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1. INTRODUCCIÓ 

Els sistemes aquàtics continentals han patit greus regressions antropogèniques durant les darreres 
dècades. Són ecosistemes fràgils i en molts casos efímers, que alberguen espècies adaptades o 
especialitzades als ambients aquàtics. a més d’espècies generalistes. Podríem dir que són petits punts 
calents  (hotspots) de biodiversitat a nivell local i, en alguns casos, amb importància nivell regional i 
global. A la Garrotxa actualment aquest tipus d’ecosistemes són molt escassos i això fa que encara siguin 
més valuosos, per ser únics i testimonis d’antics aiguamolls d’interior.  

La bassa de can Ramonich (UTM 454376, 4667725), per exemple, és una zona humida temporal al mig de 
la plana agrícola de la vall d’en Bas que s’ha intentat dessecar nombroses vegades, per al cultiu de blat de 
moro i, els darrers anys, per al cultiu d’herba (prat de dall). És un ecosistema remanat i degradat, però en 
procés de regeneració ambiental gràcies a un acord informal entre naturalistes i el propietar del camp de 
conreu. La zona humida malgrat no estar ben estructurada i permanentment alterada i drenada, presenta 
alguns elements que indiquen la potencialitat de la zona, com la presència de Carex acutiformis, 
Phragmites australis, Iris pseudacorus, Callitriche sp. i Galium palustre. Cal destacar que precisament els 
aiguamolls de la Pinya van albergar fins a la primera meitat del segle XX poblacions de 4 de les 6 espècies 
desaparegudes fins al moment a la Garrotxa (Silaum silaus, Potamogeton coloratus, Scirpus sylvaticus i 
Baldellia ranunculoides). A més, la bassa de can Ramonich s’ha destacat com a localitat d’interés per a les 
aus, amb nombroses cites d’espècies escasses i rares, i la reproducció exitosa de la única població de 
cuereta groga (Motacilla flava) dins la comarca de La Garrotxa. Actualment la bassa de can Ramonich 
ocupa una superficie màxima de 5000 m2, s’inunda per escorrentia superficial i petites surgències quan el 
nivell freàtic és elevat. 

L’estany de can Camps (UTM 468767, 4675954), al municipi de Tortellà, és una llacuna endorreica, única a 
la comarca de la Garrotxa pel que fa a les seves característiques físiques i ecològiques, i al seu bon estat 
de conservació. En aquesta zona humida, de règim temporal mediterrani s’hi troba la única població de la 
La Garrotxa de Scirpus maritimus, una població de dimensions importants de Scirpus lacustris subsp. 
tabernaemontani d’entre les menys de cinc poblacions localitzades a la comarca, i una de les menys de 15 
poblacions de Galium palustre. També hi destaca la presència de Polygonum amphibium amb menys de 
10 poblacions estables a la comarca, i Teucrium scordioides com a única localitat controlada a la comarca. 
Pel que fa a la fauna, es destaca com a zona important per a les aus aquàtiques, amb la reproducció de 
cabusset (Tachybaptus ruficollis) i nombroses cites d’interès. L’estany de can Camps ocupa una superfície 
aproximada de 6300 m2. 

La bassa dels Morrals (UTM 456467, 4673548), al municipi de La Vall de Bianya, tot i les seves petites 
dimensions i forta pressió industrial que fa que estigui en un estat molt degradat, suposa una localitat 
important per a ocells en migració com s’ha constatat amb cites de nombroses espècies d’aus en període 
de migració. També conté unes característiques ambientals que presumptament són importants per a les 
poblacions d’amfibis. És una bassa que s’alimenta d’una potent surgència de cabal constant i indica la 
possibilitat i potencialitat d’una futura zona d’aiguamolls creats, comparable, en quant a hàbitats i 
vegetació a les zones humides de can Jordà i la Moixina. Recentment la bassa ha estat severament 
castigada i eliminada amb l’acumulació de majors volums de runa i caldrà intensificar l’esforç per a fer-hi 
accions de millora ambiental i recuperació de zones humides. En el darrer mostreig de caracterització 
ambiental la bassa feia uns 500 m2, però amb la recent pertorbació ha quedat reduïda a unes petites 
dimensions. 



