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RESUM 

En les darreres dècades s'ha detectat un augment en el nombre de poblacions i efectius d'aus 

a Europa, majoritàriament gràcies als esforços per protegir les espècies amenaçades i els 

hàbitats d'interès, tant a nivell europeu com nacional i local. Tot i aquesta millora, les aus 

aquàtiques s'enfronten a nombroses amenaces tals com el furtivisme, la pèrdua d'hàbitat, la 

contaminació, etc. Per tal de fer propostes per continuar millorant l'estat de conservació 

d'aquest grup faunístic, a nivell comarcal l'Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa 

(ANEGx), amb el suport del SIGMA, duu a terme diversos projectes. Entre ells destaca l'estudi i 

seguiment de les aus aquàtiques de la Garrotxa, centrat sobretot en la comunitat hivernant. 

Com a novetat dins el projecte, aquest any s'ha realitzat un estudi de zones humides de la 

Garrotxa importants per a les aus aquàtiques. S'han llistat i descrit les principals zones humides 

amb rellevància per a la hivernada i pas d'aus aquàtiques. Dins aquestes zones humides, hi 

figuren des de zones d'aigües permanents com els estanys d'en Broc i la Moixina, o les basses 

de Jordà fins a zones humides amb un règim d'inundació temporal, localitzades principalment 

a la vall d'en Bas i que havien set zones d'aiguamolls que van ser dessecats per l'aprofitament 

agrícola del sòl. Analitzant el règim hídric, la superfície actual i potencial, la vegetació, les 

pertorbacions i les cites històriques d'aus aquàtiques en aquestes zones humides, s'ha 

establert la potencialitat ecològica de les diferents zones humides llistades. La zona més 

important pel que fa a la potencialitat és la llacuna de can Ramonich, com a centre d’interés, 

però també ho són les zones circumdants, situades entre cal Vigatà i can Ramonich. Per 

exemple, en aquesta llacuna s’hi han citat espècies d’ocells aquàtics com el batallaire 

(Phylomachus pugnax), el becadell sord (Lymnocriptes minimus), l’agró blanc (Ardea alba) o la 

grua (Grus grus). També cal destacar en aquest punt la presència, durant la primavera i estiu 

de 2015, d’un mascle de cuereta groga (Motacilla flava spp.) fent cants territorials, una espècie 

que a Catalunya només cria en aiguamolls litorals. Els resultats d’aquest estudi indiquen que, 

per a la gestió de les zones humides estudiades, s’hauria de prioritzar la protecció i restauració 

de la bassa dels Morrals a la Vall de Bianya, i de la llacuna de can Ramonich, la zona humida del 

Bodí, els aiguamolls de ca n’Iglésies, i la bassa de cal Vigatà a la Vall d’en Bas. Fruit d’aquest 

treball, es recomana també crear dues basses al sector del barri i escola de Verntallat, amb una 

finalitat pedagògica, a més de funcionar com a zones d’atracció de biodiversitat aquàtica, 

també d’aus. Durant el cens d’aus aquàtiques hivernants de la Garrotxa de l’any 2015 es van 

comptabilitzar 710 exemplars de 18 espècies, totes elles espècies habituals a la comarca 

durant l'època d'hivernada, amb un clar domini en el número d'individus d'ànec collverd. 

L’evolució de la comunitat d’aus hivernants es manté estable respecte la mitjana de valors dels 

anys anteriors. Tots aquests censos es varen realitzar gràcies a la participació de voluntaris, i 

per tant és un projecte amb un valor afegit pel que fa la pedagogia ambiental. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Context general 

En les darreres dècades s’ha observat una millora en l’estat de conservació de les poblacions 

de la majoria d’aus arreu d’Europa. Aquesta millora ha set possible gràcies a l’aplicació de les 

directives europees 2009/147/CE i 92/43/CEE, la implementació de la Xarxa Natura 2000 i les 

legislacions pròpies de cada país, evidenciant l’interès que la ciutadania mostra envers la 

natura en general i les aus en particular. No obstant això, les aus s’enfronten a nombroses 

amenaces tals com la pèrdua d’hàbitat, la contaminació, el furtivisme, etc. fets que demostren 

que encara s’han de realitzar nombroses accions per tal de garantir la presència i el bon estat 

de conservació de les poblacions d’aquests animals en el futur.  

Amb la voluntat d’estudiar i contribuir a la conservació de les aus aquàtiques a la comarca de 

la Garrotxa, des de l’any 2006 l’Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa (ANEGx), amb 

el suport del SIGMA, monitoritza i recull informació d’algun aspecte d’aquest grup d’animals. 

És especialment important la tasca de monitoreig de la comunitat d’aus aquàtiques hivernants, 

que consisteix en la realització d’un cens anual realitzat al gener i que coincideix amb els 

censos realitzats a tota Europa per a determinar l’estat de les poblacions de les aus aquàtiques 

hivernants. Aquests censos s’han realitzat ininterrompudament durant tot el període 2006-

2015 gràcies a la participació de voluntaris i d’altres entitats (p.ex. Limnos), que han cobert 

localitats de cens a riu Fluvià i altres hàbitats aquàtics de la comarca de la Garrotxa. La 

importància de les dades recollides cada any en el cens d’aus aquàtiques hivernants rau en el 

fet que no només són dades valuoses pel coneixement de l’ornitofauna a la Garrotxa, sinó que 

són afegides al conjunt de dades europees, les quals determinen el curs de determinats 

projectes i accions de gestió a nivell europeu, com són la designació de zones Ramsar o les 

àrees importants per els ocells (Important Bird Areas, IBA’s) (Gutiérrez & Sales, 2013).  

A més del cens d’aus aquàtiques hivernants, enguany s’ha obert una nova línia d’estudi sobre 

les zones humides importants per a les aus a la Garrotxa, amb l’objectiu de contribuir a la 

millora d’aquests hàbitats i, per tant, de disminuir una de les principals amenaces que 

presenten les aus aquàtiques: la pèrdua d’hàbitat. Aquest estudi neix de la necessitat de 

millorar la gestió d’aquest grup a la comarca (com ja es va evidenciar en l’anterior informe 

(Carrillo i Naspleda, 2015) i permetrà obtenir un catàleg de les principals zones humides de la 

comarca (obviant els cursos fluvials), i la seva potencialitat ecològica. Aquesta línia d’estudi 

servirà de base per al disseny i futura implementació de diverses accions de gestió que 

propiciarien la biodiversitat aquàtica a la comarca, afavorint una major quantitat i qualitat dels 

hàbitats aquàtics. 
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1.2. Les zones humides importants per a les aus a la Garrotxa                     

Considerem una "zona humida" com aquella unitat ecosistèmica funcional que presenta en 

l'espai i el temps una anomalia hídrica positiva respecte del medi adjacent. La confluència de 

factors topogràfics, geològics i hidrològics fa que aquesta anomalia hídrica afecti i condicioni 

els processos geoquímics i els processos biològics de l'àrea en qüestió. 

Hi ha zones humides d’aigües corrents o lòtiques, com són els cursos fluvials, i zones humides 

d’aigües quietes o lenítiques, com són els aiguamolls o basses. Tant en uns com els altres, 

l’aigua pot ser-hi en règim temporal o permanent, respectivament. Per exemple, la riera de 

Riudaura al seu pas pel Pla de Dalt és temporal, i la presència d’aigua corrent es limita a 

períodes de pluges, mentre que la riera de Bianya al seu pas per la Canya és permanent i porta 

aigua tot l’any; per altra banda, els aiguamolls de la Moixina és un ecosistèma lenític de règim 

permanent, mentre que la llacuna de can Ramonich ho és de règim temporal. 

