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1. INTRODUCCIÓ GENERAL 

Aquest informe conté 4 treballs diferents que estan relacionats amb un mateix objectiu que és el 

millorar el coneixement de la biota dels sistemes aquàtics contintentals que hi ha a la comarca de La 

Garrotxa. De manera acumulativa els darrers anys s’ha anat generant informació d’aquest tipus amb els 

treballs successius que ha fet el Grup de Treball de les Zones Humides de La Garrotxa (GTZHG), de 

l’Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa (ANEGx), gràcies a la col·laboració de nombroses 

persones i el suport del SIGMA. Enguany es fa un pas més en aquest coneixement amb el disseny i 

l’evaluació d’una metodologia que permetrà obtenir dades a llarg termini de diferents grups biòtics 

estretament relacionats amb el medi aquàtic. 

Els quatre treballs que es presenten en aquest informe són: 

L’estudi dels ocells aquàtics hivernants de la Garrotxa, que correspon a l’aport anual de dades del cens 

d’aus aquàtiques hivernants que es realitza a la conca del Fluvià, part garrotxina, entre els dies 10 i 20 de 

gener.  

L’estudi de les joques de corb marí a la Garrotxa, un seguiment monitoritzat dels dormidors o joques 

d’aquesta espècies que es troben en diferents punts de la conca del Fluvià, part garrotxina. 

L’estudi de la colònia de cria de bernat pescaire a la Garrotxa, una aportació de noves dades de la 

colònia que es reprodueix des de l’any 2017 a Sant Joan les Fonts. 

L’estudi per a la implementació d’un monitoreig de biodiversitat, l’evaluació del disseny que es va 

efectuar l’any passat i que s’ha posat en marxa fen un mínim d’una visita per zona d’estudi, per tal de 

valorar-ne l’idoneïtat en tots els seus detalls, i aportar les primeres dades de cada grup biòtic inclòs en el 

monitoreig.                                              

 

  



 

2. ESTUDI DELS OCELLS AQUÀTICS HIVERNANTS DE LA GARROTXA 

 

2.1.  Introducció, metodologia i objectius 

Els censos d’aus aquàtiques hivernants es venen fent a Europa des dels anys seixanta i han estat 

importants i útils per a l’establiment de la xarxa d’àrees importants per els ocells (IBAs) i en 

conseqüència de la xarxa natura 2000 a Europa. La informació que generen aquests censos serveix per a 

l’establiment de programes d’actuació i la generació de coneixement sobre el contingent de la 

comunitat d’aus hivernants. A la Garrotxa el cens d’aus aquàtiques hivernants es realitza d’una manera 

estandarditzada des de l’any 2008. El cens es realitza cada any gràcies a la combinació de la participació 

ciutadana, la coordinació del grup de treball per a les zones humides i el suport del SIGMA. 

El context, la metodologia i els objectius que hi ha a l’entorn del cens d’aus aquàtiques hivernants estan 

desenvolupats a diversos informes anteriors (accessibles també on-line a 

https://anegarrotxa.wordpress.com/naturalisme/aus-aquatiques/), per exemple a l’informe de l’any 

2015. 

2.2. Resultats i discussió 

Cens d’aus aquàtiques hivernants de la Garrotxa 2020 

Amb els censos simultanis d’aus aquàtiques hivernants 2020 s’han comptat 780 ocells de 19 espècies 

diferents (taula 1). Aquesta xifra suposa 184 exemplars menys i una espècie més respecte a l’abundància 

i a la riquesa mitjana de la sèrie històrica 2010-2020 (figura 1, taula 2). Els trams de capçalera del Fluvià 

han tinguts 465 exemplars des 18 espècies diferents, mentre que els trams de Fluvià tram mig han 

tingut 315 exemplars de 14 espècies diferents. Aquest fet demostra la importància de les valls d’Olot pel 

que fa a l’abundància i riquesa d’aus aquàtiques que passen l’hivern a la comarca de la Garrotxa, 

malgrat aparentment són zones amb una menor dimensió de les masses d’aigua i els ecosistemes 

aquàtics, comparat en els trams del riu Fluvià més amples. Dins la zona de Capçalera del Fluvià com 

sempre les localtiats de la ciutat d’Olot tenen molt pes pel que fa a l’abundància d’ànec collverd. Pel que 

fa a la zona de Fluvià tram mig, són els trams d’Argelaguer i Sant Ferriol que tenen majors abundàncies, 

que el tram de Castellfollit de la Roca, que conté masses d’aigua de menors dimensions (taula 1). 

Les tres espècies censades més abundants durant la jornada de cens del 11 de gener de 2020 han estat 

l’ànec collverd (447 ex.), el corb marí gros (121 ex.) i la cuereta torrentera (68 ex.). Enguany el Corb marí 

gros ha presentat més individus que la mitjana històrica. Les següents espècies més abundants 

d’enguany han estat el bernat pescaire (29 ex.), la merla d’aigua (22 ex.), el rossinyol bord (20 ex.), la 

polla d’aigua (15 ex.), el blauet (13 ex.), el cabusset (12 ex.) i el becadell comú (11) (figura 1).  



 

 

Figura 1. Abundància total d’aus aquàtiques hivernants de La Garrotxa censades anualment (període 

2008-2020) mitjançant itineraris de cens simultanis, realitzats entre el 10 i el 20 de gener de cada any. La 

línia blava representa la irrupció atípica de fredeluga que va tenir lloc l’any 2010, amb 1844 exemplars 

comptats, que crea soroll en la interpretació de les dades que s’ha corregit a la línia granate extraient 

aquesta dada atípica. 

La sèrie històrica de les 12 espècies d’aus aquàtiques més freqüents observades anualment a la Garrotxa 

mostra, de manera qualitativa, l’estabilitat, irregularitat, la tendència positiva o negativa de les espècies 

(Figura 2). 
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Taula 1. Cens d’aus aquàtiques hivernants 2020, fet el dia 11/1/2020 en 9 localitats (conca del Fluvià). Per cada espècie hi ha el % d’exemplars respecte 

l’abundància total d’aus aquàtiques comptades a tota la comarca de la Garrotxa. A la part inferior de la taula hi ha l’abundància total d’exemplars i la riquesa 

específica per cada localitat de cens, i també pel conjunt de localitats que conformen la Capçalera del Fluvià i el Fluvià Tram Mig, respectivament. 

  Capçalera del Fluvià Fluvià Tram Mig     

  
La vall de 

Bianya 
can Jordà i 

Moixina 
La vall 

d'en Bas 
Olot 
oest 

Olot 
est La Canya 

Castellfollit 
de la Roca Argelaguer 

Sant 
Ferriol Total % 

Ànec collverd 53 7 4 148 85 52 36 44 18 447 57,3 

Corb marí gros           8   39 74 121 15,5 

Cuereta torrentera 14 2 4 4 6 8 5 11 14 68 8,7 

Bernat pescaire 5   3 1 1 1 4 8 6 29 3,7 

Merla d'aigua 7 1       8 2 2 2 22 2,8 

Rossinyol bord     4       3 4 9 20 2,6 

Polla d'aigua   7   1 2   2 3   15 1,9 

Blauet 3       2   2 2 4 13 1,7 

Cabusset   1           9 2 12 1,5 

Becadell comú   1 9           1 11 1,4 

Gavià argentat       2 4     2   8 1,0 

Agró blanc 1       
 

  1 2 1 5 0,6 

Martinet blanc             2     2 0,3 

Xivitona           1     1 2 0,3 

Becadell sord     1             1 0,1 

Fredelugues     1             1 0,1 

Rascló   1               1 0,1 

Repicatalons     1             1 0,1 

Xarxet comú   1               1 0,1 

Total Abundància 83 21 27 156 100 78 57 126 132 780 100 

Total Riquesa 6 8 8 5 6 6 9 11 11  19   

  465 exemplars, 18 espècies 315 exemplars, 14 espècies     



Taula 2. Abundància d’aus aquàtiques hivernants per cada espècie en el període 2008-2020.  Nota: S’han exclós les espècies no identificades, però se n’ha 

mantingut la presència en el sumatori total d’abundància. *Mitjana i desviació estàndard obtingudes amb les dades de la sèrie 2010-2020. 

Espècie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Mitjana* Desv.est.* 

Ànec collverd 330 252 400 541 618 514 547 472 556 575 452 494 447 511 64,4 

Fredeluga     1844 20   10 20 13 16 12 53 20   223 608,0 

Corb marí gros 61 66 128 86 70 64 81 72 59 71 150 44 121 86 32,8 

Cuereta torrentera     26 44 55 47 34 60 31 55 75 71 68 51 16,6 

Bernat pescaire 13 15 22 27 26 25 20 21 21 33 53 33 29 28 9,4 

Polla d'aigua 46 33 19 24 32 29 20 19 11 8 8 29 15 19 8,5 

Gavià argentat 51 24 41 9 37   9 9 8 24 16 26 8 19 12,6 

Rossinyol bord 13   5 13 2 5 10 9   5 27 13 20 11 7,7 

Repicatalons         23 5 8 2 1 20 3 32 1 11 11,5 

Merla d'aigua 1   4 11 6 9 6 15 10 14 10 17 22 11 5,3 

Cabusset 5 2 4 13 15 11 7 6 12 10 5 7 12 9 3,6 

Blauet 3   6 3 8 3 5 5 6 9 20 14 13 8 5,3 

Becadell comú     1   8   1     10 4 16 11 7 5,6 

Trist                       6   6 N/A 

Ànec mandarí       5 2   1   3 1 20     5 7,3 

Agró blanc 3 4 2 3 1 8 5 2 1 2 5 2 5 3 2,2 

Xarxet comú       5 2 5 5 0 1   6 1 1 3 2,3 

Martinet blanc         1           5 3 2 3 1,7 

Becadell sord         1         1   6 1 2 2,5 

Fotja     2 5       1   1       2 1,9 

Rascló         1 1     2 3 1 3 1 2 1,0 

Ànec griset         2           1     2 0,7 

Becada                   1 2     2 0,7 

Xivitona               2   1   1 2 2 0,6 

Xivita       1   1 2             1 0,6 

Ànec xiulador           2 1 1   1 1     1 0,4 

Ànec cullerot           1               1 N/A 

Esplugabous                     1   1 1 0,0 

Total 526 396 2504 811 910 740 782 709 738 857 931 838 780 964 515,7 

Riquesa 10 7 14 17 19 17 18 17 15 21 23 20 19 18  

 

 



 

 

 

Figura 2. Evolució 2008-2020 de l’abundància d’exemplars de les 12 espècies d’aus aquàtiques hivernants més comunes (observades >70 % dels anys). 

