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INTRODUCCIÓ GENERAL 

Aquest informe conté dos paquets de treballs ben diferenciats, encara que estinguin relacionats amb el 

mateix objectiu d’incrementar la informació de la biodiversitat de les zones humides da la comarca. El 

primer paquet de treballs és l’estudi de les aus aquàtiques de la Garrotxa, que conté l’actualització dels 

resultats obtinguts en els següents treballs de recerca naturalista: 

 L’estudi dels ocells aquàtics hivernants de al Garrotxa 2021 

 L’estudi de les joques de corb marí a la Garrotxa 2021 

 L’estudi de la colònia de cria de bernat pescaire a la Garrotxa 2021 

El segon paquet de treballs són els que engloben el monitoratge de biodiversitat a tres zones humides 

de la Garrotxa: la bassa de Can Ramonich, l’estany de Can Camps i la bassa dels Morrals. L’any 2021 ha 

estat el primer d’implementació d’aquest monitoratge. Tant el procediment de mostreig com les tres 

zones humides estan descrites en els informes anteriors (ANEGx, 2019a; ANEGx, 2019b; ANEGx, 2020). 

El mostreig d’aquest 2021, junt amb la informació ja generada dels dos anys anteriors d’estudis 

preliminars (2019 i 2020), permet començar a tenir una foto detallada sobre la caracterització de les 

comunitats de flora i fauna, així com les característiques hidromorfològiques dels tres indrets estudiats. 

L’estudi o anàlisis de les tendències poblacionals i les relacions ecològiques de les tres zones humides es 

faran quan el volum acumulat de dades obtingudes ho permeti. Així doncs, en aquest informe es 

mostren dades que permeten fer una primera lectura diagnòstica i una orientació sobre la potencialitat 

de cada zona humida, per a la seva possible restauració ambiental. 

En un futur proper caldra que, paral·lelament al procediment de monitoratge fixat, es creïn tres eines o 

documents que estiguin a l’abast tant de les persones que treballen directament en el projecte de 

monitoratge, en mostrejos de camp, com també per persones que en llegeixin la literatura que es vagi 

generant i que vulguin aclarir i aprofundir en aspectes metodològics, biològics o de resultats. Aquestes 

tres eines i documents que caldrà crear a curt termini seran: 

 Un espai de base de dades ordenat amb totes les dades brutes de camp del projecte. 

 Un document de referència revisat i detallat sobre la metodologia del monitoratge que ja s’ha 

començat a implementar. 

 Un document de referència amb una diagnosi detallada sobre la biodiversitat i la 

hidromorfologia de cada espai estudiat. 

  

https://anegarrotxa.files.wordpress.com/2022/02/anegx-2019.pdf
https://anegarrotxa.files.wordpress.com/2022/02/monitoreig-de-biodiversitat-detallat-2019.pdf
https://anegarrotxa.files.wordpress.com/2022/02/informe-zones-humides-2020.pdf
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Part I 

 

ESTUDI DE LES AUS AQUÀTIQUES DE LA GARROTXA 2021 
 

1. ESTUDI DELS OCELLS AQUÀTICS HIVERNANTS DE LA GARROTXA 2021 

 

Amb els censos simultanis d’aus aquàtiques hivernants 2021, realitzats el dia 16/1/2021, s’han comptat 

1012 ocells de 19 espècies diferents (taula 1). Aquesta xifra suposa 46 exemplars més i una espècie més 

respecte a l’abundància i a la riquesa mitjana de la sèrie històrica 2010-2021 (figura 1, taula 2). En els 

trams de capçalera del Fluvià s’han comptat 596 exemplars des 14 espècies diferents, mentre que els 

trams de Fluvià tram mig han tingut 416 exemplars de 16 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 16 de gener de 2021 han estat 

l’ànec collverd (562 ex.), la cuereta torrentera (107 ex.) i el corb marí gros (72 ex.). Enguany el corb marí 

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

d’enguany han estat el gavià argentat (51 ex.), el repicatalons (41 ex.), el cabusset (34 ex.), bernat 

pescaire (26 ex.), la polla d’aigua (23 ex.), el rossinyol bord (23 ex.), la merla d’aigua (19 ex.), el blauet 

(18 ex.), i el becadell comú (17) (taula 1).  