Els cursos fluvials de la comarca de la Garrotxa, vertebrats a partir del riu Fluvià, apleguen 

diverses aus aquàtiques que utilitzen l’espai per hivernar, criar, alimentar-se i dur part o tot el 

seu cicle vital. Per exemple, les espècies d’aus aquàtiques més comunes que es reprodueixen 

als cursos fluvials de la Garrotxa són l’ànec collverd, la polla d’aigua, el cabusset, el corriol 

petit, la merla d’aigua, el blauet, la cuereta torrentera i el rossinyol bord. La importància dels 

cursos d’aigua com a espais que augmenten la biodiversitat, i concretament, com a espais per 

albergar part o tot el cicle vital d’espècies d’aus aquàtiques, és ben coneguda. Altrament, hi ha 

zones humides de la Garrotxa que podríem considerar efímeres a priori, o que són de petites 

dimensions en comparació a un curs fluvial, però que presenten una gran importància per 

albergar aus aquàtiques tant a l’època d’hivernada, cria, com migratòria. És el cas d’algunes 

basses temporals i permanents, i d’alguns recs de camps de conreu. Algunes d’aquestes zones 

humides (guixeres de Tortella, Moixina i can Jordà) es troben llistades ja a l’inventari de zones 

humides de Catalunya (Direcció General de Boscos i Biodiversitat. 2010), però d’altres amb 

prou feines es coneixen, degut a la pressió antropogènica negativa que se’ls fa. En aquestes 

zones, amb un importància que sembla residual, nombrosos naturalistes hi han citat espècies 

aquàtiques, evidenciant el seu paper com a zones d’alimentació i cria. Malauradament, les 

pertorbacions en la major part d’aquestes zones, fa que no puguin desenvolupar tot el seu 

paper ecològic potencial, que segurament haurien tingut en un passat. És el cas de la Vall d’en 

Bas, per exemple, que es coneix que havia estat una plana ocupada per aiguamolls, però que 

l’activitat agrícula actual manté sota control aquests aiguamolls potencials.  

En aquest treball hem obviat els cursos fluvials, i ens hem centrat en zones humides de petites 

o mitjanes dimensions, efímeres, però que poden tenir un paper important per a la comunitat 

d’aus aquàtiques que cria, hiverna, o passa per la comarca de la Garrotxa. No hem considerat 

petites basses de cases de pagès, o basses temporals de molt reduïdes dimensions que es 

troben per exemple en zones més forestals, pel fet que, si bé són també importants per la 

fauna aquàtica (p.ex. amfibis o invertebrats), no tenen un paper rellevant per a la comunitat 

d’aus aquàtiques. 
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2. OBJECTIUS 

L’objectiu general d’aquest projecte és generar informació sobre la comunitat d’aus 

aquàtiques de la Garrotxa i els hàbitats que ocupen.  

Un objectiu concret, a mitjà i llarg termini, és crear un sèrie temporal estandarditzada de 

dades sobre les aus aquàtiques hivernants de la Garrotxa. Això significa obtenir el nombre 

aproximat d’ocells aquàtics que hivernen a la comarca cada any. 

Els altres objectiu concrets es defineixen cada any d’estudi. Enguany es pretén iniciar una línia 

d’estudi sobre zones humides de la Garrotxa importants per a les aus. Es pretén catalogar i 

caracteritzar les principals zones humides que tenen importància pel que fa a zona 

d’alimentació, refugi i reproducció per a les aus, en base a paràmetres físics i al recull històric 

de les cites ornitològiques. 
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3. METODOLOGIA 

El treball s’ha dividit en dues parts ben diferenciades: El cens d’aus aquàtiques hivernants i el 

llistat i caracterització de les zones humides importants per a les aus. Cadascuna d’aquestes 

parts ha comptat amb una metodologia diferent, que s’explica a continuació. 

3.1. Cens d’aus aquàtiques hivernants 

Els cens d’aus aquàtiques hivernants es duu a terme coincidint amb els cens internacional 

d’aus aquàtiques hivernants, entre els dies 10 i 20 de gener. El mètode establert per fer aquest 

cens són els itineraris de cens simultanis, que es realitzen a les diferents localitats de cens que 

estan delimitades de la mateixa manera cada any (Taula 1). Les espècies que formen 

dormidors, que en el cas de la Garrotxa només és el corb marí gros (Phalacrocorax carbo), es 

compten al capvespre des d’un punt fix. Hi ha dos dormidors de corbs marins estables: a la 

resclosa de Serinyà (municipi de Sant Ferriol) i a la resclosa d’en Bassols (municipi 

d’Argelaguer). 

Zones Codi Topònim Descripció 

Capçalera del 
Fluvià 

1 La vall de Bianya 
De Sant Pere Despuig fins Sant Joan les Fonts 

(riera de Bianya) 

2 
La Moixina i 

Estanys de Jordà 
Estanys d'en Broc, regs Moixina i Estanys de 

Jordà 

3 La vall d'en Bas 
De Sant Privat d'en Bas (Gurn) fins el pont de 

Codella 

4 Olot oest Del pont de Codella fins el Pont de Cal Russet 

5 Olot est Des del Pont de Cal Russet fins Les Tries 

6 La Canya De Les Tries (Olot) fins Sant Joan les Fonts 

Fluvià tram mig 

7 
Castellfollit de la 

Roca 
De Sant Joan les Fonts a Sant Jaume de Llierca 

8 Argelaguer 
De Sant Jaume de Llierca fins resclosa de 

Besalú 

9 Sant Ferriol De resclosa de Besalú fins resclosa de Serinyà 

Vall del Ser 10 Mieres Santa Pau, Mieres i veïnat del Torn 

Vall d’Hostoles 11 Vall d'Hostoles De Sant Feliu de Pallerols fins Amer 

Taula 1. Localitats de cens cobertes durant el cens d’aus aquàtiques de la Garrotxa 

3.2 Caracterització de zones humides 

S’han llistat i carecteritzat zones humides de la comarca, de règim temporal o permanent, 

considerades potencialment importants per a les aus en general, i per a les espècies d’aus 

aquàtiques en concret. En aquest llistat no s’han inclós el riu Fluvià i els cursos fluvials 

principals de la comarca, que s’han obviat per la importància evident que tenen per a la 

comunitat d’aus aquàtiques (veure introducció); sinó que s’ha centrat en zones inundables de 

caràcter temporal o permanent, com poden ser llacunes ja establertes o potencials. Les visites 

a les zones humides caracteritzades en aquest treball s’han fet entre l’abril de 2015 i el març 

de 2016 sense límit de temps. En alguns casos les visites s’han repetit més d’una vegada per 

seguir-ne l’evolució hídrica i la presència d’aus aquàtiques. En les visites s’ha obtingut 

informació sobre diferents aspectes físic i biològics de les zones humides (Taula 2): 

Temporalitat, dies d’inundació, origen de l’aigua, superfície (total i potencial), fondària 
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mitjana, vegetació dominant, pertorbacions, presència aus aquàtiques, presència amfibis i 

cites històriques d’aus aquàtiques. 

CATALOGACIÓ DE LES ZONES HUMIDES DE LA GARROTXA IMPORTANTS PER A LES AUS 

Topònim: Escola Verntallat Localitat: El Mallol 

Municipi: La Vall d’en Bas UTMX: 454825,3 

Conca: Fluvià UTMY: 4666317,3 

Temporalitat: Temporal Dies d’inundació:  Després de pluges persistents 

Època: Primavera Origen aigua: subterrani / pluvial / ambdós 

Superfície total (m
2
) ≈  1000 Superfície aigua lliure (m

2
) ≈ 0 

Superfície total potencial (m
2
) ≈ 1500 Profunditat mitjana (m) plena ≈ 0 

Pertorbació:  agrícola i ramader  / dessecatge intencionat  /  urbana  /  ambdós: urbana i agrícola 

Vegetació dominant: Camp de conreu. 