  



3. ESTUDI DE LES JOQUES DE CORB MARÍ A LA GARROTXA 

 

3.1.  Introducció 

Aquest estudi té l’objectiu d’estudiar les quatre joques de corb marí gros (Phalacrocorax carbo) presents a 

la comarca de la Garrotxa, per conèixer les seves dinàmiques al llarg del seu període actiu.  

El corb marí gros és una espècie d’au aquàtica hivernant a Catalunya. Arriba al setembre als nostres rius i a 

l’abril se’n torna al centre i nord d’Europa on es reprodueix. S’alimenta fonamentalment de peixos, 

cabussant-se sota l’aigua. Aquest fet implica que sigui una espècie indicadora de l’abundància de peixos en 

els rius. El nombre d’individus hivernants, com en la majoria d’aus hivernants, es pot veure afectat per les 

condicions meteorològiques de cada any.  

El dormidor més proper a la capçalera del Fluvià és el que es troba a Sant Joan les Fonts, concretament a la 

zona del bosc de Morunys. La següent joca es troba situada a la resclosa d’en Bassols, en el pas del Fluvià 

pel municipi d’Argelaguer. Seguint riu avall trobem la més petita a la resclosa de Besalú, situada entre 

aquest municipi i La Confiança. És la més modesta de la comarca. El dormidor més important pel nombre 

d’individus que l’utilitzen està situat dins la Reserva Natural de Fauna Salvatge de l’Illa del Fluvià, dins el 

terme municipal de Sant Ferriol, just abans de l’aiguabarreig del Ser amb el Fluvià.  

L’estudi es va iniciar la temporada d’hivernació 2018-2019. En el present informe s’incorporen les dades de 

la temporada 2019-2020. 

 

  



 

3.2. Metodologia 

A partir de finals d’agost fins al maig es recompten regularment els corbs marins grossos de les quatre 

joques de la Garrotxa. Aquest comptatge el realitzen els diferents ornitòlegs del Grup de treball de zones 

humides de la Garrotxa. Els dies concrets en què es fa el recompte són escollits en funció de la disponibilitat 

dels observadors, buscant sempre una certa regularitat de mostratge per a cada un dels quatre dormidors.  

El mètode de recompte utilitzat és sempre el següent: comptar el nombre total de corbs marins grossos 

presents a la joca fins el moment del crepuscle. També s’anota la presència d’altres aus aquàtiques que 

facin ús del dormidor, com és el cas del bernat pescaire, l’agró blanc, el martinet blanc, l’esplugabous, etc.  

El procés d’observació i comptatge es realitza des d’un punt prou apartat de la joca per tal de no pertorbar 

la seva normal activitat. A les tres rescloses les observacions es fan des de la paret de cada resclosa. En el 

cas de la joca de Fares, la distància d’observació fins al dormidor de corbs marins és d’uns 500 metres, per 

la qual cosa és imprescindible l’ús d’un telescopi terrestre de llarg abast. En les altres tres, l’ús d’uns 

binocles de 10 augments són suficients per poder comptar correctament tots els ocells. A la joca de Sant 

Joan les Fonts, el recompte es fa des de la pista de terra que voreja l’altre riba del Fluvià. 

3.3. Resultats i discussió 

El fenòmens ambientals que poden haver afectat el nombre d’individus comptabilitzats en el període 

d’hivernada 2019-2020 són una llevantada el 22 d’octubre amb una precipitació d’uns 90 litres per metre 

quadrat i les inundacions provocades pel Glòria del 21 i 22 de gener, amb un fort increment del cabal del 

Fluvià. Aquests increments sobtats del cabal del Fluvià provoquen la terbolesa de l’aigua del riu durant uns 

dies, la qual cosa dificulta en gran mesura la pesca subaquàtica que realitzen els corbs marins grossos.  

En relació a la temperatura, aquesta no va patir variacions significatives respecte la mitjana habitual de 

cada mes.  

L’estudi es va veure aturat per causa de força major el març del 2020, pel confinament provocat per la 

pandèmia de la Covid-19. La última dada és del 12 de març.  

A continuació es presenten les dades obtingudes durant les dues temporades d’hivernació estudiades. 

S’analitza cada joca per separat i es compara la seva dinàmica en els dos anys de mostreig. 

  



 

Joca de Sant Joan les Fonts 

 

Figura 3. Abundància de corb marí gros entre el 22/8/2018 i el 12/3/2020 a la joca de Sant Joan les Fonts. 

Es tracta d’un petit dormidor amb un nombre de corbs marins grossos que en els darrers dos anys ha 

oscil·lat entre 2 i 12 individus. És utilitzat per corbs marins que s’alimenten majoritàriament en els trams 

del Fluvià entre Castellfollit de la Roca i la Vall d’en Bas. En aquesta zona el riu és menys profund i les 

rescloses són de menors dimensions que en zones més baixes. Això provoca una menor disponibilitat de 

peixos i que la densitat de corbs marins per quilòmetre fluvial sigui més baixa.  

L’arribada dels corbs marins en aquesta joca es situa a la segona quinzena d’octubre. S’observa un nombre 

de corbs marins bastant estable, sense grans fluctuacions degudes a grups migratoris. Varia entre 5 i 10 el 

exemplars que l’utilitzen de manera regular en el seu període d’hivernació.  

No es detecta l’ús d’aquesta joca per part d’altres espècies d’aus aquàtiques.  

  



 

Joca d’Argelaguer 

 

Figura 4. Abundància de corb marí gros entre el 16/8/2018 i el 10/3/2020 a la joca d’Argelaguer. 

És una joca de mida mitjana amb importants variacions al llarg del seu període actiu. Els primers corbs 

marins són detectats a mitjans d’octubre. En els dos anys de mostreig hi ha hagut un marcat pas migratori, 

al novembre i al desembre respectivament. En ambdós anys es va assolir el nombre màxim de 54 individus. 

Es tracta d’individus en migració post-nupcial cap a latituds més baixes. A partir d’aquests pics d’ocupació el 

nombre de corbs marins baixa ràpidament fins al gener, quan s’estabilitza i segueix baixant de manera més 

moderada. En aquest període entre gener i març és ocupat pels individus estrictament hivernants i més 

fidels al dormidor. A principis d’abril marxen els últims individus.  

Per altre banda, és destacable l’ús d’aquesta joca per altres espècies d’aus aquàtiques. En el període 

d’hivernada 2019-2020, continua la presència de l’agró blanc, detectat en quatre ocasions entre desembre i 

gener amb màxims de 4 individus. També es detecta l’ús del dormidor pel bernat pescaire en quatre 

ocasions, oscil·lant amb un i dos individus, i per un martinet blanc en dos dels mostrejos.  

  



 

Joca de Besalú 

 

Figura 5. Abundància de corb marí gros entre el 17/8/2018 i el 2/3/2020 a la joca d’Argelaguer. 

És la joca més petita de les estudiades. S’hi detecten corbs marins grossos de forma més irregular al llarg 

del període d’hivernació. A la primera temporada de mostreig es va detectar la presència d’un petit grup de 

4 a 6 individus que va fer ús del dormidor entre novembre i desembre. I en el cas de la segona temporada 

també es detecta l’arribada a principis de novembre però en el mes de gener s’assoleix un màxim puntual 

de 15 individus i que ràpidament cau fins a dos corbs marins.  

És probable, i pel que sembla amb les dades actuals, que l’ocupació d’aquest dormidor està lligada amb el 

grau d’ocupació de les dues joques properes més importants, la d’Argelaguer i la de Fares. Quan aquestes 

dues tenen una presència molt important de corbs marins s’activa la joca de Besalú.  

També s’ha detectat en dues ocasions l’ús d’aquesta joca pel bernat pescaire, amb un i dos individus en 

cada cas. 

  



 

Joca de Fares 

 

Figura 6. Abundància de corb marí gros entre el 12/8/2018 i el 11/3/2020 a la joca de Fares. 



 

 

Figura 6. Abundància de corb marí gros entre el 12/8/2018 i el 11/3/2020 a la joca de Fares. 

És el més gran dels dormidors de corbs marins grossos que trobem a la comarca de la Garrotxa. En la 

temporada d’hivernació 2019/2020 es va detectar el primer individu a l’1 de setembre, 13 dies abans que 

en la temporada anterior. A partir d’aquesta data el nombre de corbs marins va augmentant 

progressivament fins el dia 23 de desembre en què s’assoleix el nombre màxim registrat mai a la Garrotxa 

amb 147 individus. Aquesta dada respon a l’aturada d’un gran grup migratori. Durant el gener i el febrer el 

nombre s’estabilitza entre 60 i 80 exemplars, a diferència de la temporada anterior en què es va estabilitzar 

entre 20 i 30 individus. Aquesta davallada de en la temporada 2018/2019 no va semblar atribuïble a cap 

canvi o pertorbació evident a la zona del dormidor i es podria atribuir a les elevades temperatures del mes 

de desembre. Per ara es tracta d’una hipòtesi, però les dades dels propers anys ens permetran conèixer 

amb més certesa quina és la seva dinàmica més habitual.  

En la primera temporada, individus detectats a partir de mitjans d’abril es va observar que eren exemplars 

joves nascuts l’any anterior i que no es reproduirien l’any en curs, d’aquí la seva tardança per tornar a les 

zones d’estiueig i reproducció. Possiblement, alguns joves que hivernen a les altres joques, a l’abril 

s’uneixen al grup de la joca de Fares.  

Taula 3. Altres espècies aquàtiques que van utilitzar el dormidor de Fares entre el 12/8/2018 i el 

11/3/2020.  