 

Aquests tres exemples de basses temporals podríem suposar que són un reducte del que podien ser les 
zones humides temporals a la comarca de la Garrotxa, abans que les terres fossin dessecades per motius 
de producció agrícola o sóls edificables. A partir de la informació ambiental i biològica generada en 
aquestes zones humides fins ara, per l’Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa, amb diversos 
informes anteriors, i per altres organitzacions, com l’associació Galanthus, i per nombrosos naturalistes, 
es creu convenient augmentar-ne una informació acumulativa i comparativa que permeti gestionar i 
millorar els ecosistemes aquàtics continentals de la Garrotxa. Per aquest motiu, l’objectiu d’aquest treball 
és dissenyar un protocol de seguiment de biodiversitat a llarg termini a la bassa de can Ramonich, a 
l’estany de can Camps i la bassa dels Morrals. 

2. OBJECTIUS 

 Dissenyar un protocol de seguiment de biodiversitat a llarg termini a la bassa de can Ramonich, a 
l’estany de can Camps i la bassa dels Morrals. 

 Millorar el coneixement sobre els sistemes estudiats mitjançant la recopilació d'informació sobre 
la diversitat d’espècies i l'evolució de les seves comunitats. 

 Detectar possibles canvis en la biodiversitat que permetin avaluar l'efecte de les actuacions 
reaitzades o plantejar noves accions de conservació. 

 Establir un registre de les variacions en els nivells d'aigua i les dinàmiques d'inundació de cada 
espai. 

 Estudiar la qualitat de l'aigua i la seva evolució. 
 

3. METODOLOGIA PER EL DISSENY DEL PROTOCOL DE MONITOREIG 

S’han reunit persones expertes en diferents àmbits de coneixement de la biodiversitat, flora i fauna, per 
dissenyar un protocol de seguiment de la biodiversitat en zones humides temporals de La Garrotxa. 
L’objectiu ha estat crear un protocol de seguiment (1) senzill d’aprendre i aplicar per persones 
naturalistes, (2) eficient i eficaç pel que fa a l’obtenció de dades acumulables i comprables a llarg termini, i 
(3) d’intensitat de mostreig moderada per fer-ho perdurable al llarg del temps. Amb aquestes tres 
premises s’han triat quatre grups biològics que estan estretament relacionats amb els sistemes aquàtics i 
poden ser indicadors del seu estat i evolució a llarg termini: flora vascular, amfibis, aus i odonats. A més, 
es proposa al mateix temps tenir dades físico-químiques de l’aigua. 

Per a cada grup biològic s’han fixat mostrejos al llarg de l’any que puguin representar la major diversitat 
fenològica i major riquesa d’espècies de cada grup. Per cada mostreig s’ha fixat també un temps de 
mostreig estandarditzat per obtenir dades quantitatives de l’abundància de cada espècie i s’han establert 
mostrejos de dades complementàries per obtenir informació qualitativa (presència/absència, informació 
d’interès fenològic, etc.) important per tenir un coneixement més complet dels grups biològics estudiats, 
en cadascuna de les basses. Les metodologies i intensitats de mostreig fixades s’han fet en base a treballs 
de camp per al disseny mostral, experiència prèvia i expertesa de les persones que han participat en 
aquest disseny de protocol de seguiment.