Altra vegetació: - 

Amfibis: - 

Ocells aquàtics: Sí, Espècies: Bernat pescaire 

Cites històriques rellevants: Cames llargues 

En aquesta zona d’aquest camp de conreu hi ha una surgència d’aigua que té lloc després de dies de 
lleventades o pluges persistents. No s’arriba a formar una bassa d’aigua lliure actualment, però sí que 
es crea una zona de sól molt humit on el conreu té problemes de creixement en primaveres plujoses. És 
una zona potencial per crear una llacuna amb finalitats pedagògiques també, pel fet que està al costat 
de l’escola Verntallat. 

Taula 2. Exemple de taula utilitzada en les visites a les zones humides, per a l’obtenció d’informació 

física i biològica. 
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4. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

4.1 Cens d’aus aquàtiques hivernants 

Els resultats obtinguts durant els censos de l’any 2015 són força similars als dels últims anys. 

Pel que fa la diversitat s’han detectat individus pertanyents a 17 espècies (Taula 3). La totalitat 

de les espècies detectades ja havien estat trobades a la comarca amb anterioritat.  

Aquest any no s’ha detectat la presència de rascló, tot i que aquest fet és degut a la dificultat 

de detecció de l’espècie, ja que és una espècie present a la comarca.  

Aquest any s’ha detectat un exemplar de fotja (Taula 4). Aquesta observació és rellevant degut 

a la poca representació que té aquesta espècie a la Garrotxa, malgrat que sigui fàcilment 

observable en zones humides arreu de Catalunya.  

Com a curiositats, cal destacar la presència d’un exemplar mascle d’ànec xiulador al pont de 

can Russet i la ja habitual visita hivernal d’un mascle d’ànec mandarí a la zona de Les Tries. 

L’ànec xiulador també ha set detectat (fora de cens) als estanys de Jordà, tot i que segurament 

es tracta del mateix exemplar. 

El recompte total d’individus observats aquest any és de 710 (Taula 4). Aquest nombre és 

lleugerament inferior al resultat de l’any anterior (777 individus); tot i així es considera que la 

comunitat és estable. 

Pel que fa als diferents itineraris, el que ha obtingut un major nombre d’individus ha estat olot 

oest, amb un nombre total de 145 individus (Taula 4). Segueixen a aquest resultat els itineraris 

de Sant Ferriol i Argelaguer amb un total de 128 i 126 individus, respectivament. Pel que fa a la 

diversitat destaquen els itineraris d’Argelaguer i Sant Ferriol, amb 10 espècies detectades a 

cadascun d’ells. Aquesta elevada diversitat es deu a que aquestes localitats es troben al tram 

mig del riu Fluvià on la massa d’aigua és més gran, amb presència de rescloses, bosc de ribera i 

més amagatalls; en definitiva, major quantitat i qualitat de l’hàbitat per a les aus aquàtiques, 

unes condicions que propicien també el major nombre d’espècies i la quantitat d’exemplars.  
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Família Nom comú Nom científic 
Hivern 
2015 

 
 
 
 
 
Anatidae 

Xarxet comú Anas crecca  

Ànec collverd Anas platyrhynchos  

Ànec griset Anas strepera  

Ànec mandarí Aix galericulata  

Ànec carolí Aix sponsa  

Anec cullerot Anas clypeata  

Anec xiulador Anas penelope  

Oca vulgar Anser anser  

Phalacrocoracidae Corb marí gros Phalacrocorax carbo  

Ardeidae Martinet de nit Nyctocorax nyctocorax  

Esplugabous Bubulcus ibis  

Martinet blanc Egretta garzetta  

Agró blanc Casmerodius albus  

Bernat pescaire Ardea cinerea  

Ciconidae Cigonya blanca Ciconia ciconia  

Cigonya negra Ciconia nigra  

Podicipedidae Cabusset Tachybaptus ruficollis  

Rallidae Rascló Rallus aquaticus  

Polla d'aigua Gallinula chloropus  

Fotja Fulica atra  

Charadriidae Corriol petit Charadrius dubius  

Fredeluga Vanellus vanellus  

Becadell sord Lymnocryptes minimus  

Becadell comú Gallinago gallinago  

Xivitona Tringa hypoleucos  

Xivita   Tringa ochropus  

Gamba verda Tringa nebularia  

Laridae Gavià argentat Larus cachinnans  

Alcedinidae Blauet Alcedo atthis  

Motacillidae Cuereta torrentera Motacilla cinerea  

Cinclidae Merla d'aigua Cinclus cinclus  

Sylviidae Trist Cisticola juncidis  

Rossinyol bord Cettia cetti  

Emberizidae Repicatalons Emberiza shoeniclus  

Taula 3. Espècies d’aus aquàtiques hivernants observades des que va començar el projecte l’any 2006 

(període 2006-2014). Les espècies que aquest any 2015 s’han observat al cens d’hivernants s’han marcat 

amb color verd. Per cada espècie es relaciona la família d’ocell que correspon i els seus noms comú i 

científic.  
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Continuant amb la tendència del període 2006-2014, l’espècie d’au aquàtica amb més 

individus és l’ànec collverd, amb un total de 472 individus (és a dir el 63% del total d’individus 

de totes les espècies detectades) (Taula 4, Figura 1). Aquest resultat evidencia la importància 

de les zones humides de la comarca per a la hivernada de les aus aquàtiques, ja que aquesta 

espècie veu augmentat el seu número durant aquesta època de l’any. També destaquen els 72 

individus de corb marí gros (10%), comptabilitzats al dormidor de la resclosa de Serinyà i la 

resclosa d’en Bassols, els 60 individus de cuereta torrentera (8%), els 21 individus de bernat 

pescaire (3%), els 19 de polla d’aigua (2%) i 18 de merla d’aigua (2%). 

 

Espècie 
Itinerari 

Total/espècie 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dormidors 

Agró blanc             1   2   3 

Ànec collverd 8 21   138 71 34 19 92 89   472 

Ànec xiulador         1           1 

Ànec mandarí 
     

1 
    

1 

Bernat pescaire 2   3 1 1 1 4 4 5   21 

Blauet   1 1       1 1 2   6 

Cabusset               4 3   7 

Corb marí gros          72 72 

Cuereta torrentera 6 3 1   3 7 11 12 17   60 

Fotja       1             1 

Fredelugues     13               13 

Gavià argentat       3 3     3     9 

Merla d'aigua 3         3 2 5 2   15 

Polla d'aigua   4   2 4 2   5 2   19 

Repicatalons     2               2 

Rossinyol bord   1           2 6   9 

Xivitona           2         2 

Total/itinerari 19 30 20 145 83 50 37 128 126 72 710 

 

Taula 4. Resultat del cens d’aus aquàtiques hivernants, realitzat entre els dies 11/01/2015 i 13/01/2015. 

Per cada itinerari es presenta el nombre d’individus de cada espècie. A l’extrem dret i inferior hi ha els 

nombres totals (comarcals) per espècie i per itinerari, respectivament. 1: La Vall de Bianya; 2: Moixina i 

Estanys d’en Jordà; 3: La Vall d’en Bas; 4: Olot oest; 5: Olot est; 6: La Canya; 7: Castellfollit de la Roca; 8: 

Argelaguer; 9: Sant Ferriol; 12: Resclosa de Serinyà (Cens de dormidors). 
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Figura 1. Percentatges relatius de les diferents espècies d’aus aquàtiques observades durant el cens 

d’aus aquàtiques hivernants de la Garrotxa, realitzat entre els dies 11/01/2015 i 13/01/2015. 