Espècie Nombre Data/es o nº Dies Comentari 
Esplugabous 14 7/9/2018, 14/9/2018, 

6/9/2019, 7/9/2019 
Es confirma en la darrera temporada l’ús d’aquesta joca per 

petits grups d’esplugabous en migració post-nupcial. 

Àguila 
pescadora 

1 14/9/2018, 7/9/2019 Espècie molt escassa al nostre país i que en la seva migració 
post-nupcial utilitza puntualment aquest dormidor. 

Bernat 
pescaire 

1, 2 11 dies 2018/2019,  
13 dies 2019/2020 

 

Martinet 
blanc 

3-5 Del 29/3/2019 al 
19/4/2019 

Es tracta d’individus aturats en migració pre-nupcial. A l’any 
2020 no es va poder mostrejar en aquestes dates. 

Agró blanc 1-4 5 dies entre el 1/9/2019 i 
el 29/1/2020 

A la temporada 2019/2020 s’han observat agrons blancs 
utilitzant el dormidor, a diferència de la temporada 

anterior. 

  



 

4. ESTUDI DE LA COLÒNIA DE CRIA DE BERNAT PESCAIRE A LA GARROTXA 

 

4.1.  Introducció, metodologia, objectiu 

Anteriorment a l’any 2017, s’havia detectat algun indici puntual d’intent de reproducció de bernats 

pescaires a les comarques gironines. És el cas d’un exemplar observat als estanys de Sils portant una branca 

en època de reproducció. Tot i això, mai s’han trobat evidències d’una reproducció exitosa, ni per tant, 

tampoc d’una colònia estable. Va ser el 2017 quan es va localitzar per primera vegada una colònia de cria 

de bernats pescaires, localitzada dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Concretament 

està situada al Fluvià dins el terme municipal de Sant Joan les Fonts, a la zona del bosc de Morunys. Per 

aquest motiu es va iniciar un seguiment de la colònia amb l’objectiu de tenir un registre de la seva evolució. 

El seguiment de la colònia és realitzat per ornitòlegs del Grup de treball de zones humides de la Garrotxa 

mitjançant telescopis terrestres de llarg abast per tal de no pertorbar la normal activitat de la colònia. Al 

llarg de la primavera es compten els nius i si hi ha presència d’adults o polls. La presència de fulles dificulta 

aquest comptatge i s’ha considerat necessari complementar aquest seguiment, des del desembre del 2019, 

amb un comptatge de nius a l’hivern. Aquest permet comptar tots els nius de la colònia i anotar la seva 

posició exacte.  

4.2. Resultats 

Durant el primer any va estar formada per dues parelles que van construir dos nius i es van reproduir amb 

èxit amb 3 i 4 polls. L’any 2018 es va constatar l’establiment de la colònia amb quatre parelles 

reproductores que van tirar endavant un total de 12 polls. El 8 d’abril de l’any 2019 es van observar un total 

de 6 nius amb presència d’un adult covant. A primers de maig es van poder comptar els polls de 3 nius, amb 

3 polls cadascun. Els altres tres nius en els quals s’havia observat un adult covant, deixen d’estar visibles 

degut a una gran presència de fulles, afavorides per un abril molt plujós. També dificulta la seva observació 

el fet que els nius de nova construcció es troben situats més a l’interior del bosc. Per aquests motius, el 

desembre del 2019 es va fer el primer comptatge de nius a l’hivern. Se’n van comptar 8 de grans 

dimensions, i 2 de més petits, segurament nius desestimats a mitja construcció o utilitzats en anys 

anteriors.  

El 2 de març del 2020 es va detectar la tala de les acàcies del bosc de Morunys, on estan situats gran part 

dels nius de la colònia de bernats pescaries. Es va alertar immediatament els Agents Rurals, el Parc Natural 

de la Zona Volcànica de la Garrotxa i a la comunitat naturalista de la comarca. L’actuació va quedar aturada 

immediatament. El bosc va ser reduït pel costat Est i va afectar una superfície inferior al 10 % de la totalitat. 

Tot i que en aquell moment no es tenia la ubicació exacte de cada niu, creiem que almenys se’n va perdre 

un. Durant les següents setmanes de març es van observar 6 nius amb un adult covant i 2 nius amb un adult 

dret a sobre. Se’n van observar 2 més de buits. El confinament per la covid-19 no va permetre continuar 

amb el seguiment de la primavera.  

El desembre del 2020 es va fer el segon seguiment d’hivern. Es van localitzar 12 nius de grans dimensions i 

1 de més petit, segurament no utilitzat (número 3 en el plànol). Es representen de color groc els nius situats 

sobre acàcia (Robinia pseudoacacia) i de color verd els nius situats sobre roure (Quercus humilis). En color 

taronja es dibuixa el camí que creua el bosc. 

Les dades dels darrers anys confirmen la tendència de creixement de la colònia de bernats pescaires. 



 

Mostrejos de primavera 

Taula 4. Evolució del nombre de nius i polls durant el període 2017-2020 a la colònia de cria de bernat 

pescaire (Ardea cinerea) establerta a Sant Joan les Fonts. 

ANY NIUS OCUPATS POLLS 

2017 2 7 (4+3) 

2018 4 12 (4+3+3+2) 

2019 6 ±18 (3+3+3+x+x+x) 

2020 6 - 8 DESCONEGUT 

 

Mostrejos de l’hivern 2020 

 

Figura 7. Nius de bernat pescaire ubicats a la colònia de cria del bosc de Morunys (Sant Joan les Fonts), 

sobre acàcies (color groc) i sobre roure (verd). 

  

  



 

5. ESTUDI PER A LA IMPLEMENTACIÓ D’UN MONITOREIG DE BIODIVERSITAT AL LLARG DEL TEMPS PER 

COMENÇAR-LO A APLICAR L’ANY 2021 

Avaluació de la metodologia dissenyada per cada grup biòtic (vegetació, odonats, amfibis i aus) i resultat 

de les primeres prospeccions a Can Ramonich, l’estany de can Camps i la bassa dels Morrals a l’any 2020. 

5.1.  Introducció general 

L’any 2019 el Grup de Treball per a les Zones Humides de la Garrotxa (GTZHG) va dissenyar un procediment 

de monitoreig de biodiversitat per dur a terme a llarg termini a les zones humides objecte d’aquest estudi. 

El disseny del monitoreig està detallat als dos informes corresponents de l’any 2019: l’informe general, i 

l’informe concret i més detallat que descriu el monitoreig de biodiversitat. Enguany  aquest procediment de 

mostreig s’ha posat en pràctica per avaluar-ne la seva idoneïtat, corregir mancances, i aportar un primer 

mostreig del temps 0, abans de començar el monitoreig amb tot el seu desplegament, previst a partir del 

gener de 2021.  

Les tres zones humides objecte d’estudi també estan ben descrites en anteriors informes del GTZHG, així 

com les comunitats d’aus, i la vegetació, que també s’han tractat en anteriors informes i que mostren el seu 

gran interès ecològic per la comarca de La Garrotxa. 

Tot seguit es presenta aquesta avaluació i els primers resultats biòtics obtinguts, per a cada grup expert que 

conforme el GTZHG.   

  



 

5.2. Vegetació 

Caracterització de la flora vascular i la vegetació de les zones humides de can Ramonich (Vall d’en Bas), 

de la bassa dels Morrals (Vall de Bianya) i de l’estany de can Camps (Tortellà), any 2020. 

5.2.1. Introducció 

Tal com es va detallar a la descripció metodològica del monitoreig de biodiversitat, l’objectiu d’introduïr la 

vegetació en el monitoreig és caracteritzar la flora vascular i la vegetació de les zones humides, per valorar 

el seu estat de conservació, establir un seguiment d’indicadors per poder analitzar com evolucionen al llarg 

dels anys i avaluar les actuacions que es desenvolupin a l’espai. 

Es confirma després d’aquest primer any d’avaluació que en la part de vegetació es fan dues visites anuals, 

una a la primavera i una altra a l'estiu-tardor amb l’objectiu de cartografiar i valorar per una banda la 

superfície de comunitats vegetals d’interès i per altra la qualitat i l’estat de conservació d’aquestes 

comunitats vegetals en base als grups d’espècies que els formen i el seu recobriment. Es determina a cada 

espai les espècies concretes que mereixen un seguiment exhaustiu (espècies molt rares, amenaçades o 

invasores) de les quals es realitzarà un seguiment del número d’exemplars o àrea ocupada segons les 

característiques de l’espècie. Es detalla que es definiran els indicadors útils per fer el seguiment en relació a 

tres aspectes: 

 Percentatge de la superfície ocupada a l’espai per les comunitats d’interès, paràmetre relacionat 

amb el grau de naturalesa de la zona humida, mitjançant l’elaboració de cartografia de detall en 

base a fotografies aèries de dron (Bartrina, 2020) i ortofotografies aèries (ICGC, 2020), i treball de 

camp. 

 Percentatge del número d’espècies i del seu recobriment de diferents grups de plantes  

(característiques de les comunitats d’interès, plantes ruderals i plantes invasores exòtiques), 

indicadors relacionats amb la qualitat i la maduresa de la comunitat, i que es realitza mitjançant 

inventaris fitosociològics al camp. 

 Evolució relativa de les poblacions (exemplars reproductors/superfície ocupada) de plantes 

d’interès, en base als diferents informes anuals. 

 

5.2.2. Resultats 

Els resultats obtinguts en aquests tres espais amb ambients aquàtics i higròfils mostren l’estat de 

conservació, l’interès i la potencialitat de les tres zones humides, i que són de gran interès per a la comarca 

on la majoria d’aquest tipus d’espais han desaparegut o s’han degradat de manera important. L’espai amb 

més superfície de comunitats vegetals d’interès (Oliver, 2006) és la zona humida dels Morrals (67,50%), 

seguida de l’estany de can Camps (63,50%) mentre que la zona humida de mas Ramonich (28,21%) 

presenta molt poca superfície ocupada per aquest tipus de comunitats de més interès.  



 

 

Figura 8. Comparativa entre les tres zones humides del percentatge de superfície ocupada per comunitats 

d’interès. 