4. PROTOCOL DE MONITOREIG 

4.1 Vegetació 

El seguiment de la vegetació es planteja en base al model d’Estacions de Llarg Seguiment de la 
Biodiversitat de la Garrotxa, una xarxa de seguiment a llarg termini de les espècies i dels 
hàbitats de la Garrotxa. Es faran dues visites anuals a cadascuna de les tres zones humides, al 
mesos de maig i setembre, respectivament, que s’adaptaran a la meteorologia de l’any per 
poder registrar les dades comparables entre els anys. Es cartografiarà l’estat de la vegetació i 
es caracteritzarà cadascuna de les comunitats vegetals detectades per a poder comparar la 
seva evolució al llarg dels anys i avaluar les tendències i les actuacions que es realitzin. Els 
principals indicadors seran la superfície de cada comunitat vegetal i la qualitat quant a 
composició florística i recobriment d’espècies. A més es determinarà a cada espai les espècies 
concretes que mereixen un seguiment exhaustiu (espècies molt rares, amenaçades o 
invasores) de les quals es realitzarà un seguiment al llarg dels anys (núm. exemplars o 
recobriment segons l’espècie). Amb els resultats obtinguts es recomanaran les accions que es 
creguin oportunes. 

4.2 Odonats 

El protocol de seguiment pels odonats (espiadimonis i libel·lules) estarà basat en la 
metodologia SLiC (Seguiment de les Libèl·lules de Catalunya) desenvolupada pel Grup d’Estudi 
dels Odonats de Catalunya. 

Aquesta metodologia consisteix en (1) comptatges lineals (LC) i (2) comptatges estàtics (PC). En 
els dos casos les espècies i el nombre d'individus de cada espècie, a més del sexe i l'edat (adult, 
immadur o teneral) s'apunten en un full de camp on també es recullen les condicions 
ambientals (p.ex. nuvolusitat del cel), la transparència de l'aigua i l'hora del dia. 

1- Comptatges lineals: l'observador camina a pas lent al llarg d’un transsecte lineal i 
apunta totes les espècies d'odonat que veu dins un espai de 25 m2 (5 metres 
endavant i 2,5 metres als laterals). No es compten els odonats que entren aquest 
espai imaginari des del darrera de la línia de l’observador, per evitar els dobles 
comptatges.  

2- Comptatges estàtics: en aquest cas l’observador comptabilitza els odonats des de 
punts pre-establerts. Aquests comptatges són necessaris per dos motius: perquè 
moltes espècies d’odonats són molt mòbils, i perquè la naturalesa del terreny que 
es prospecta en molts casos no permet fer transsectes lineals (p. ex. làmines 
obertes d’aigua, canyissars, etc.).  

Donada la impossibilitat d’identificar amb confiança a distància la majoria de les espècies de 
Zygoptera, molt més petites i sovint menys mòbils que els Anisoptera, que volen sobre l’aigua, 
en principi des dels punts estàtics es comptabilitzen només els individus dels Anisoptera 
presents, i s’anoten la presència/absència dels Zygoptera. Als comptatges fixos, l’observador 
busca durant cinc minuts des d’un punt estàtic i apunta totes les espècies que detecta a simple 
vista al seu voltant (la confirmació de la identitat de l’espècie es fa amb prismàtics). No es 



 

busca amb prismàtics – els prismàtics només són per confirmar la identitat de les espècies 
detectades. 

Les dades generades són estandarditzades i comparables entre una temporada i un altre, el 
qual permetrà establir tendències entre temporades i dins la mateixa espècie. És a dir, amb les 
dades a la mà es podrà detectar o no alguna millora en les poblacions dels odonats a un espai 
en particular al llarg dels anys i associar-la, per exemple, a la gestió realitzada. O bé, es podrà 
detectar una millora i un declivi en espècie en concret que, de la mateixa manera, es podrà 
associar a la gestió dels espai i/o canvis a l’hàbitat. 

Previsiblement – i en funció de l’accessibilitat de cadascú dels espais a mostrejar –, els tres 
espais a mostrejar es contempla els següents recorreguts: 

- Ramonich: transectes 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: transsecte lineal (LC) pel perímetre, més comptatges fixos (PC) de tres 
punts d’observació al marge de l’estany 

- Els Morrals: punts d’observació (PC) sobre zones inundades. 