 

Pel que fa a la distribució de les espècies, l’ànec collverd és present a totes les localitats 

(malgrat que no s’hagi comptabilitzat a la vall d’en Bas, segur que hi té presència en aquesta 

localitat) (Taula 4). Un exemple similar seria la cuereta torrentera. El corb marí gros també ha 

estat present a moltes localitats durant el dia, ja que és una espècie que realitza amplis 

desplaçaments al llarg de l’eix longitudinal del riu amb l’objectiu de buscar llocs on hi hagi prou 

fondària com per poder capturar les seves preses. D’altres espècies com les fredelugues, s’han 

localitzat només a la Vall d’en Bas aquest 2015. El repicatalons també s’ha comptat només a la 

Vall d’en Bas on hi troba un hàbitat adequat (canyís o balca) en zones humides de recs.  

Observant el gràfic de variació interanual de l’abundància total d’aus aquàtiques hivernants, és 

evident que el resultat d’aquest 2015 continua en la tendència dels últims anys i que les 

poblacions d’aus aquàtiques hivernants de la comarca són estables (Figura 2). Aquest resultat 

suggereix que no hi ha hagut cap esdeveniment natural o antropogènic que hagi pogut 

provocat un augment o una davallada en el nombre total d’individus. 
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Figura 2. Sèrie interanual de l’abundància d’aus aquàtiques hivernants a la Garrotxa entre els anys 2009 

i 2015. Aquesta sèrie s’ha obtingut a partir de censos simultanis realitzats de forma estandarditzada any 

rere any. 
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4.2 Zones humides importants per a les aus 

Durant el període d’estudi (abril 2015-març 2016) s’han llistat 19 zones humides importants 

per a les aus aquàtiques: 8 permanents i 11 temporals (Taula 5). Tres de les zones humides 

llistades (Guixeres de Tortellà, La Moixina i Can Jordà) ja estan incloses dins l’inventari de 

zones humides de Catalunya, per la seva importància hidromorfològica i/o ecològica. Les 16 

zones humides restants no estan incloses dins de llistats previs, tot i que algunes d’elles, com 

la Bassa dels Morrals i els mulladius de Verlets a la Vall de Bianya, i la bassa de can Ramonich a 

la vall d’en Bas, ja eren zones reconegudes per ornitòlegs i naturalistes, per la seva riquesa 

d’espècies, l’aparició d’espècies d’ocells escasses o rares per la comarca de la Garrotxa i la seva 

singularitat hidrològica.  

Fitxa Topònim Temporalitat Estat Potencialitat Proposta 

1 Guixeres de Tortellà Permanent Regular Mitjana Protecció i millora 

2 Els Morrals Permanent Regular Alta Protecció i restauració 

3 Verlets Permanent Regular Alta Millora 

4 La Moixina Permanent Bo Alta - 

5 Can Jordà Permanent Bo Alta - 

6 Can Poquí Temporal Dolent Mitjana Seguiment 

7 Can Xec 1 Temporal Dolent Mitjana Seguiment 

8 Can Xec 2 Temporal Dolent Mitjana Seguiment 

9 Can Ramonich Temporal Dolent Alta Protecció i restauració 

10 El Bodí Temporal Regular Alta Protecció i restauració 

11 Cal Vigatà granja Temporal Dolent Mitjana Restauració 

12 Cal Vigatà sud Temporal Dolent Mitjana Seguiment 

13 Ca n’Iglésies Permanent Bo Alta Millora 

14 La Plana Temporal Regular Mitjana Seguiment 

15 El Parador Temporal Dolent Mitjana Seguiment 

16 Barri Verntallat Temporal Dolent Mitjana Creació llacuna 

17 Escola Verntallat Temporal Dolent Mitjana Creació llacuna 

18 Can Sider Permanent Regular Mitjana Seguiment 

19 Massegur Permanent Regular Mitjana Seguiment 
Taula 5. Temporalitat, estat de conservació, potencialitat i proposta d’acció a curt termini de les zones 

humides de la Garrotxa importants per a les aus, caracteritzades en aquest treball (abril 2015-març 

2016). Temporalitat: permanent o temporal; Estat de conservació: bo, regular o dolent; Potencialitat: 

alta, mitjana i baixa. 

L’estat de conservació pel que fa a l’hàbitat i la presència de pertorbacions antròpiques a les 

zones humides llistatdes ha estat bo pels aiguamolls de La Moixina, la bassa de Can Jordà i els 

aiguamolls de ca n’Iglèsies, i regular o dolent per la resta de llacunes, la major part d’elles 

degut a pertorbacions agrícoles, com és la majoria de casos de les zones humides de la Vall 

d’en Bas, però també degut a activitats industrials, com és a la bassa dels Morrals, a la Vall de 

Bianya. 

Les zones humides de La Moixina i can Jordà gaudeixen d’un bon estat de conservació, gràcies 

al seu reconeixement com a zones ZEC (zones d’especial conservació) i la seva inclusió dins la 

Xarxa Natura 2000. A més, són zones dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, 

importants per a la hivernada, cria i pas d’aus aquàtiques (veure fitxes 4 i 5), i per a la fauna i 

flora d’ambients aquàtics i humits en general. 
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A la vall de Bianya, la zona de Verlets i els Morrals tenen un alt potencial com a zones de cria 

(p.ex. ànec collverd i polla d’aigua) i hivernada (p.ex. bernat pescaire i becadell comú) de 

nombroses aus aquàtiques (vegeu fitxes 2 i 3). La bassa dels Morrals, però, està altament 

amenaçada per l’activitat industrial, que castiga la zona humida, i per futurs projectes 

d’activitat econòmica als camps de pastura adjacents. Pel potencial i l’amenaça que presenta 

la bassa dels Morrals, hauria de protegir-se i s’hi hauria de realitzar un projecte de restauració, 

que s’estendria a tota la seva superfícia potencial (superfície actual i camps adjacents per on 

actualment hi ha els recs de drenatge de la bassa). Aquesta mesura de gestió asseguraria la 

continuïtat de la zona humida com a lloc de cria, hivernada i pas d’aus aquàtiques, i per tant 

aniria a favor de la millora de la biodiversitat a la vall de Bianya. Per altra banda, la zona de 

Verlets també hauria de tenir-se en compte en accions de millora, que consistirien en 

disminuir les activitats remaderes que castiguen la zona de mulladius. 

La vall d’en Bas té un alt potencial com a zona de cria (p.ex. ànec collverd, polla d’aigua o 

cuereta groga), hivernada (p.ex. bernat pescaire, fredeluga, repicatalons, becadell comú i 

rascló) i pas migratori (p.ex. cigonya blanca i martinet blanc) d’aus aquàtiques i terrestres que 

busquen recursos en èpoques de pas. Es tracta d’un complex de llacunes i recs de caràcter 

temporal i permanent, localitzats entre la Pinya i Les Preses. Tres dels catorze punts llistats a la 

Vall d’en Bas han destacat pel seu alt potencial hidrològic i ecològic. Aquests tres punts 

(llacuna de can Ramonich, zona humida del Bodí i aiguamolls de ca n’Iglésies) són prioritaris 

per a realitzar-hi projectes de protecció, restauració i millora ambiental (Taula 5). Aquests tres 

punts compten amb una importància especial pel que fa a les citacions d’ocells fetes els 

darrers anys (Fitxes 9, 10 i 13) i per la seva dinàmica hidrològica i valor ecològic. Els onze punts 

restants que s’han llistat a la vall d’en Bas (fins i tot se’n podien haver inclós alguns altres) 

tenen una tendència natural a inundar-se i potencialment podrien esdevenir llacunes de 

manera natural si s’abandonés l’activitat agrícola, o si s’hi fessin projectes de restauració que 

comptessin amb una petita intervensió morfològica del terreny. Són les llacunes o surgències 

d’aigua situades a can Poquí (Fitxa 6), can Xec (Fitxes 7 i 8), cal Vigatà (Fitxes 11 i 12), la Plana 

(Fitxa 14), el Parador (Fitxa 15) i al sector de Verntallat (Fitxes 16 i 17). Malgrat que el nombre 

de citacions en aquests punts no és tant alt com a la llacuna de can Ramonich, s’ha observat 

una tendència natural d’aquests punts per ser ambients aquàtics, de caràcter temporal, amb 

importància per a les aus, així com per als amfibis i la flora. Tres d’aquestes onze zones 

humides de la vall d’en Bas (bassa de cal Vigatà, i zones humides del sector del barri i escola de 

Verntallat), de menor potencialitat, igualment es proposen com a zones per fer-hi millora i 

restauració ambiental. Per una banda, a la granja de cal Vigatà, es podria recuperar l’aiguamoll 

que hi havia fins fa poc, tot i que amb mal estat de conservació, i que ha estat eliminat 

completament el darrer any per l’activitat de la granja. Per altra banda, al sector de Verntallat, 

es podrien crear dues llacunes, una a la banda sud-est de l’escola i l’altra a la banda nord-oest 

de l’escola, amb una finalitat pedagógica, a més de funcionar com a punts de biodiversitat. 