Si analitzem les dades de l’estat de conservació i de la qualitat de les comunitats, la zona humida més 

interessant és l’estany de can Camps, amb un recobriment en les comunitats vegetals de més interès de 

fins al 91% de les espècies característiques. La segona és la zona humida dels Morrals amb les comunitats 

més importants amb un recobriment de les espècies característiques de fins el 56%, i última la zona humida 

de mas Ramonich amb un màxim d’un 44% de recobriment per part de les espècies característiques de les 

comunitats vegetals d’interès. 

 

 

Figura 9. Comparativa entre les tres zones humides de la importància quan a número d’espècies 

característiques de les comunitats vegetals de més superfície i del seu recobriment (percentatge respecte al 

total d’espècies i del recobriment de totes les espècies presents). 
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Bassa de can Ramonich 

Zona humida no consolidada amb afectacions periòdiques que probablement formava part dels estanys de 

la Pinya dessecats en la primera meitat del segle XX. Es tracta d’una zona humida sense una estructura 

geomorfològica estable, i amb comunitats vegetals incipients, que probablement no milloraran si no es 

realitzen actuacions de millores des del punt de vista geomorfològic i hidrològic. 

Caracterització de la vegetació  

Les comunitats vegetals que conformen la zona humida (bassa, rec de drenatge de la bassa, rec de mas 

Ramonich i rec de la carretera) actualment són: 

1. AMBIENTS TEMPORALS D’HIDRÒFITS: Només els anys bons en pluges es creen ambients estacionals d’aigües més 

o menys estables durant la primavera i principis de l’estiu, apareixent poblaments dominats exclusivament per 

Lemna minor (As. Lemno-Azolletum) a la bassa i els recs, o en el cas del rec de mas Ramonich acompanyats per 

alguna Callitriche sp. pl.. De tota manera a l’àmbit de la zona humida apareixen alguns peus de Polygonum 

amphibium, que presenta formes d’ambients no aquàtics, amb tiges erectes i fulles allargades, i que en el cas 

d’arribar a constituir una bassa de nivell estable podrien configurar comunitats d’hidròfits del Potametum denso-

nodosi. 

2. HERBASSARS DE JONC D’ESTANY: Entre els bogars apareixen algunes poques plantes disperses de jonc d’estany 

Scirpus lacustris subsp. tabernaemontani que en el cas d’estabilitzar el nivell d’aigua entre 05-1,5 m de 

profunditat en l’estació favorable podrien constituir masses més denses de l’as. Typho-Schoenoplectetum glauci 

schoenoplectetosum littoralis). 

3. BOGARS: formats per Typha latifolia ocupen una gran de la superfície de la bassa i alguns trams dels recs. Es 

tracta de poblaments de l’as. Typhetum latifoliae molt pobres i pioners en les zones on es retè més aigua. 

4. CANYISSARS: formats per Phragmites australis (as. Phragmitetum australis), ocupen dos trams del rec de la 

carretera de manera molt variable al llarg dels anys depenent especialment de les tasques de manteniment de la 

mateixa carretera i del conreus adjacents. 

5. JONQUERES: Espais mig inundats amb oscil·lacions contrastades de la humitat edàfica amb Scirpus holoschoenus, 

Cirsium monspessulanus i Juncus inflexus (as. Cirsio-Holoschoenetum). 

6. JONQUERES ATLÀNTIQUES DE JONC D’ESTORES: amb poblaments pobres i puntuals de Juncus effusus (as. 

Epilobio-Juncetum effusi), molt rar a mas Ramonich. 

7. HERBASSARS D’ESPUNYIDELLA PALUSTRE: Claps dispersos de Galium palustre i Carex vulpina subsp. cuprina que 

envolten els tolls d’aigua de la bassa i algun rec. 

8. FORMACIONS DE CAREX ACUTIFORMIS: només hem observat alguna planta dispersa de Carex acutiformis (Galio-

Caricetum acutiformi) als recs i la bassa i que ens indica una humitat freàtica  permanent a la zona. 

9. HERBASSARS HIGRÒFILS: de vora de rec o de bosc de ribera formats especialment per Filipendula ulmaria i 

Lythrum salicaria (as. Ranunculo-Filipenduletum ulmariae) constitueixen vorades contínues i ben constituïdes 

encara que força ruderalitzades, al marges dels recs i de la bassa. 

10. HERBASSARS RUDERALS HIGRÒFILS: diversos, la majoria corresponents a l’Artemisio-Epilobietum hirsuti, i que 

corresponen als marges humits i remenats dels recs i de la bassa. 

11. GESPA TREPITJADA HUMIDA: formada per Potentilla reptans, Festuca arundinacea i Plantago major. 

12. GATELLEDES: Grups de gatells (Salix cinerea) amb plantes dels boscos humits (as. Carici-Salicetum catalaunicae). 

13. HERBASSARS ANUALS DELS FANGS: dominats per Polygonum persicària, Bidens frondosa i Xanthium echinatum 

subsp. italicum (as. Xanthio italici-Polygonetum persicariae). 

14. BARDISSES: de sòls humits, als recs i dominades per Sambucus nigra, Rubus caesius i Clematis vidalba (as. 

Clematido-Sambucetum nigrae). 

  



 

Taula 5. Principals comunitats vegetals presents a la zona humida de mas Ramonich, i categoria d’interès: 

MAI de molt alt interès i AI d’alt interès (Oliver, 2006). 

Comunitat vegetal Categoria interès 

Bogar Typhetum latifoliae Sense interès 

Herbassar higròfil ruderalitzat Ranunculo-Filipenduletum MAI 

Herbassar nitròfil higròfil Convolvulion Sense interès 

Herbassar d'espunyidella palustre Magnocaricion MAI 

Gespa humida trepitjada Potentillo-Festucetum arundinaceae Sense interès 

Creixenar Apietum nodiflori Sense interès 

Creixenar de glicèria Glycerietum plicatae Sense interès 

Herbassar d'espargani Glycerio-Sparganietum Sense interès 

Jonquera atlàntica Epilobio-Juncetum effusi Sense interès 

Jonquera Cirsio-Holoschoeneum juncetosum inflexii AI 

Bardissa Clematido-Sambucetum nigrae Sense interès 

Canyissar Phragmitetum MAI 

Gatelleda  Carici-Salicetum + Scrophulario-Alnetum MAI 

Poblaments de Callitriche Potamion MAI 

Poblaments de Carex acutiformis Galio-Caricetum acutiflori MAI 

 

Les comunitats vegetals de molt alt interès (MAI) o interès alt (AI) ocupen molt poca superfície ja que la 

vegetació no ha pogut evolucionar per les diferents afectacions que ha patit al llarg dels anys i que han 

incidit en la seva geomorfologia i capacitat de captació i retenció d’aigua. L’any 2020 la superfície ocupada 

per les comunitats vegetals d’interès a la zona humida és del 28,61%, però més del 90% corresponen a 

herbassars higròfils de Filipendula ulmaria i bosquets de gatells (Salix cinerea) que són situats fora de la 

bassa, als recs adjacents que han mantingut una geomorfologia i un nivell més o menys estable d’aigua en 

els últims anys. En canvi cap de les altres quatre comunitats d’interès superen el 0,01% de la superfície de 

l’espai. 



 

 

Figura 10. Percentatge de superfície ocupada per les comunitats vegetals presents a la zona humida de mas 

Ramonich. Les comunitats amb interès en diferents verds. 

Per tant es pot valorar que només un 28,61% de la superfície presenta comunitats vegetals d’interès, 

independentment del seu grau d’evolució i estat de conservació. 

Estat de conservació 

Si analitzem el grau de consolidació i l’estat de conservació de les diferents comunitats podem observar 

que per exemple els herbassars de boga (Typha latifolia) i canyís (Phragmites australis) presenten un 30,3% 

d’espècies ruderals que recobreixen el 22,42% de la comunitat, i un 12,12% de plantes invasores exòtiques 

que recobreixen el 9,34% de la comunitat. 

La importància de les plantes ruderals i invasores ve donada per la poca estabilitat de la vegetació, 

successivament oberta per les afectacions patides, el nivell d’aigua inestable i l’activitat agrícola intensiva 

que s’aplica en l’entorn. Les afectacions periòdiques també expliquen la baixa importància de les plantes 

característiques de les comunitats vegetals d’interès amb només el 21,21% de les espècies i un recobriment 

del 44,62%, que no podrà millorar sense una estabilitat perdurable de l’espai (sense pertorbacions agrícoles 

de conreu, de drenatge i de manteniment, sense nivell d’aigua estable i sense allunyament de la activitat 

agrícola intensiva). 

Aquesta diagnosi també és aplicable a la resta de comunitats vegetals d’interès de la zona humida. Cal 

esmentar que l’any 2020 es van fer actuacions de control sobre plantes invasores a la bassa de Ramonich.  

L’estat de conservació de les diferents comunitats es pot observar a la figura 4, on amb un semàfor es 

valora les comunitats vegetals d’interès presents a la zona humida. 
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Figura 11. Ortofotografia aèria de l’ICGC on se situen i es valoren les diferents comunitats vegetals d’interès 

presents a la zona humida de mas Ramonich: molt mal estat (vermell), estat millorable (taronja) i bon estat 

(verd). 

Espècies rellevants 

Les espècies rellevants de la zona humida de mas Ramonich de cara a fer un seguiment i promoure la seva 

conservació i millora són: 

 Callitriche sp. pl.: Gènere amb diverses espècies a la comarca, de les quals de dues encara no es 

disposa de suficient informació per valorar el seu estatus. Considerada DD a la Garrotxa (Oliver, 

2017). Actualment es realitza seguiment de localitats. 

 Carex acutiformis, considerada VU a la Garrotxa (Oliver 2017), actualment amb pocs poblaments a 

la Garrotxa, i la majoria amenaçats. Actualment es realitza seguiment de localitats. 

 Carex riparia: considerada EN En perill (Oliver, 2017). Planta amb molt poques localitats i amb pocs 

exemplars, algunes d’elles molt vulnerables i amenaçades. Actualment es realitza seguiment de 

localitats. 