Es realitzarà com a mínim una visita mensual d'abril a octubre, de manera a poder detectar la 
presència de totes les espècies que freqüenten l'espai. En principi, la metodologia SLiC preveu 
comptatges al llarg de la temporada (dos de mensuals d’abril a octubre = 14 anuals), cosa que 
no és assumible a la Garrotxa. Per tant, comparacions entre els espais mostrejats a la Garrotxa 
i zones com Banyoles ja estudiades fent servir la metodologia SLiC serà més complicades.   

4.3 Amfibis 

La metodologia segueix els protocols iniciats a través del SAC (Seguiment d’Amfibis de 
Catalunya) entre 2004 i 2008, i el SARE (Seguimiento de Anfibios y Reptiles de España) des del 
2008 fins l’actualitat. S’estableixen dos tipus de mostrejos: diürn i nocturn. 

El mostreig diürn consisteix en la recerca activa d’adults, postes i larves amb salabret en 
diferents punts que representin la diversitat de microhàbitats. El seguiment nocturn és auditiu. 
L’observador enregistra els cants d’amfibis durant un mínim de 3 minuts. Es prendran dades de 
les espècies detectades visualment: espècie, sexe i estat de desenvolupament per càlcul 
abundància. 

Per tal d’obtenir dades el màxim representatives de les espècies presents en l’àmbit d’estudi 
es faran tres campanyes anuals de mostreig entre el febrer i el juny, i fins i tot a l’octubre. 
Cadascun dels serveis nocturns es realitzaran durant les primeres quatre hores posteriors a la 
posta del sol i amb condicions meteorològiques favorables: humitat elevada i/o precipitació 
suau, temperatures suaus i poc vent (<3 BEAUFORT) per incrementar la probabilitat de 
detecció. 

El material que s’utilitzarà serà, a més de les fitxes de camp, una càmera fotogràfica, lot, 
rellotge, estació meteorològica KESTREL 3000, gps GARMIN 60Cx, Tester pH/CE/Temp. Combo 



 

HANNA__salabre 30cm, salabret, safata plàstica, paper mil·limetrat, regle, pots de mostres i 
lupa. 

Per tal d’evitar la transmissió de malalties emergents es seguirà el protocol de la Generalitat 
de 2019: (1) manipulació mínima d’individus i postes, (2) ús de guants de nitril sense pols per a 
la manipulació d’eines i mostres per a cada àrea, i (3) neteja i desinfecció immediata després 
de la visita d’equips i calçat quan hi hagi contacte directe amb mostres o aigua amb Virkon. 

4.4 Ocells 

Els censos d’aus es duran a terme dues vegades durant l’hivern i dues més durant la 
primavera. El primer cens d’aus d’hivern s’executarà durant el mes de gener, i el segon, durant 
el mes de febrer. Els censos de primavera es duran a terme al mes d’abril el primer, i al mes de 
maig el segon. Dins de cada estació (hivern o primavera) els censos s’espaiaran com a mínim 
15 dies entre ells i és preferible que es realitzin entre els dies 12 i 18 del mes corresponent, per 
poder estandarditzar, tant com sigui possible, la presa de mostres entre els diferents 
observadors i anys de mostratge. Cal tenir en compte que sota condicions meteorològiques 
adverses, tals com pluja, baixa visibilitat (boira) o vent, no es durà a terme el cens, degut a que 
es redueix l’activitat dels ocells, i de la mateixa manera, també es veu afectada la capacitat de 
detecció de l’observador. Tots els censos es realitzaran durant el matí, dins el període comprès 
entre la sortida del sol i les tres hores següents.  