Dues de les zones humides llistades de la vall d’en Bas es situen a uns 50 m per sobre de la 

plana agrícola: la bassa de can Sider (Fitxa 18) i la bassa de Massagur (Fitxa 19). Les dues 

basses són punts d’atracció de biodiversitat aquàtica i tot i que estan més apartades del 

complex de recs i llacunes potencials de la vall d’en Bas, en elles s’hi observen per exemple 

individus de bernat pescaire hivernants. Són basses d’origen antròpic que s’emplenen de 
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manera natural amb aigües pluvials, i que se n’hauria de fer un seguiment i possiblement 

accions de millora del seu estat de conservació. 

Tot i que no estan pròpiament dins el llistat de basses o zones humides caracteritzades, els 

recs que hi ha a la vall d’en Bas, sobretot entre la Pinya i les Preses, també s’inclourien dins 

aquest complex de zones humides de la Vall d’en Bas. Aquests recs tenen un potencial alt com 

a zones de cria de l’ànec collverd o la polla d’aigua, entre d’altres, així com nombrosos ocells 

passeriformes d’ambients d’aiguamolls, com per exemple el rossinyol bord (Cettia cetti). Cal 

destacar l’intent de cria els darrers dos anys de la cuereta groga italiana o ibèrica (Motacilla 

flava cenereocapilla o Motacilla flava flava), als recs i zones adjacents de la llacuna de can 

Ramonich, que amb una gestió adequada dels hàbitats aquàtics que ja hi ha present als recs i 

la restauració d’algun dels aiguamolls que estan actualment dins de camps de conreu, 

possiblement podria criar amb èxit a la zona. Aquests recs però actualment presenten en la 

majoria de casos un mal estat de conservació ambiental. Estan gestionats pels pagesos i no es 

segueix un criteri ecològic conjunt que promogui el seu valor com a zones d’atracció de 

biodiversitat, sinó que es gestionen purament d’acord amb la productivitat agrícola. Per 

exemple, en molts trams d’aquests recs s’elimina la vegetació cada any i per tant disminueix 

l’hàbitat a disposició dels ocells i altres espècies faunístiques. També en aquests recs s’hi 

perceb l’aigua bruta fruit de l’activitat de les granges de la zona. 

Una manera de sintonitzar l’activitat agrícola i ramadera de la vall d’en Bas i el valor ecològic 

d’aquesta zona seria crear una figura legal, per exemple Parc agrari, amb una clara finalitat de 

protegir l’activitat agrícola, però també la biodiversitat i els hàbitats naturals de la Vall d’en 

Bas.  
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4.3 Característiques de les zones humides llistades 

Fitxa 1- Guixeres de Tortellà 

Topònim: Guixeres de Tortellà Localitat: Sales de Llierca 

Municipi: Sales de Llierca UTMX: 470082,9 

Conca: El Fluvià UTMY: 4676390,5 

Temporalitat: Permanent   Dies d’inundació: - 

Època: tot l’any Origen aigua: subterrani i pluvial 

Superfície total (m2) ≈  6000 Superfície aigua lliure (m2) ≈ 6000 

Superfície total potencial (m2) ≈ 10000  Profunditat mitjana (m) plena ≈ - 

Pertorbació:  urbana (abocaments i espècies exòtiques) 

Vegetació dominant: balca (Typha sp.), canyís (Phragmites sp.), jonc (Scirpus sp.), arbres de 
ribera 

Ocells aquàtics: Sí  

Cites històriques rellevants:  - 

Comentari: Està inclós dins el llistat de zones humides de Catalunya, però no presenta cap 
grau de protecció. 

 

Fitxa 2- Bassa dels Morrals 

Topònim: bassa dels Morrals Localitat: Llocalou 

Municipi: Vall de Bianya UTMX: 456406,0 

Conca: riera de Bianya//Fluvià UTMY: 4673535,0 

Temporalitat: Permanent Dies d’inundació:  Tot l’any 

Època: Tot l’any Origen aigua: subterrani i pluvial 

Superfície total (m2) ≈  520 Superfície aigua lliure (m2) ≈ 200 

Superfície total potencial (m2) ≈ 15.000, 
incloent els prats dels voltants actualment 
dedicats a zona agrícola/remadera, pel mig 
dels quals discorre el canal de desaigua.  

Profunditat mitjana (m) plena ≈ 0’5 

Pertorbació:  urbana (abocaments d’àrids, activitats industrials) 

Vegetació dominant: Vegetació helòfita, sobretot balca 

Ocells aquàtics: Sí  /  Espècies:  Àrea de cria per l’ànec coll-verd (Anas plathyrinchos) i la polla 
d’aigua (Gallinula chloropus). El corriol petit (Charadrius dubius) és estival i hi ha fet intents de 
posta. Hivernada i migració de bernat pescaire (Ardea cinerea), agró blanc (Ardea alba), agró 
roig (Ardea purpurea), esplugabous (Bubulcus ibis), martinet blanc (Egretta garzetta), 
martinet de nit (Nycticorax nycticorax), blauet (Alcedo atthis), rascló (Rallus aquaticus), 
becadell comú (Gallinago gallinago), xivita (Tringa ocropus), xivitona (Actytis hypoleucos),  
boscarler pintat gros (Locustella naevia), boscarla del canyar (Acrocephalus scirpaceus), 
boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus), tallarol emmascarat (Sylvia hortensis), i 
molts altres passeriformes insectívors terrestres, comuns en migració, que aprofiten 
l’abundància d’insectes que hi ha a la zona en períodes de migració. 

Cites històriques rellevants:  Oca egípcia (Alopochen aegyptiacus),  Ànec cullerot (Anas 
clypeata), gamba verda (Tringa nebularia), fumarell carablanc (Chlydonias hybrida),  

Comentari: Tot i la petita extensió actual d’aquesta zona humida, s’ha detectat una llarga llista 
d’aus aquàtiques, especialment en època migratòria, però es troba sota l’amenaça de quedar 
sepultada pels aports de terres constants, ja que per un costat de la bassa hi ha el tal·lús del 
polígon, i per l’altre, un magatzem de graves i terres.  
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Fitxa 3- Mulladius de Verlets 

Topònim: Mulladius de Verlets Localitat: Sant Joan les Fonts 

Municipi: Sant Joan les Fonts UTMX: 458706,0 

Conca: Fluvià UTMY: 4673612,0 

Temporalitat: Permanent Dies d’inundació:  Tot l’any 

Època: Tot l’any Origen aigua: subterrani i pluvial 

Superfície total (m2) ≈  12.000 Superfície aigua lliure (m2) ≈ 1100 aprox. 

Superfície total potencial (m2) ≈ 18.000, 
incloent els prats dels voltants actualment 
dedicats a zona agrícola. 

Profunditat mitjana (m) plena ≈ 0’5 

Pertorbació:  agrícola i ramader, urbana amb dessecatge intencionat 

Vegetació dominant: Vegetació aquàtica, helòfita i de ribera 

Ocells aquàtics: Sí  /  Espècies:  Àrea de cria de l’ànec coll-verd i la polla d’aigua Gallinula 
chloropus. Àrea d’hivernada del bernat pescaire, el blauet i el rascló (Rallus aquaticus). 