 

 Galium palustre subsp. pl.: amb tres subespècies citades a la comarca i considerades 

respectivament EN En Perill, VU Vulnerable i DD Sense dades suficients (Oliver, 2017). considerada 

Vulnerable. Pocs poblaments a la Garrotxa, força fluctuants quan a població i alguns molt 

amenaçats. Actualment es realitza seguiment de localitats. 

 Juncus effusus: les poblacions establertes a baixa altitud, a la cubeta olotina són considerades VU 

(local) (Oliver 2017). Actualment amb pocs poblaments en aquest sector, amb moltes fluctuacions e 

població i la majoria amenaçats. Actualment es realitza seguiment de localitats. 

 Scirpus lacustres subsp. tabernaemontani: considerada VU a la Garrotxa (Oliver 2017), actualment 

amb pocs poblaments a la Garrotxa, la majoria molt fluctuants i amb dinàmiques d’aparició i 

desaparició de poblaments, En l’actualitat s’està realitzant el seguiment d’alguns poblaments i a la 

vegada de la meta població comarcal per veure les tendències general de l’espècie a la nostra 

comarca.  

Recordar que de les sis plantes extingides a la Garrotxa, quatre plantes (Scirpus sylvaticus, Baldellia 

ranunculoides, Potamogeton coloratus i Silaum silaus) amb localitats úniques a la Garrotxa en aquests 

espais humits de la Pinya, es van extingir a la primera meitat del segle XX. 

Indicadors 

Els indicadors per fer el seguiment a partir del 2021 seran els percentatges de superfície de comunitats 

vegetals d’interès i els percentatges d’espècies característiques i del seu recobriment, així com els de 

espècies ruderals i invasores. També els indicadors poblacionals relatius de les espècies considerades 

rellevants. A part caldrà ajustar els indicadors a les actuacions que es vulguin desenvolupar amb l’objectiu 

d’avaluar-les. 

  



 

Bassa dels Morrals 

Zona humida no consolidada amb afectacions periòdiques fonamentalment relacionades amb el polígon 

industrial i l’abocador de runes adjacents.  

Es tracta duna zona humida sense una estructura geomorfològica natural i estable, i amb comunitats 

vegetals incipients, que probablement no milloraran sense actuacions de millores geomorfològica i 

hidrològica. La zona humida s’ha originat per un desviament d’aigua del freàtic apareguda per excavacions 

al polígon industrial, i s’ha configurat en omplir-se d’aigua feixes baixes, recs i nivells baixos del relleu 

originats per moviments de terres relacionats amb antics abocaments. El factor més important d’aquesta 

zona humida és la quantitat i qualitat de l’aigua que arriba, de manera que seria molt important no perdre 

els drets de l’aigua i poder fer arribar aquesta aigua allà on es pogués configurar la nova zona humida. 

Enguany, posteriorment a les prospeccions del seguiment, per abocaments de runa i moviments de terra 

s’ha perdut una part important de la zona, circumstància que no quedarà registrat en aquest informe si no 

en el de l’any 2021. 

Caracterització de la vegetació  

Les comunitats vegetals que conformen la zona humida (bassa, rec de drenatge de la bassa, rec dels 

Morrals (Recs, basses i bosc inundat) són: 

1. AMBIENTS TEMPORALS D’HIDRÒFITS: Només puntualment s’na observar alguns poblaments dominats 

exclusivament per Lemna minor (As. Lemno-Azolletum) a les basses, però sempre amb poca superfície. 

2. HERBASSARS DE CAREX ACUTIFORMIS: En els recs i en alguns marges de les basses s’han establert formacions 

herbàcies altes i denses de Carex acutiformis (Galio-Caricetum acutiformi). Malgrat les pertorbacions la presècnia 

consolidada de la planta indica una gran estabilitat dels nivells d’aigua a la zona. 

3. BOGARS: formats per Typha latifolia ocupen una gran de la superfície de les basses i alguns trams dels recs. Es 

tracta de poblaments de l’as. Typhetum latifoliae molt pobres i pioners en les zones on es retè més aigua, molt 

densos que impideixen l¡’aparició de macròfits i altres plantes d’interès. 

4. CANYISSARS: formats per Phragmites australis (as. Phragmitetum australis), ocupen dos trams del recs als marges 

de camps de manera molt variable al llarg dels anys depenent especialment de les tasques agrícoles i de 

manteniment de la mateixa pista d’accés. 

5. JONQUERES: Espais mig inundats als voltants de les basses amb oscil·lacions contrastades de la humitat edàfica 

amb Scirpus holoschoenus, Cirsium monspessulanus i Juncus inflexus (as. Cirsio-Holoschoenetum). 

6. JONQUERES ATLÀNTIQUES DE JONC D’ESTORES: amb poblaments pobres i puntuals de Juncus effusus (as. 

Epilobio-Juncetum effusi), molt rar als Morrals per les pertorbacions i inestabilitat dels hàbitats que serien 

favorables. 

7. HERBASSARS D’ESPUNYIDELLA PALUSTRE: Claps dispersos de Galium palustre i Carex vulpina subsp. cuprina que 

envolten els tolls d’aigua de la bassa i algun rec. 

8. HERBASSARS HIGRÒFILS: de vora de rec o de bosc de ribera formats especialment per Filipendula ulmaria i 

Lythrum salicaria (as. Ranunculo-Filipenduletum ulmariae) constitueixen vorades contínues i ben constituïdes 

encara que força ruderalitzades, al volant dels recs i de la bassa.. 

9. HERBASSARS RUDERALS HIGRÒFILS: diversos, la majoria corresponents a l’Artemisio-Epilobietum hirsuti, i que 

corresponen als marges humits i remenats dels recs i de les basses. 

10. GESPA TREPITJADA HUMIDA: formada per Potentilla reptants, Festuca arundinacea i Plantago major. 

11. GATELLEDES: Grups de gatells (Salix cinerea) amb plantes dels boscos humits (as. Carici-Salicetum catalaunicae). 

12. BOSC DE RIBERA AMB PLANTACIONS DE POLLANCRES I PLÀTANS: A la meitat oest es van plantar pollancres 

americans (Populus x canadensis) i plàtans (Platanus x hybrida) en una feixa que queda enfonsada i que ha quedat 



 

inundada, i on apareixen verns (Alnus glutinosa), freixes (Fraxinus excelsior) i algun avellaner (Corylus avellana) 

amb plantes de llocs inundats com Carex remota, Cardamine emporitana i Carex pendula. 

13. HERBASSARS ANUALS DELS FANGS: remenats sovint per camions i màquines, i dominats per Polygonum 

persicària, Bidens frondosa i Xanthium echinatum subsp. italicum (as. Xanthio italici-Polygonetum persicariae), i 

que presenten m oltes plantes ruderals i invasores. 

14. BARDISSES: tota la zona humida està envoltada de bardisses un xic humides. Les més humides domina Clematis 

vidalba i Sambucus nigra (Clematido-Sambucetum nigrae), les menys humides són bardisses de l’as. Buxo 

Rubetum, dominades per Rubus ulmifolius i plantes nemoroses els boscos caducifolis. 

 

Taula 6. Principals comunitats vegetals presents a la zona humida dels Morrals, i categoria d’interès: MAI 

de molt alt interès i AI d’alt interès (Oliver, 2006). 

Comunitat vegetal Categoria interès 

Bogar Typhetum latifoliae Sense interès 

Canyissars Phragmitetum MAI 

Herbassar d'espunyidella palustre Magnocaricion MAI 

Gespa humida trepitjada 
Potentillo-Festucetum arundinaceae i 

Prunello-Agrostidetum Sense interès 

Creixenar Apietum nodiflori i Sparganietum Sense interès 

Jonquera Cirsio-Holoschoeneum juncetosum inflexii AI 

Bardissa humida Clematido-Sambucetum nigrae Sense interès 

Gatelleda Carici-Salicetum catalaunicae CMAI 

Herbassar higròfil ruderalitzat Ranunculo-Filipenduletum MAI 

Herbassar nitròfil higròfil Convolvulion Sense interès 

Poblaments de llenties Lemno-Azolletum Sense interès 

Formacions de Carex acutiformis Galio-Caricetum acutiformis MAI 

Poblaments anuals dels fangars Xanthio italici-Polygonetum persicariae AI 

Bosc de ribera amb arbres plantats Scrophulario-Alnetum MAI 

 

Les comunitats vegetals de molt alt interès o interès alt ocupen una gran part de la zona humida (67,50%), 

fonamentalment per la important àrea de boscos (vernedes, gatelledes, i especialment pollancredes i 

platanedes plantades) existent a l’oest. Però cal esmentar que hi ha alguna comunitat vegetal de molt alt 

interès com els herbassars de Carex acutiformis i els de Galium palustre i Carex nemorosa subsp. cuprina, 

que ocupen una àrea relativament petita quan a la zona humida, respectivament de 1,20% i 1,07%, però 

tenen en aquesta localitat les terceres poblacions més importants a la Garrotxa després dels estanys de can 

Jordà i la Moixina. 

Malgrat les pertorbacions periòdiques que pateix la zona humida l’existència d’aquestes comunitats 

d’interès que sols es presenten normalment en zones humides ben conservades, només es pot explicar per 

la quantitat, la qualitat i la temperatura de l’aigua que arriba a l’espai. 

La poca profunditat explicaria que no apareguin comunitats més interessants a causa dels poblaments 

densos de bogues. 

 



 

 

Figura 12. Percentatge de superfície ocupada per les comunitats vegetals presents a la zona humida dels 

Morrals. Les comunitats amb interès en diferents verds. 

Estat de conservació 

Si analitzem el grau de consolidació i l’estat de conservació de les diferents comunitats podem observar 

que de les comunitats d’alt interès amb més superfície a la zona humida, per exemple els boscos de ribera 

que actualment són plantacions de plàtans amb cert grau de renaturalització cap a vernedes de l’as. 

Scrophulario-Alnetum, presenten un 53,85% de les espècies pròpies dels boscos de ribera i aquestes 

aporten el 56,21% del recobriment total de la comunitat. Les plantes invasores constitueixen el 11,54% de 

les espècies amb un recobriment del 26,20%, i les plantes ruderals  amb un 30,77% de les espècies aporten 

un recobriment del 15,68%. Aquesta diagnosi també és aplicable a la resta de comunitats vegetals d’interès 

de la zona humida. 