 

 
Figura 1. Abundància total d’aus aquàtiques hivernants de La Garrotxa censades anualment (període 2008-2021) 

mitjançant itineraris de cens simultanis, realitzats entre el 10 i el 20 de gener de cada any. La línia granada 

representa l’abundància total anual sense valors atípics. La línia blava representa la irrupció atípica de fredeluga 

que va tenir lloc l’any 2010, amb 1844 exemplars comptats. 

 

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 2021, fet el dia 16/1/2021 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 

La Moixina i 
Estanys de Jordà 

La vall d'en 
Bas 

Olot 
oest 

Olot 
est 

La 
Canya 

Castellfollit de la 
Roca 

Argelaguer 
Sant 

Ferriol 
Total % 

Ànec collverd 11 2 4 206 144 21 30 82 62 562 55,5 

Cuereta torrentera 27 1 10 5 12 12 12 22 6 107 10,6 

Corb marí gros X          X  X  17 55 72 7,1 

Gavià argentat     22   3 17 1 4 4 51 5,0 

Repicatalons     32         9   41 4,1 

Cabusset             1 12 21 34 3,4 

Bernat pescaire 3   3 2   1 3 10 4 26 2,6 

Polla d'aigua 1 3     6 2 1 7 3 23 2,3 

Rossinyol bord     6       2 9 6 23 2,3 

Merla d'aigua 4       2 5 7 1   19 1,9 

Blauet 1   2   1 1 2 6 5 18 1,8 

Becadell comú     16         1   17 1,7 

Xivita                 3 3 6 0,6 

Agró blanc 2             1 2 5 0,5 

Becadell sord     3             3 0,3 

Esplugabous 2                 2 0,2 

Rascló               1   1 0,1 

Trist                 1 1 0,1 

Xivitona           1       1 0,1 

Total Abundància 51 6 98 213 168 60 59 185 172 1012 100 

Total Riquesa 8 3 9 3 6 8 9 15 12 19    

  596 exemplars, 14 espècies 416 exemplars, 16 espècies     
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Taula 2. Abundància d’aus aquàtiques hivernants per cada espècie en el període 2008-2021.  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 2010-2021. 

 