Cites històriques rellevants: No es coneixen però la zona té un gran potencial per a espècies 
escasses i rares.  

Comentari: La zona humida ha estat sotmesa a una gran degradació, i la millor àrea de 
mulladius, és a dir, de boscos inundats, ha estat molt afectada, especialment per explotacions 
ramaderes. A més, el mateix ajuntament va dessecar l’estany de Peracaula, amb la 
desaparició a tota la zona de Carex sp., i es va construir una bassa artificial, de menys interès 
biològic.  

 

Fitxa 4- Aiguamolls de La Moixina i Basses d’en Broc 

Topònim: La Moixina-Basses d’En Broc Localitat: Olot 

Municipi: Olot UTMX: 457695,0 

Conca: Fluvià UTMY: 4668312,4 

Temporalitat: Permanent  Dies d’inundació: Tot l’any 

Època: Tot l’any Origen aigua: subterrani i pluvial 

Superfície total (m2) ≈  6500 Superfície aigua lliure (m2) ≈ 1600 

Superfície total potencial (m2) ≈ 36000 si 
s’inclouen els paratges de ropure pénol, 
parcialment inundables, de la Moixina. 

Profunditat mitjana (m) plena ≈ 0’5 

Pertorbació:  urbana 

Vegetació dominant: vegetació aquàtica, helòfita i de ribera. 

Ocells aquàtics: Sí  Espècies:  Àrea de cria de l’ànec coll-verd, la polla d’aigua i el cabusset 
(Tachybaptus ruficollis). Àrea d’hivernada de bernat pescaire, corb marí gros (Phalacrocorax 
carbo), blauet, rascló, ocasionalment xarxet comú (Anas crecca); en migració, presència 
regular de corb-marí gros, Agró roig, becadell comú, cigonya blanca (Ciconia ciconia), i 
xivitona. 

Cites històriques rellevants: Molts migradors divagants i accidentals a la Garrotxa: ànec 
xiulador (Anas penelope), ànec mandarí (Aix galericulata), fumarell carablanc (Chlydonias 
hybridus) i mosquiter de doble ratlla (Phylloscopus inornatus). 

Comentari:  Moltes d’aquestes espècies aprofiten els hàbitats dels voltants: sèquies, prats 
higròfils o inundats temporalment, basses com la de la piscifactoria de Les Fonts, i els 
mateixos boscos de roure pènol que alhora atrauen una àmplia representació d’espècies 
forestals de caràcter eurosiberià. 
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Fitxa 5- Estanys de can Jordà 

Topònim: Estanys de can Jordà Localitat: Sacot 

Municipi: Sata Pau UTMX: 459307,0 

Conca: Fluvià UTMY: 4665901,0 

Temporalitat: Permanent Dies d’inundació: Tot l’any 

Època: Tot l’any Origen aigua: pluvial 

Superfície total (m2) ≈  18.000 Superfície aigua lliure (m2) ≈ 1200 

Superfície total potencial (m2) ≈ 94.000, si 
s’inclouen els prats i marges de bosc inclosos 
a la tanca perimetral. 

Profunditat mitjana (m) plena ≈ 0’5 

Pertorbació:  remadera 

Vegetació dominant: helòfita 

Ocells aquàtics: Sí  /  Espècies:  Àrea de cria de l’ànec coll-verd, la polla d’aigua, el cabusset. 
Àrea d’hivernada de bernat pescaire, martinet de nit, blauet, rascló (també presència estival, 
reproducció encara no comprovada),  becada (Scolopax rusticola); i xarxet comú. En migració, 
presència regular d’agró roig, arpella, becadell comú, xivitona, xivita, oreneta de ribera, 
boscarla del canyar, boscarla dels joncs, i  moltes altres espècies de passeriformes migradors 
terrestres. 

Cites històriques rellevants: Molts migradors divagants i accidentals a la Garrotxa: ànec 
xiulador, ànec mandarí, fotja (Fulica atra), cigonya negra (Ciconia nigra), becadell sord 
(Lymnicriptes minimus), mosquiter de doble ratlla, tallarol xerraire (Sylvia curruca). 

Comentari: Els boscos de roure i faig dels voltants alhora atrauen moltes espècies forestals de 
caràcter eurosiberià. Algunes espècies com l’escorxador (Lanius collurio), han  desaparegut 
com a nidificants, però encara s’acosten des d’àrees de cria properes. 
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Fitxa 6- Zona humida de can Poquí 

Topònim: Can Poquí Localitat: La Pinya 

Municipi: La Vall d’en Bas UTMX: 454094,3 

Conca: Fluvià UTMY: 4668223,0 

Temporalitat: Temporal Dies d’inundació:  Després de pluges 
persistents 

Època: Primavera Origen aigua: subterrani i pluvial 

Superfície total (m2) ≈  700 Superfície aigua lliure (m2) ≈ - 

Superfície total potencial (m2) ≈ 1000 Profunditat mitjana (m) plena ≈ - 

Pertorbació:  agrícola i ramader  / dessecatge intencionat 

Vegetació dominant: - 

Ocells aquàtics: Sí /  Àrea d’hivernada de bernat pescaire. Àrea de cria de l’ànec collverd als 
recs adjacents 

Cites històriques rellevants: No 

Comentari: És una zona potencialment imporant per aus aquàtiques donat que té un rec 
adjacent que porta aigua permanent, i podria ser una llacuna temporal si es fes una acció de 
restauració. 
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Fitxes 7 i 8- Zones humides de Can Xec 

Topònim: Can Xec 1 Localitat: La Pinya 

Municipi: La Vall d’en Bas UTMX: 454445,3 

Conca: Fluvià UTMY: 4668086,0 

Temporalitat: Temporal Dies d’inundació:  Després de pluges 
persistents, 2 mesos l’any 2015. 

Època: Primavera Origen aigua: subterrani i pluvial 

Superfície total (m2) ≈  1200 Superfície aigua lliure (m2) ≈ 500 

Superfície total potencial (m2) ≈ 2000 Profunditat mitjana (m) plena ≈ 0,1 

Pertorbació:  agrícola i ramader  

Vegetació dominant: Camp de conreu 

Ocells aquàtics: Sí /  Espècies: Àrea d’hivernada de bernat pescaire 

Cites històriques rellevants: Agró blanc 

Comentari: En un any de pluges aquest fragment de camp de conreu queda inhabilitat per 
l’excés d’aigua. És una llacuna temporal que potencialment pot ser gran. 

Topònim: Can Xec 2 Localitat: La Pinya 

Municipi: La Vall d’en Bas UTMX: 454524,8 

Conca: Fluvià UTMY: 4668041,0 

Temporalitat: Temporal Dies d’inundació:  Després de pluges 
persistents, 2 mesos l’any 2015 

Època: Primavera Origen aigua: subterrani i pluvial 

Superfície total (m2) ≈  400 Superfície aigua lliure (m2) ≈ 100 

Superfície total potencial (m2) ≈ 600 Profunditat mitjana (m) plena ≈ 0,1 

Pertorbació:  agrícola i ramader 

Vegetació dominant: Camp de conreu 

Ocells aquàtics: Sí /  Espècies: Àrea d’hivernada del bernat pescaire 

Cites històriques rellevants: Agró blanc 

Comentari: En un any de pluges aquest tros de camp de conreu queda inhabilitat per l’excés 
d’aigua. 