Els censos consisteixen en identificar i comptabilitzar els ocells que fan ús directe de la zona 
humida, o bé que sobrevolen dins el perímetre de la zona censada. En el cas d’aquells individus 
que únicament sobrevolin l’àrea estudiada, així s’haurà d’indicar en la fitxa de camp. En cap 
cas es comptaran aquells ocells que es detectin fora del perímetre. En el suposat de no poder 
identificar amb seguretat una au, aquesta es determinarà com a  “Au no identificada” a la fitxa 
de mostreig, i es comptabilitzarà seguint les indicacions abans descrites. Quan sigui possible, i 
sempre i quan no s’interrompi el procés de censat, es procedirà a efectuar un registre acústic o 
visual que permeti identificar, a posteriori, aquelles aus que inicialment no han pogut ser 
reconegudes.  

El temps de mostreig en cada una de les zones humides serà d’una hora de duració, comprés 
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 intern a la zona prospectada (cens actiu). 

2) En el cens de primavera, en els casos de Can Camps i Can Ramonich, degut al risc de 
malmetre possibles nius i estressar els ocells que s’hi trobin nidificant, es procedirà a 
substituir el mostreig actiu per un de passiu, corresponent al punt 3 sobre plànol. 

3) En el cas de la Bassa de Morrals, degut a les reduïdes dimensions d’aquesta, i a la 
impossibilitat de fer el transsecte sense intervenir dins el perímetre estudiat, es 
mantindrà el mateix sistema de cens que al període hivernal. 

Cada punt/transsecte de mostreig conformarà un llistat independent dels individus i espècies 
detectades, és a dir, cada cop 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. 

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 qualitatives (p.ex. presència/absència d’espècies). També 
es recopilaran totes les dades a les que es tingui accés a través de portals d’accés lliure, cites 
directes d’ornitòlegs, registres acústics, registres per  fototrampeig, etc. 

 

 

 
Figura 1. Àrea i punts de prospecció de l’Estany de Can Camps. 



 

 
Figura 2. Àrea i punts de prospecció a Can Ramonich. 

 
Figura 3. Àrea i punts de prospecció de la Bassa dels Morrals. 



 

4.4 Anàlisis d’aigua 

Cada vegada que es realitzi un mostreig de fauna o vegetació, al final es procedirà a mesurar la 
profunditat de l’aigua en dos punts per a cada una de les zones mostrejades. 

Taula 1. Coordenades dels punts de mesura de profunditat de l’aigua 

Coordenades UTM31N - ETRS89 
Punt Easting Northing 

Estany de Can Camps (punt 1) 468725.8 4675932.6 
Estany de Can Camps (punt 2) 468753.0 4675942.8 

Can Ramonich (punt 1) 454392.2 4667733.2 
Can Ramonich (punt 2) 454394.3 4667708.2 

Bassa dels Morrals (punt 1) 456465.2 4673551.4 
Bassa dels Morrals 2 (punt 2) 456421.6 4673528.0 

 

Aquests punts, estaran degudament senyalitzats amb un llistó marcat amb vermell a l’extrem 
superior, per tal d’assegurar que sempre es mesura al mateix lloc. Cal tenir en compte, que 
degut a les característiques de les zones humides prospectades, ens podem trobar amb les 
següents problemàtiques: 

1) Que l’eina de mesura penetri fàcilment la capa de sòl inundada, donant una 
dada errònia de la profunditat de l’aigua (en aquest cas, s’obtindria una 
profunditat superior a la real) 

2) Que l’escala topi amb vegetació o altres elements acumulats sobre el sòl,  
donant una dada errònia de la profunditat de l’aigua (en aquest cas, 
s’obtindria una profunditat inferior a la real) 

3) Que degut a agents externs (principalment, una gran acumulació d’aigua) no 
es pugui accedir al punt de mesura. 

Per tant, el responsable del mostreig haurà d’assegurar-se que les mesures es prenen amb la 
major precisió possible atenent als aspectes anteriorment llistats. En cas de no poder prendre 
la mesura, s’indicarà en l’apartat “Observacions” de la fitxa de seguiment, així com els motius 
corresponents que ho han impedit. 