La zona humida dels Morrals reflecteix aquesta potencialitat de l’espai amb algunes zones amb comunitats 

vegetals d’alt interès que comencen a estar ben constituïdes i ocupen una important àrea de l’espai, però 

les afectacions periòdiques comporten una baixa qualitat florística, amb una entrada important de plantes 

ruderals i invasores. Per altra banda l’absència d’una geomorfologia característica de zona humida 

impedeix també aquesta millora de la qualitat de les comunitats i de que apareguin algunes altres que 

faltarien com els canyissars i els poblaments d’hidròfits. 

Cal recordar que part important de la zona humida analitzada en aquets informe ja no existeix pels 

moviments de terres i abocaments realitzats després d’haver fet el treball de camp del 2020, i caldrà veure 

els resultats de l’any 2021 per dimensionar les afectacions.  

L’estat de conservació de les diferents comunitats es pot observar a la figura 6, on amb un semàfor es 

valora les comunitats vegetals d’interès que eren presents a la zona humida. 
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Espècies rellevants 

Les espècies rellevants de la zona humida dels Morrals de cara a fer un seguiment i promoure la seva 

conservació i millora són: 

 Carex acutiformis, considerada VU Vulnerable a la Garrotxa (Oliver 2017), actualment amb pocs 

poblaments a la Garrotxa, i la majoria amenaçats. Actualment es realitza seguiment de localitats. 

 Galium palustre subsp. pl.: amb tres subespècies citades a la comarca i considerades 

respectivament EN En Perill, VU Vulnerable i DD Sense dades suficients (Oliver, 2017). considerada 

Vulnerable. Pocs poblaments a la Garrotxa, força fluctuants quan a població i alguns molt 

amenaçats. Actualment es realitza seguiment de localitats. 

 Lotus pedunculatus: considerada EN En perill a la cubeta olotina (Oliver, 2017), amb molt poques 

localitats, alguna d’elles perduda en els últims anys, constitueix la millor població en l’actualitat. Es 

fa seguiment. 

 Juncus effusus: les poblacions establertes a baixa altitud, a la cubeta olotina són considerades VU 

(local) (Oliver 2017). Actualment amb pocs poblaments en aquest sector, amb moltes fluctuacions e 

població i la majoria amenaçats. Actualment es realitza seguiment de localitats. 

 Scirpus lacustris subsp. tabernaemontani: considerada VU a la Garrotxa (Oliver 2017), actualment 

amb pocs poblaments a la Garrotxa, la majoria molt fluctuants i amb dinàmiques d’aparició i 

desaparició de poblaments, En l’actualitat s’està realitzant el seguiment d’alguns poblaments i a la 

vegada de la meta població comarcal per veure les tendències general de l’espècie a la nostra 

comarca.  

  



 

 

 

Figura 13. Ortofotografia aèria de l’ICGC on se situen i es valoren les diferents comunitats vegetals d’interès 

presents a la zona humida dels Morrals: molt mal estat (vermell), estat millorable (taronja) i bon estat 

(verd). 

Indicadors 

Els indicadors per fer el seguiment a partir del 2021 seran els percentatges de superfície de comunitats 

vegetals d’interès i els percentatges d’espècies característiques i del seu recobriment, així com els de 

espècies ruderals i invasores. També els indicadors poblacionals relatius de les espècies considerades 

rellevants. A part caldrà ajustar els indicadors a les actuacions que es vulguin desenvolupar amb l’objectiu 

d’avaluar-les. 

 

  



 

Estany de can Camps 

Es tracta d’una zona humida temporal, típicament mediterrània, que s’asseca la majoria dels anys. L’estany 

està força ben conservat, poc alterat de manera que manté la majoria de la seva geomorfologia natural, 

pateix poc impactes a part d’alguns abocaments domèstics i agrícoles al voltant de la zona humida, unes 

rases al centre que se suposa deurien tenir l’objectiu de drenat part de la bassa per poder plantar arbres 

(pollancres americans) i un importat recobriment de plantes invasores foranes. Per aquestes raons una 

gran superfície de l’estany ha desenvolupat comunitats vegetals característiques de les zones humides que 

actualment presenten un grau de maduresa i una riquesa importants. 

L’any 2019 l’ANEGx amb finançament europeu va fer un camp de treball a can Camps on una de les 

activitats va ser el control d’algunes espècies invasores, a part de retirar deixalles, runes i envasos, i  

enguany s’ha executat amb finançament del Consorci de l’Alta Garrotxa, una actuació d’eliminació 

d’espècies arbòries invasores, bàsicament negunds (Acer negundo) i pollancres americans (Populus x 

canadensis). 

Caracterització de la vegetació 

Els ambients i comunitats vegetals que conformen l’estany actualment són: 

1. AMBIENTS TEMPORALS D’HIDRÒFITS: En tractar-se de masses d’aigua temporals, la vegetació és dominada per 

Lemna minor (As. Lemno-Azolletum) o bé per Polygonum amphibium (As. Potametum denso-nodosi), que 

normalment presenta formes d’ambients sense aigua, amb tiges erectes i fulles allargades, i els anys que hi ha un 

nivell estable d’aigua l’estiu, presenta morfologia de fulles flotants més amples i bones floracions i fructificacions. 

2. HERBASSARS DE JONC D’ESTANY: Herbassars força compactes i extensos de jonc d’estany Scirpus lacustris subsp. 

tabernaemontani (as. Typho-Schoenoplectetum glauci schoenoplectetosum littoralis) que es distribueixen a les 

zones més fondes al voltant de les poblacions de Polygonum amphibium.  

3. HERBASSAR: de jonc marítim Scirpus maritimus (as. Scirpetum maritimo-littoralis).amb l’única localitat controlada 

d’aquesta planta a la Garrotxa. Acostumen a crear un cinturó dens de vegetació al voltant dels herbassars de jonc 

d’estany, ocupant la zona menys profunda. 

4. JONQUERES: Espais oberts mig inundats amb oscil·lacions contrastades de la humitat edàfica amb Scirpus 

holoschoenus (as. Cirsio-Holoschoenetum), on podem trobar algun peu de Teucrium scordioides. 

5. HERBASSARS D’ESPUNYIDELLA PALUSTRE: Cintures de vegetació baixa formades per Galium palustre i Carex 

vulpina subsp. cuprina que envolten la vora de l’estany allà on el nivell d’aigua es manté més temps a l’època de 

la primavera-estiu. 

6. GATELLEDES: Grups de gatells (Salix cinerea) 

7. PLANTACIONS DE POLLANCRES: A la meitat nord es van plantar pollancres americans (Populus x canadensis) la 

majoria dels quals estan morts o mig podrits malgrat els recs de drenatge. 

8. PASTURES HUMIDES, BARDISSES I OMEDES: Tota la bassa està envoltada de pastures un xic humides, amb 

bardisses i bosquets d’oms. Les bardisses corresponen les més humides a dins de l’estany a l’as. Clematido-

Sambucetum nigrae, les de de la vora encara humides al Buxo-Rubetum i les més externes al Rubo-Coriarietum.. 

9. HERBASSARS ANUALS DELS FANGS: dominats per Polygonum persicaria, Bidens frondosa i Xanthium echinatum 

subsp. italicum (as. Xanthio italici-Polygonetum persicariae). 

10. JONQUEROLES ANUALS DE CYPERUS FLAVESCENTIS: poblaments puntuals i de poca superfície de llocs 

temporalemtn inundats on dominen Cyperus flavescentis i Scirpus setaceus (as. Cyperetum flavescentis). 

  



 

Taula 7. Principals comunitats vegetals presents a la zona humida de can Camps, i categoria d’interès: MAI 

de molt alt interès i AI d’alt interès (Oliver, 2006). 

Comunitat vegetal Categoria d'Interès 

Bogar Typhetum latifoliae Sense interès 

Herbassar d'espunyidella palustre Magnocaricion AI 

Gespa humida trepitjada Potentillo-Festucetum arundinaceae Sense interès 

Creixenar Apietum nodiflori Sense interès 

Jonquera Cirsio-Holoschoeneum juncetosum inflexii AI 

Bardissa humida Clematido-Sambucetum nigrae Sense interès 

Gatelleda  Carici- Salicetum catalaunicae MAI 

Herbassar nitròfil higròfil Convolvulion Sense interès 

Hidròfits flotants Potamion MAI 

Poblaments de llenties Lemno-Azolletum Sense interès 

Jonquera de jonc marítim Scirpetum maritimo-littoralis MAI 

Jonquera de jonca d'estany Typho-Schoenoplectetum glauci MAI 

Poblaments anuals dels fangars Xanthio italici-Polygonetum persicariae AI 

Jonqueroles anuals Cyperetum flavescentis MAI 

 

Les comunitats vegetals de molt alt interès o interès alt ocupen molta superfície de l’estany ja que la 

vegetació ha pogut evolucionar en un ambient força estable donat també per una geomorfologia natural de 

l’estany en una dolina i les poc importants afectacions patides al llarg dels anys que no han incidit de 

manera important en la seva geomorfologia i capacitat de captació i retenció d’aigua. L’any 2020 la 

superfície ocupada per les comunitats vegetals d’interès a la zona humida és del 63,50%, molt superior al 

28,61% de mas Ramonich. Les principals comunitats que contribueixen a aquest valor tan alt són les 

jonqueres de jonc d’estany, les gatelledes, els herbassars dels fangars on pot aparèixer l’única localitat 

controlada de Teucrium scordioides de la Garrotxa, i els poblaments flotants de Polygonum amphibium. 

Aquesta última comunitat però, depèn molt de la meteorologia, i fluctua d’un any a un altre i s’ha de 

valorar com a indicador a mig i llarg termini. 

 



 

 

Figura 14. Percentatge de superfície ocupada per les comunitats vegetals presents a la zona humida de can 

Camps. Les comunitats amb interès destaquen en diferents verds. 