 

 

  

Can Xec 1 

Can Xec 2 
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Fitxa 9- Llacuna de Can Ramonich 

Topònim: Can Ramonich Localitat: La Pinya 

Municipi: La Vall d’en Bas UTMX: 454368,0 

Conca: Fluvià UTMY: 4667708,8 

Temporalitat: Temporal  Dies d’inundació:  30-90 (si no es drena) 

Època: hivern, primavera i tardor Origen aigua: subterrani i pluvial 

Superfície total (m2) ≈  4800 Superfície aigua lliure (m2) ≈ 25 

Superfície total potencial (m2) ≈ 15.000 Profunditat mitjana (m) plena ≈ 0,2 

Pertorbació:  agrícola, dessecatge intencionat 

Vegetació dominant: Balca 

Ocells aquàtics: Sí  Espècies: Àrea d’hivernada de bernat pescaire, ànec collverd, rascló, 
repicatalons.  

Cites històriques rellevants: Ànec cuallarg; en migració s’han citat una àmplia varietat 
d’espècies com ara limícoles (xivita, xivitona, becadell comú i becadell sord, i cames-llargues. 
En aquest lloc hi ha hagut presència d’espècies migradores escasses a la Garrotxa, com ara el 
batallaire (Phylomachus pugnax), la valona (Tringa glareola), el becadell sord, la gavina 
riallera (Chroicocephalus ridibundus), l’agró blanc, la grua (Grus grus), i als camps circumdants, 
fredeluga,  xixella (Columba oenas), i diverses subespècies de la cuereta groga Motacilla flava 
flava i M. f.  thunbergi. Aquest paratge ha registrat algunes de les primeres citacions 
d’espècies d’aus a la Garrotxa, com ara la garsa de mar (Haematopus ostralegus). Cada any 
s’hi cita la cuereta groga italiana i ibèrica Motacilla flava flava i M f cenereocapilla, amb 
intents de cria. 

Comentari: És la llacuna amb més potencial per realitzar-hi un projecte de restauració a la vall 
d’en Bas, com queda demostrat per les seves característiques d’ambient aquàtic natural i les 
citacions d’espècies aquàtiques comunes i escasses que s’hi realitzen. L’hivern d’enguany 
(2015-2016) el pagès ha fressat la llacuna gràcies a la sequera que ha patit el sòl durant la 
tardor i hivern 2015-2016. 
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Fitxa 10- Zona humida del Bodí 

Topònim: El Bodí Localitat: La Pinya 

Municipi: La Vall d’en Bas UTMX: 454633,3 

Conca: Fluvià UTMY: 4667377,0 

Temporalitat: Permanent Dies d’inundació:  Tot l’any 

Època: Tot l’any Origen aigua: subterrani i pluvial 

Superfície total (m2) ≈  4200 Superfície aigua lliure (m2) ≈ 50 

Superfície total potencial (m2) ≈ 4200 Profunditat mitjana (m) plena ≈ 0,2 

Pertorbació:  agrícola i ramader 

Vegetació dominant: Helòfita i de ribera 

Ocells aquàtics: Sí /  Espècies: Àrea d’hivernada d’ànec coll-verd, bernat pescaire i 
repicatalons 

Cites històriques rellevants: - 

Comentari: Aquest 2015 han talat la plataneda que hi havia just sobre aquest punt tan 
interessant. A l’hivern s’hi acumulen estols d’ocells i per les seves caractarístiques d’ambient 
aquàtic natural, aquest lloc és potencialment interessant com a àrea de cria, hivernada i de 
pas d’aus aquàtiques. 
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Fitxa 11- Bassa de cal Vigatà 

Topònim: Cal Vigatà Localitat: La Pinya 

Municipi: La Vall d’en Bas UTMX: 454960,5 

Conca: Fluvià UTMY: 4667669,8 

Temporalitat: Temporal Dies d’inundació:  Després de pluges 
persistents 

Època: Primavera Origen aigua: pluvial 

Superfície total (m2) ≈  700 Superfície aigua lliure (m2) ≈ - 

Superfície total potencial (m2) ≈ 1500 Profunditat mitjana (m) plena ≈ - 

Pertorbació:  agrícola i ramader 

Vegetació dominant: Aquest 2015 ho han llaurat, però l’any anterior hi havia vegetació 
helòfita 

Ocells aquàtics: Sí /  Espècies: Àrea d’hivernada de bernat pescaire i repicatalons 

Cites històriques rellevants: - 

Comentari: Zona humida de tipus aiguamoll. La vegetació helòfita que hi creix de manera 
natural és reflex de la humitat elevada del sól, que en èpoques de pluges esdevé una llacuna 
temporal. És una zona humida molt pertorbada per l’activitat agrícula i remadera de cal 
Vigatà i el darrer any ha estat totalment eliminada ja que s’ha llaurat. S 
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Fitxa 12- Zona humida del camp de conreu de cal Vigatà Sud 

Topònim: Cal Vigatà Sud Localitat: La Pinya 

Municipi: La Vall d’en Bas UTMX: 454967,8 

Conca: Fluvià UTMY: 4667520,5 

Temporalitat: Temporal Dies d’inundació:  Després de pluges 
persistents, un mes l’any 2015 

Època: Primavera Origen aigua: subterrani i pluvial 

Superfície total (m2) ≈  50 Superfície aigua lliure (m2) ≈ 20 

Superfície total potencial (m2) ≈ 4000 Profunditat mitjana (m) plena ≈ 0,1 

Pertorbació:  agrícola i ramader 

Vegetació dominant: Camp de conreu que alterna colze, cereals i blat de moro. 
 

Ocells aquàtics: Sí /  Espècies: Àrea d’hivernada de bernat pescaire i fredeluga 

Cites històriques rellevants: Martinet blanc 

Comentari: Zona de camp de conreu on, en anys plujosos, el conreu li és difícil créixer. És un 
camp de conreu interessant pel que fa als ocells aquàtics que s’hi van veient cada any. És un 
camp de conreu adjacent a la zona humida del Bodí, on hi ha una surgència d’aigua natural. 
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Fitxa 13- Aiguamolls de ca n’Iglesies 

Topònim: Ca n’Iglesies Localitat: La Pinya 

Municipi: La Vall d’en Bas UTMX: 455206,3 

Conca: Fluvià UTMY: 4667571,0 

Temporalitat: Permanent Dies d’inundació:  Tot l’any 

Època: Durant la tardor, hivern i primavera 
l’extenció de zona humida es manté més gran 

Origen aigua: subterrani i pluvial 

Superfície total (m2) ≈  500 Superfície aigua lliure (m2) ≈ 300 

Superfície total potencial (m2) ≈ 500 Profunditat mitjana (m) plena ≈ 0,2 

Pertorbació:  No hi ha pertorbacions notables 

Vegetació dominant: arbres i flora de boscos de ribera, vegetació aquàtica 

Ocells aquàtics: Sí /  Espècies: Àrea de cria de l’ànec coll-verd; àrea d’hivernada i alimentació 
de bernat pescaire, cuereta torrentera i blauet 

Cites històriques rellevants: - 

Comentari: Es tracta d’una zona de comfluència entre els recs del pla de les Preses que 
desenvoquen al riu Fluvià i el riu Fluvià. Té un funcionament de braç del riu principal, i per 
tant està afectat per la dinàmica del propi riu, com són les avingudes. És una zona potencial 
per protegir-la i utilitzar-la com a espai pedagògic. Està amenaçada pel possible futur traçat 
de la variant d’Olot i les Preses. 
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Fitxa 14- Zona humida de La Plana 

Topònim: La Plana Localitat: El Mallol 

Municipi: La Vall d’en Bas UTMX: 454798,8 

Conca: Fluvià UTMY: 4666983,2 

Temporalitat: Temporal Dies d’inundació:  Després de pluges 
persistents 

Època: Primavera Origen aigua: subterrani 

Superfície total (m2) ≈  - Superfície aigua lliure (m2) ≈ - 

Superfície total potencial (m2) ≈ - Profunditat mitjana (m) plena ≈ - 

Pertorbació: agrícola i ramader 

Vegetació dominant: Camps de conreu, vegetació helòfita i aquàtica, vegetació de ribera. 
 