Dos cops l'any, a l'hivern i a la primavera, també es farà un mostreig de les característiques 
físiques i químiques de l’aigua, d’acord als procediments que realitzen els equips tècnics del 
SIGMA. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 4. Representació gràfica de la correcta execució de la mesura de la profunditat de l’aigua. 

 

 

Figura 5. Marcatge del punt de mesura de la profunditat de l’aigua a la Bassa de Morrals. 

 

 



5. RESUM I CALENDARITZACIÓ 

Resum de les característiques del monitoreig de biodiversitat a llarg termini que s’ha dissenyat per implementar-se en zones humides temporals de La 
Garrotxa. Es resumeixen els tipus i mètodes de mostreig emprats, els períodes de mostreig, el nombre total de mostrejos anuals per a cada localitat 
estudiada, la franja horària i la durada, i les dades bàsiques obtingudes 

 
 
Calendarització dels mostrejos per grup indicador al llarg de l'any. Els mostrejos que abarquen dos mesos significa que és indiferent el mes que es mostreIg 
dins aquell període de mostreig. 
 

 Característiques dels mostrejos 
 Tipus / Mètodes Períodes Nombre anual Franja Durada Dades i variables 

Odonats Cens lineal i Cens puntual 
Observació 

Maig, Juny, Juliol, 
Setembre, Octubre 5 Matí 60’ Espècies 

Abundància (adults) 

Amfibis Cens lineal i cens puntual 
Observacions i audicions 

Febrer - Març, Abril - 
Maig, Juny 

4  
(1 diürn i 3 nocturns) 

Diürn  
Nocturn 

60’ 
60’ 

Espècies, Sexe 
Abundància (postes, larves i adults) 

Ocells Cens lineal i cens puntual 
Observació 

Gener, Febrer, Abril, 
Maig 4 Matí 60' Espècies 

Abundància 

Vegetació Prospecció per cercar espècie 
Mapeig de vegetació Maig, Setembre 2 Diürn 120' Composició florística, Recobriment  

Espècies rares i invasores a seguir 

Aigua Mesures in situ i ex situ Gener, Abril 2 Indiferent 15' Profunditat 
Variables físiques i químiques 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre 
    Vegetació   Vegetació  
    Odonats Odonats Odonats  Odonats Odonats 
 Amfibis Amfibis Amfibis     

Aus Aus  Aus Aus      
Aigua   Aigua       



 
6. PRESSUPOST 

Pressupost desglossat del nou monitoreig de biodiversitat a llarg termini aplicat a tres zones 
humides temporals de La Garrotxa. 

 
 
A banda d’aquest pressupost, hi ha la possibilitat de demanar pressupost a part per tal 
d’obtenir imatges aèrees de les zones prospectades per analitzar el recobriment de vegetació 
mitjançant mètodes digitals. Si es volgués utilitzar aquesta metodologia el cost de les imatges 
serien a part del pressupost del monitoreig. 

V EG E TAC IÓ 2 6 1 2 0 6 0 3 6 0 ,0 0
O D O NAT S 5 1 5 6 0 3 0 4 5 0 ,0 0
AMF IB IS  d iü rn s 1 3 6 0 3 0 9 0 ,0 0
AMF IB IS  n oc tu rn s 3 9 6 0 3 0 2 7 0 ,0 0
AUS  AQ U ÀTIQ UE S 4 1 2 6 0 3 0 3 6 0 ,0 0
D AD E S  C O MPL . 1 8 0 ,0 0
AIG UA 2 6 0 ,0 0
ANÀL IS I 1 8 0 ,0 0
IN F O R ME 1 8 0 ,0 0
T O TA L 2 0 7 0 , 0 0
IVA 2 1 ,0 0 % 4 3 4 ,7 0
T O TA L  I VA  I N C L . 2 5 0 4 , 7 0

Nº C E NS O S  
/LO C AL ITAT

Nº C E NS O S  
T O TAL

T E MPS  D E L  
C E NS  (m in )

PR E U D E L  
C E NS  (€ )

C O S T  
A N UA L  ( € )


