (m)

Distància
acumulada (km)
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Indret

Interès / Indicacions recorregut

Plaça Cívica

Inici del recorregut

0,37

Plaça Acadèmica

Prat on floreixen 5 espècies d’orquídies
silvestres i on hi ha caixes niu per afavorir la cria
d’ocells.

1.277

1,65

Camp del Turó

Cultiu de raigràs (principis setembre a juny) per a
pastura.
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494

2,14

5

118

2,26

Camp Rodó

Cultiu de raigràs. Sovint hi trobareu el ramat
pasturant dins un tancat elèctric, aprofitant la
proximitat del camp a les granges.

Camp de Villa Aurora

Cultiu de veça i civada (octubre a juny). Aquest
cultiu s’utilitza com a rotació del cultiu de raigràs.
El ramat hi pastura però principalment es recull
per donar-lo al bestiar dins les granges.

6

501

2,76

Camp de sota Via

En preparació per a sembrar-hi sorgo (abril-novembre). Les tasques de preparació inclouen
l’aportació de fems, enterrant-los el més ràpid
possible per evitar molèsties als veïns.

7

227

2,99

Camp de l’Hort

En preparació per a sembrar-hi sorgo. El sorgo es
recull per donar-lo al bestiar dins les granges.

8

481

3,47

Camps de l’Estació

Són 3 camps: en un hi ha raigràs i en els altres
dos s’està treballant per a sembrar-hi sorgo.

9

898

4,37

Prats de la Vila

Prat natural on hi pot pasturar el ramat.

10

427

4,80

Camp de la Vila

11

693

5,49

Plaça Cívica

Perfil topogràfic del recorregut

Camp que es va posar en conreu des de 2010.
Actualment està sembrat amb veça i civada,
conreu que millora les condicions del sòl,
aportant matèria orgànica i enriquint ell contingut del sòl amb nitrogen.
Final del recorregut.

www.uab.cat/mediambient

Recorregut caminada i cursa

Consells
Utilitzeu calçat i roba còmodes. Es
demana dur barret.

Recordeu!
Respecteu el límit del camí.
No trepitgeu els conreus.

Recordeu portar aigua i beveu-ne
durant el recorregut, sobretot
quan fa calor.

Ajudeu a mantenir l’entorn net.
Endueu-vos les deixalles.

Camineu a un ritme alegre però
que us permeti parlar.

Per motius de seguretat no és
permès de fer foc.

Cal que respecteu les normes de
seguretat viària.

Respecteu la natura. No malmeteu
la vegetació ni molesteu la fauna.