Ocells aquàtics: Sí /  Espècies: Àrea d’hivernada de bernat pescaire i repicatalons 

Cites històriques rellevants: Cigonya blanca 

Comentari: Es tracta d’una surgència d’aigua important, que té la potencialitat per crear una 
llacuna, amb hàbitat propici per a la cria, la hivernada i el pas d’aus. Ara mateix quan brolla 
aigua de la surgència, es drena cap al rec adjacent. Els camps de conreu adjacents també s’hi 
creen zones de sòls molt molls durant uns dies després de les pluges. 
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Fitxa 15- Zona humida del Parador 

Topònim: El Parador Localitat: El Mallol 

Municipi: La Vall d’en Bas UTMX: 455039,6 

Conca: Fluvià UTMY: 4666786,1 

Temporalitat: Temporal Dies d’inundació:  Després de pluges 
persistents 

Època: Primavera Origen aigua: subterrani i pluvial 

Superfície total (m2) ≈  100 Superfície aigua lliure (m2) ≈ - 

Superfície total potencial (m2) ≈ 5000 Profunditat mitjana (m) plena ≈ 0,1 

Pertorbació:  agrícola i ramader 

Vegetació dominant: Camps de conreu 

Ocells aquàtics: Sí /  Espècies: Àrea d’hivernada de bernat pescaire i repicatalons 

Cites històriques rellevants: - 

Comentari: Zona que s’inunda en èpoques de pluges i crea punts on el conreu fa fallida. Per 
exemple, l’any 2015, que hi ha hagut una primavera i estiu humida, es van crear dues zones 
del camp de conreu amb aigua durant almenys un mes, i va seguir amb el sól humit durant 
mes mesos. És una zona potencial perquè hi hagi una llacuna temporal. 

 

 

  



Seguiment dels ocells aquàtics de la Garrotxa 2015         ANEGX, Març 2016 

33 
 

Fitxa 16- Bassa temporal del barri de Verntallat 

Topònim: Barri Verntallat Localitat: El Mallol 

Municipi: La Vall d’en Bas UTMX: 455028,1 

Conca: Fluvià UTMY: 4666277,3 

Temporalitat: Temporal Dies d’inundació:  Després de pluges 
persistents, dos mesos durant el 2015 

Època: Primavera Origen aigua: subterrani i pluvial 

Superfície total (m2) ≈  250 Superfície aigua lliure (m2) ≈ 100 

Superfície total potencial (m2) ≈ 5000 Profunditat mitjana (m) plena ≈ 0,1 

Pertorbació: Agrícola 

Vegetació dominant: Camps de conreu. 
 

Ocells aquàtics: No, és una zona molt transitada en ser just al costat de l’escola 

Cites històriques rellevants: - 

Comentari: Zona que s’inunda en èpoques de pluges. Era una plataneda fins l’any 2014, que 
va ser transformat a un camp de conreu de blat de moro. Seria un possible punt per crear una 
llacuna de zona periurbana, amb una finalitat pedagògica. Hi va haver un intent de cria de 
anurs (possiblement granota verda), durant la primavera de 2015; la bassa però es va assecar 
abans que els capgrossos fessin la metamorfosi i per tant va ser una cria sense èxit. Seria un 
punt candidat per fer-hi un projecte de creació o restauració de zona humida. 
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Fitxa 17- Bassa temporal de l’escola Verntallat 

Topònim: Escola Verntallat Localitat: El Mallol 

Municipi: La Vall d’en Bas UTMX: 454825,3 

Conca: Fluvià UTMY: 4666317,3 

Temporalitat: Temporal Dies d’inundació:  Després de pluges 
persistents 

Època: Primavera Origen aigua: subterrani i pluvial 

Superfície total (m2) ≈  1000 Superfície aigua lliure (m2) ≈ 0 

Superfície total potencial (m2) ≈ 1500 Profunditat mitjana (m) plena ≈ 0 

Pertorbació: Agrícola 

Vegetació dominant: Camp de conreu 

Ocells aquàtics: Sí, Espècies: bernat pescaire 

Cites històriques rellevants: cames llargues, martinet blanc 

Comentari: En aquesta zona de camp de conreu hi ha una surgència d’aigua que té lloc 
després de dies de lleventades o pluges persistents. No s’arriba a formar una bassa d’aigua 
lliure actualment, però sí que es crea una zona de sól molt humit on el conreu té problemes 
de creixement en primaveres plujoses. És una zona potencial per crear una llacuna amb 
finalitats pedagògiques també, pel fet que està al costat de l’escola Verntallat i al costat del 
bici-carril. 
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Fitxa 18- Bassa de can Sider 

Topònim: Can Sider (Sant Joan dels Balbs) Localitat: La Pinya 

Municipi: La Vall d’en Bas UTMX: 452696,7 

Conca: Fluvià UTMY: 4668940,5 

Temporalitat: Permanent Dies d’inundació:  Tot l’any 

Època: Tot l’any Origen aigua: pluvial 

Superfície total (m2) ≈  1080 Superfície aigua lliure (m2) ≈ 1080 

Superfície total potencial (m2) ≈ 1080 Profunditat mitjana (m) plena ≈ 2 

Pertorbació:  Espècies exòtiques: carpí i tortuga de florida 

Vegetació dominant: Vegetació de ribera al voltant de la bassa 

Ocells aquàtics: Sí, Àrea d’hivernada del bernat pescaire i l’ànec collverd. 

Cites històriques rellevants: - 

Comentari: Embassament creat artificialment ja fa algunes dècades. És un lloc que atreu 
espècies d’ocells i també pot ser un punt d’atracció d’aus aquàtiques hivernants o de pas. 
S’hauria de fer-ne un seguiment per obtenir més informació de les espècies que hi ha en 
aquest lloc. 
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Fitxa 19- Bassa de Massegur 

Topònim: Massegur Localitat: La Pinya 

Municipi: La Vall d’en Bas UTMX: 451964,4 

Conca: Fluvià UTMY: 4668215,3 

Temporalitat: Permanent Dies d’inundació:   

Època:  Origen aigua: pluvial 

Superfície total (m2) ≈  1000 Superfície aigua lliure (m2) ≈ 1000 

Superfície total potencial (m2) ≈ 1000 Profunditat mitjana (m) plena ≈ 1 

Pertorbació:  agrícola i ramader  / dessecatge intencionat  /  urbana  /  ambdós: urbana i 
agrícola 

Vegetació dominant: Vegetació de ribera al voltant de la bassa 
 

Ocells aquàtics: - 

Cites històriques rellevants: - 

Comentari 
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5. PROPOSTES DE FUTUR 

Dur a terme les accions de protecció, millora i restauració que es proposen en aquest informe 

a la llacuna de can Ramonich, a la zona humida del Bodí, als aiguamolls de ca n’Igésies, a la 

bassa de cal Vigatà i a les llacunes del barri i escola Verntallat a la Vall d’en Bas; i les accions de 

protecció i restauració de la llacuna dels Morrals a la Vall de Bianya. 

Continuar obtenint informació de les zones humides que s’inunden temporalment a la vall d’en 

bas, com a zones que tenen un paper important per a la biodiversitat ornítica. 

Continuar obtenint informació general (citacions) de la comunitat d’aus aquàtiques de la 

Garrotxa. 

Realitzar un projecte de coneixement de la biodiversitat en els recs de la vall d’en Bas. 

Concretament proposem conèixer el paper dels recs dels camps de conreu en la cria, pas 

migratori i hivernada d’aus, amb accent a les aus aquàtiques. La hipòtesi de partida seria que 

els recs o trams de rec que mantenen major quantiat d’hàbitat (vegetació), alberguen major 

biodiversitat que els recs o trams de rec que se’ls talla la vegetació per natejar-los.  
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