Per tant es pot fer una primera valoració quant a superfície ocupada: un 63,50% de la superfície presenta 

comunitat vegetals d’interès, independentment del seu grau d’evolució i estat de conservació. 

Estat de conservació 

Si analitzem el grau de consolidació i l’estat de conservació de les diferents comunitats podem observar 

que per exemple els herbassars de jonc d’estany (Scirpus lacustres subsp. tabernaemontani) que serien les 

que més superfície presenten a can Camps, constitueixen una comunitat molt més madura i estable. La 

principal comunitat de jonc d’estany presenta un 50% de les espècies característiques de la comunitat amb 

un 91,73% del recobriment total. No presenten cap espècie ruderal i un percentatge similar (12,50%) 

d’espècies invasores exòtiques però amb només un 0,49% del recobriment de la comunitat. 

Aquesta diagnosi també és aplicable a la resta de comunitats vegetals d’interès de la zona humida. 

L’estat de conservació de les diferents comunitats es pot observar a la figura 8, on amb un semàfor es 

valora les comunitats vegetals d’interès presents a la zona humida. 
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Figura 15. Fotografia aèria de l’Arnau Bartrina, on se situen i es valoren les diferents comunitats vegetals 

d’interès presents a la zona humida de can Camps: molt mal estat (vermell), estat millorable (taronja) i bon 

estat (verd). 

Espècies rellevants 

Les espècies rellevants de la zona humida de can Camps de cara a fer un seguiment i promoure la seva 

conservació i millora són: 

 Galium palustre subsp. pl.: amb tres subespècies citades a la comarca i considerades 

respectivament EN En Perill, VU Vulnerable i DD Sense dades suficients (Oliver, 2017). considerada 

Vulnerable. Pocs poblaments a la Garrotxa, força fluctuants quan a població i alguns molt 

amenaçats. Actualment es realitza seguiment de localitats. 

 Polygonum amphibium: considerada VU a la Garrotxa (Oliver 2017), actualment amb pocs 

poblaments a la Garrotxa, la majoria molt fluctuants i amb dinàmiques d’aparició i desaparició de 

poblaments, En l’actualitat s’està realitzant el seguiment d’alguns poblaments i a la vegada de la 

metapoblació comarcal per veure les tendències general de l’espècie a la nostra comarca 



 

 Polygonum salicifolium: considerada EN En Perill (Oliver, 2017). Només es tenenen controlades 

dues poblacions a la Garrotxa. Es fa seguiment. 

 Scirpus lacustres subsp. tabernaemontani: considerada VU a la Garrotxa (Oliver 2017), actualment 

amb pocs poblaments a la Garrotxa, la majoria molt fluctuants i amb dinàmiques d’aparició i 

desaparició de poblaments, En l’actualitat s’està realitzant el seguiment d’alguns poblaments i a la 

vegada de la metapoblació comarcal per veure les tendències general de l’espècie a la nostra 

comarca.  

 Scirpus maritimus: Considerada EN En Perill a la Garrotxa (Oliver, 2017), fonamentalment per 

només existir una localitat. 

 Teucrium scordioides: Considerada CR En Perill Crític a la Garrotxa (Oliver, 2017), fonamentalment 

per només existir una localitat i molt pocs exemplars. 

Indicadors 

Els indicadors per fer el seguiment a partir del 2021 seran els percentatges de superfície de comunitats 

vegetals d’interès i els percentatges d’espècies característiques i del seu recobriment, així com els de 

espècies ruderals i invasores. També els indicadors poblacionals relatius de les espècies considerades 

rellevants. A part caldrà ajustar els indicadors a les actuacions que es vulguin desenvolupar amb l’objectiu 

d’avaluar-les. 

 

  



 

5.3. Odonats 

El monitoratge dels espiadimonis i libèl·lules (Odonata) a les zones humides de la Garrotxa. Avaluació de 

les primeres prospeccions a Can Ramonich, l’estany de can Camps i la bassa dels Morrals a l’any 2020 

5.3.1. Introducció 

Les libèl·lules (Odonata) han estat una elecció òbvia per incloure-les en el monitoreig de biodiverssitat de 

les zones humides de la Garrotxa, atesa la seva relació tan estreta amb la qualitat de les aigües. A grans 

trets, els objectius del seguiment de libèl·lules havien de ser (i) elaborar un catàleg dels odonats que volen 

als espais humits de la Garrotxa i (ii) recollir informació (p. ex. Tendències demogràfiques, fenologia, 

oviposició, territorialitat, etc.) que servirà per a la bona gestió d’aquests espais tan valuosos.  

Així, doncs, es va desenvolupar una metodologia de seguiment basada en prospeccions ja testejades a 

d’altres punts de Catalunya, incloent-hi l’estany de Banyoles i el PNZVG. L’any 2020 es va iniciar aquests 

seguiments amb unes visites per comprovar la metodologia acordada i confirmar que és apta per als espais 

que s’han de mostrejar. Essencialment, cal decidir en quins punts es fan els punts de comptatges estàtics, i 

en quins els transsectes lineals; el primer és adient on l’accés a peu és difícil i només hi ha un punt 

d’observació bona; mentre que el segon és recomanable si es pot caminar sense entrebancs i hi ha bona 

visibilitat sobre l’hàbitat a mostrejar durant un recorregut d’un mínim de 50 m. La clau d’un seguiment de 

libèl·lules correcte és tenir en compte aquests criteris i identificar on el seguiment exigeix, per una banda, 

un punt estàtic de comptatge, o, per l’altra, una línia de comptatge.  

Malgrat les dificultats que tots hem hagut de superar l’any 2020, es va poder visitar aquests tres espais per 

comprovar l’efectivitat d’aquest plantejaments.  

 Ramonich: transsectes lineals (LC) pel perímetre i pel rec que ressegueix la carretera; punts de 

comptatge (PC) sobre les làmines d’aigua dintre del canyissar. 

 Can Camps: transsectes lineals (LC) pel perímetre, a més de comptatges fixos (PC) a diferents punts 

d’observació al marge de l’estany. 

 Els Morrals: transsectes (LC) pel perímetre de la zona humida, a més de punts d’observació (PC) 

sobre zones inundades. 

 

  



 

5.3.2. Resultats 

Espècies observades a les primers prospeccions 

Taula 8. Presència (1) d’espècies d’Odonats a les zones humides de Can Ramonich, Can Camps i Els Morrals 

al primer mostreig que s’ha efectuat seguint la metodologia, el present any 2020. 

 Can Ramonich Can Camps Els Morrals 

ZYGOPTERA    

Calopteryx haemorrhoidalis 1 1  

Sympecma fusca 1 1 1 

Chalcolestes viridis 1 1 1 

Ischnura elegans 1 1  

Coenagrion puella 1 1  

Lestes virens  1  

Pyrrhosoma nymphula  1  

Platycnemis latipes  1  

Platycnemis acutipennis  1  

    

ANISOPTERA    

Anax imperator 1 1  

Libellula depressa 1 1 1 

Orthetrum coerulescens 1   

Orthetrum brunneum 1   

Sympetrum striolatum 1 1 1 

Sympetrum fonscolombii 1 1 1 

Sympetrum sanguineum 1 1  

Aeshna affinis  1  

Orthetrum cancellatum  1  

Crocothemis erythraea  1  

    

RIQUESA ODONATS 12 17 5 

 

Avaluació de la metodologia dissenyada 

La bassa de can Ramonich 

Es van establir tres transsectes lineals (L1, L2, L3) i dos punts de comptatges (PC1, PC2): 

 L1: Ressegueix el rec d’aigua que alimenta la bassa principal de la zona humida.  

 L2: Ressegueix el perímetre del canyissar aprofitant les desbrossades.  

 L3: Ressegueix el rec que hi ha al costat de la carretera de la parcel·laria.  

 PC1: Es troba al costat de la zona més oberta i assolellada de la bassa. 

 PC2: Es troba a prop del primer punt, però uns metres més al nord. 

 



 

 

Figura 16. Transectes Lineals (L1, L2, L3) i Punts de Comptatge (PC1, PC2) a la zona humida de Can 

Ramonich. 

Per a tots transectes lineals i els punts de comptatge es va comprovar que les tasques de comptatges són 

viables des dels transsectes i punts proposats. És a dir, l’accés és fàcil, no hi ha elements que tapin visió, i 

tots es poden dur a terme fàcilment en un espai de temps d’entre 45 min i 1 h. 

L’estany de can Camps 

A Can Camps es proposa un seguiment semblant al que es proposa al Ramonich: transsecte lineal 

perimetral més tres punts d’observació estàtics: 

 L1: Ressegueix el perímetre de la part més occidental de la bassa principal.  

 L2: Ressegueix el perímetre de la part més oriental de la bassa principal.  

 PC1: Es troba a l’extrem oest de la bassa. 

 PC2: Es troba al marge sud de la bassa principal. 

 PC3: Es troba al marge sud de la bassa principal. 

 PC4: Es troba a l’extrem est de la bassa. 

 



 

 

Figura 17. Transectes Lineals (L1, L2) i Punts de Comptatge (PC1, PC2, PC3, PC4) a l’estany de can Camps. 

El cinturó de vegetació dificulta l’observació a Can Camps però amb els treballs de desbrossada efectuats a 

la tardor 2020 els punts d’observació han quedat més oberts i nets, i les possibilitats d’efectuar 

observacions de tot el recorregut de les línies s’han millorat. El fet de definir dues línies de transsectes quan 

hauria estat possible definir-ne una de més llarga permet una anàlisis més acurada i a escala més fina de les 

dades generades. 

La bassa dels Morrals 

Atesos els canvis que es produeixen de forma regular als Morrals, ha estat complicat definir amb exactitud 

els punts i línies de comptatge en aquest petit espai: 

 L1: Ressegueix el marge sud de la bassa/zona humida.  

 L2: Ressegueix el marge nord de la bassa/zona humida.  

 PC1: Es troba oriental de la bassa/zona humida. 

 PC2: Es troba a la vora del pollancreda, vora el rec. 

 



 

 

Figura 18. Transectes Lineals (L1, L2) i Punts de Comptatge (PC1, PC2) a la bassa dels Morrals. 

Tot i la naturalesa canviant d’aquest espai, sembla clar que hi haurà d’haver un parell de transsectes pels 

marges de la zona inundada, a més d’un punt de comptatge vora la pollancreda al costat.  En aquest cas, les 

ubicacions exactes d’aquests punts i línies podran canviar si, com és d’esperar, es comença a gestionar 

aquest espai amb criteris que s’ajusten a la conservació i protecció de la seva biodiversitat singular. 

 

  



 

5.4. Amfibis 

Mostreig d’Amfibis 2020 a les Zones Humides de Can Camps, Morrals i Can Ramonich. 

5.4.1. Introducció 

El mostreig d’amfibis a les zones humides de Can Camps, Morrals i Can Ramonich respon a la necessitat 

d’avaluar l’estat i l’evolució del poblament batracològic en ambients aquàtics continentals temporanis i 

efímers. S’integra des d’enguany en el Monitoreig de Biodiversitat a Zones Humides Temporals de La 

Garrotxa liderat per l’Anegx. Els antecedents cal cercar-los en el Cens d’Aus Aquàtiques Hivernants de la 

Garrotxa. 

5.4.2. Resultats 

Primeres prospeccions i avaluacions de la metodologia dissenyada 

Can Ramonich 

S’han realitzat un servei diürn el 12/11/2020 amb la detecció visual de Discoglossus pictus, i dos de 

nocturns el 12/11/2020 i el 8/12/2020 sense deteccions. Si s’inclouen les observacions d’anys anteriors, des 

del 2007, són presents: 

1. Lissotriton helveticus 

2. Alytes (obstetricans) almogavarii 

3. Discoglossus pictus (reproducció segura) 

4. Pelodytes punctatus  

5. Bufo spinosus 

6. Epidalea calamita (reproducció segura) 

7. Hyla meridionalis 

8. Pelophylax perezi 

S’estableix un punt d’escolta i un transsecte nocturn que segueix el marge sud de l’espai.  Sense soroll 

ambiental. 

Can Camps 

S’ha realitzat dos serveis diürns el 09/01/2020 i el 12/11/2020, amb la detecció visual de Discoglossus 

pictus, i un de nocturn el 8/12/2020 amb l’escolta de Pelodytes punctatus. Si s’inclouen les observacions 

d’anys anteriors, des del 2009, són presents: 

1. Discoglossus pictus 

2. Pelodytes punctatus (reproducció segura)  

3. Bufo spinosus 

4. Hyla meridionalis 

5. Pelophylax perezi  

El transsecte proposat inicialment ha estat modificat, allargant-se fins l’accés obert al nord-est, ajustant-se 

a les darreres actuacions de millora. Es proposen dues estacions d’escolta, una al sud i un altra la nord, per 

la dificultat de detectar determinades espècies de cant dèbil (Alytes, Discoglossus, Pelodytes i Bufo). El 

soroll ambiental no influeix però en l’escolta.  



 

Morrals 

S’ha realitzat dos serveis diürns el 05/08/2020 i el 10/9/2020, amb detecció visual de Pelophylax perezi, i un 

de nocturn el 8/12/2010, sense deteccions. Si s’inclouen les observacions d’anys anteriors, des del 2010, 

són presents: 

1. Alytes (obstetricans) almogavarii 

2. Discoglossus pictus (reproducció segura) 

3. Pelodytes punctatus  

4. Bufo spinosus 

5. Epidalea calamita (reproducció segura) 

6. Hyla meridionalis 

7. Pelophylax perezi 

Transsectes i punts d’escolta establerts són provisionals en espera de la rehabilitació de l’àrea que pot 

suposar una modificació important en la localització dels hàbitats i els accessos. El soroll ambiental derivat 

del polígon afecta l’audició d’espècies de cant dèbil, per la qual cosa es proposen tres estacions d’escolta 

separades 100 metres, una a tocar la pollancreda, un altre a l’extrem nord i una tercera a la sortida de la 

surgència.  

Taula 9. Resum de les espècies d’amfibis observades des de l’any 2007 (a can Ramonich), des de l’any 2009 

(estany de can Camps) i des de l’any 2010 (a la bassa dels Morrals), fins a l’actualitat. Es mostra les espècies 

que concretament han estat detectades visualment (V) o auditivament (A) durant el mostreig realitzat 

aquest any 2020, i les espècies que se’n coneix la reproducció segura (RS) a la zona estudiada. 

 Can Ramonich 
(2007-2020) 

Can Camps 
(2009-2020) 

Els Morrals 
(2010-2020) 

ANURA    

Discoglossus pictus 1, V 1, RS, V 1, RS 

Pelodytes punctatus 1, RS 1, A 1 

Bufo spinosus 1 1 1 

Hyla meridionalis 1 1 1 

Pelophylax perezi  1 1 1, V 

Alytes (obstetricans) almogavarii  1 1 

Epidalea calamita  1, RS 1, RS 

    

CAUDATA    

Lissotriton helveticus   1 

    

RIQUESA ODONATS 5 7 8 

 

  



 

5.5. Aus 

Avaluació de la metodologia del monitoratge d’aus a les zones humides de la Garrotxa estudiades (Can 

Ramonich, Bassa dels Morrals i Estany de Can Camps) i primers resultats obtinguts durant l’any 2020. 

5.5.1. Introducció 

Els censos d’aus es duran a terme dues vegades a l’hivern i dues més a la primavera. El primer cens d’aus 

d’hivern s’executarà en el mes de gener i el segon durant el mes de febrer. Per altra banda, els censos de 

primavera es duran a terme al mes d’abril el primer, i al mes de maig el segon. 

Així doncs, el període hàbil per fer cada cens és d’un mes. És important que entre els dos censos de cada 

estació (hivern o primavera) hi hagi una separació mínima de 15 dies. A més, és prioritzaran en la mesura 

del possible, les setmanes centrals de cada més per a la realització del cens. 

Cal tenir en compte que sota condicions meteorològiques adverses, tals com pluja, boira o vent, no es durà 

a terme el cens, degut a que es redueix l’activitat dels ocells, i alhora, també es veu afectada la capacitat de 

detecció de l’observador. 

Tots els censos es realitzaran sempre el matí, dins el període comprès entre la sortida del sol i les quatre 

hores següents.  

Els censos consisteixen en identificar i comptabilitzar els ocells que facin ús directe de la zona humida, o bé 

que sobrevolin dins el perímetre de la zona censada. En el cas d’aquells individus que únicament sobrevolin 

l’àrea estudiada, s’indicarà a la fitxa de camp amb una “s”. En cap cas es comptaran aquells ocells que es 

detectin fora del perímetre establert. 

El temps de mostreig en cada una de les zones humides serà d’una hora de duració, comprès per 3 

comptatges de 20 minuts cadascun, i s’executarà atenent a les següents instruccions: 

1. En el cens d’hivern es procedirà al comptatge i identificació des de dos punts fixos d’observació que 

corresponen als punts 1 i 2 sobre plànol (cens passiu),  i un tercer comptatge mitjançant un transsecte a 

l’interior de la zona prospectada (cens actiu). 

2. En el cens de primavera, en els casos de Can Camps i Can Ramonich, es substituirà el mostreig actiu per 

un de passiu, corresponent al punt 3 sobre plànol, per reduir el risc de malmetre possibles nius i 

interferir en el període de nidificació de les diferents espècies. 

3. En el cas de la Bassa de Morrals, degut a les seves reduïdes dimensions i a la possibilitat de fer el 

transsecte pel voral del perímetre estudiat, es mantindrà el mateix sistema de cens que en el període 

hivernal. 

Cada punt/transsecte de mostreig conformarà un llistat independent dels individus i espècies detectades, 

és a dir que cada vegada que es canviï de punt de comptatge no es tindran en compte  els individus 

detectats anteriorment, i s’iniciarà una nova llista des de cero. 

Un cop finalitzat el cens, es quantificaran els individus totals per a cada espècie presents a la zona 

prospectada, evitant comptatges dobles per presència dels mateixos individus detectats des dels diferents 

punts de censat, i es diferenciarà la totalitat d’espècies d’aus aquàtiques vers les no aquàtiques. 



 

 

Figura 19. Àrea i punts de prospecció a l’Estany de Can Camps. 

 

Figura 20. Àrea i punts de prospecció a Can Ramonich. 



 

  

 

Figura 21. Àrea i punts de prospecció a la Bassa dels Morrals. 

En finalitzar cada mostreig, es mesurarà la profunditat de l’aigua en els dos punts indicats per a cada una de 

les zones humides. 

Dades qualitatives 

A  banda dels censos d’hivern i primavera, al llarg de l’any es realitzaran un mínim de dues visites més a 

cada bassa, a l’època que sigui més adequada segons el criteri del responsable, per aportar dades 

complementàries. També es recopilaran totes les dades disponibles a través de portals d’accés lliure, cites 

directes d’ornitòlegs, registres acústics, registres per  fototrampeig, etc. 

Aquestes dades de caràcter qualitatiu ens permetran tenir una visió més acurada de la diversitat real 

d’espècies d’aus aquàtiques que utilitzen cada una de les zones humides. 

 

  



 

5.5.2. Resultats 

La metodologia dissenyada s’ha posat en pràctica i s’ha trobat adequada per la finalitat d’obtenir una sèrie 

de dades al llarg del temps. A la llarga la metodolgia dissenyada permetrà extreure sèries de dades 

referents a la riquesa d’espècies d’aus totals, la riquesa d’espècies d’aus aquàtiques concretament, 

l’abundància de cada espècie i derivades d’aquestes dades com poden ser índex de diversitat o 

informacions fenològiques o reproductives. 

 

Figura 22. Riquesa d’espècies d’aus (gràfic superior) i d’aus aquàtiques (gràfic inferior) per cada zones 

humida (estany de can Camps, basa dels Morrals i bassa de can Ramonich), i per cada època de mostreig. 

  



 

 

Figura 23. Abundància de les espècies d’aus aquàtiques observades a les tres zones humides estudiades  

(estany de can Camps, basa dels Morrals i bassa de can Ramonich) per a cada època de mostreig. 
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