Espècie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Mitjana* Desv.est.* 

Ànec collverd 330 252 400 541 618 514 547 472 556 575 452 494 447 562 515 63,2 

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 72 85 31,5 

Cuereta torrentera 
  

26 44 55 47 34 60 31 55 75 71 68 107 56 22,5 

Bernat pescaire 13 15 22 27 26 25 20 21 21 33 53 33 29 26 28 9,0 

Gavià argentat 51 24 41 9 37 
 

9 9 8 24 16 26 8 51 22 15,4 

Polla d'aigua 46 33 19 24 32 29 20 19 11 8 8 29 15 23 20 8,1 

Repicatalons 
    

23 5 8 2 1 20 3 32 1 41 14 14,5 

Rossinyol bord 13 
 

5 13 2 5 10 9 
 

5 27 13 20 23 12 8,2 

Merla d'aigua 1 
 

4 11 6 9 6 15 10 14 10 17 22 19 12 5,6 

Cabusset 5 2 4 13 15 11 7 6 12 10 5 7 12 34 11 7,9 

Blauet 3 
 

6 3 8 3 5 5 6 9 20 14 13 18 9 5,8 

Becadell comú 
  

1 
 

8 
 

1 
  

10 4 16 11 17 9 6,2 

Ànec mandarí 
   

5 2 
 

1 
 

3 1 20 
   

5 7,3 

Trist 
           

6 
 

1 4 3,5 

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

Xivita 
   

1 
 

1 2 
      

6 3 2,4 

Becadell sord 
    

1 
    

1 
 

6 1 3 2 2,2 

Fotja 
  

2 5 
   

1 
 

1 
    

2 1,9 

Rascló 
    

1 1 
  

2 3 1 3 1 1 2 0,9 

Ànec griset 
    

2 
     

1 
   

2 0,7 

Becada 
         

1 2 
   

2 0,7 

Xivitona 
       

2 
 

1 
 

1 2 1 1 0,5 

Esplugabous 
          

1 
 

1 2 1 0,6 

Ànec xiulador 
     

2 1 1 
 

1 1 
   

1 0,4 

Ànec cullerot 
     

1 
        

1 N/A 

Total 526 396 2504 810 910 740 782 709 738 857 918 838 780 1012 967 492,0 

Riquesa 10 7 14 16 19 17 18 17 15 21 22 20 19 19 18 
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Figura 2. Evolució 2008-2021 de l’abundància d’exemplars de les 12 espècies d’aus aquàtiques hivernants més comunes (observades >70 % dels anys). 
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2. ESTUDI DE LES JOQUES DE CORB MARÍ A LA GARROTXA 2021 

El fenòmens ambientals durant el període d’hivernada 2020-2021 que poden haver afectat el nombre 

d’individus comptabilitzats són els següents: (1) un octubre més càlid que la mitjana, (2) una llevantada 

d’uns 100 litres per metre quadrat el 18 de novembre, (3) el 25 de desembre hi ha una baixada important 

de la temperatura, (3) el 10 de febrer hi ha una onada de fred important al centre d’Europa. 

A continuació s’analitza cada joca per separat, amb els resultats del darrer període d’hivernació i es 

comparen gràficament (Figura 3) amb el conjunt de dades obtingudes els dos anys anteriors. 

 

Figura 3. Abundància de corb marí gros a les diferents joques estudiades a La Garrotxa: joca de Sant Joan les Fonts 

(dades entre el 22/8/2018 i el 20/4/2021), joca d’Argelaguer (dades entre el 16/8/2018 i el 29/4/2021), joca de Besalú 

(dades entre el 17/8/2018 i el 1/4/2021) i joca de Fares (dades entre el 12/8/2018 i el 15/4/2021). 

Joca de Sant Joan les Fonts 

En el dormidor més petit de la comarca l’arribada dels corbs marins s’ha produït com en els anys anteriors, 

a l’últim terç del mes d’octubre. Ha mantingut uns nivells d’ocupació mitjana més baixos que en les dues 

temporades anteriors, amb una mitjana d’ 1 a 5 individus. És destacable l’absència de corbs marins durant 

el mes de gener, entre els dies 16 i 23. També és remarcable un augment important d’individus entre el 25 

de febrer i el 3 de març, amb uns comptatges de 7 a 8 exemplars (figura 3). No es tenen dades de cap factor 

atmosfèric o d’altre tipus que expliquin aquesta reducció de corbs marins grossos respecte les dues 

temporades anteriors, ni de l’absència durant alguns dies de gener.  

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

La segona joca en importància de la comarca, ha seguit en la darrera temporada un patró relativament 

semblant al dels anys anteriors, amb una entrada dels corbs a partir de l’octubre. Aquesta vegada, però, es 

va detectar un petit grup de 5 individus en migració post-nupcial que va passar la nit en el dormidor el dia 

26 de setembre i en els mostrejos posteriors ja no es van detectar, evidenciant un ús molt puntual per part 

d’individus migradors. Els màxims d’ocupació es van produir, com en els anys anteriors, entre novembre i 

desembre, però sense assolir ocupacions tan elevades com en les dues temporades anteriors. El màxim es 

produeix el 4 de desembre amb 36 exemplars. Cal destacar un clar augment de l’ocupació en el període 

migratori pre-nupcial, assolint unes xifres que superen en més del doble les dels dos anys anteriors. La 

retirada dels corbs marins es va produir a la primera quinzena d’abril, de manera similar a la temporada 18-

19 (figura 3). 

Aquesta joca també té una elevada importància per a altres espècies d’aus aquàtiques que en fan ús. La 

més habitual és l’agró blanc, que es va detectar al llarg de tota la temporada d’hivernació entre setembre i 

abril, amb una ocupació màxima de fins a 5 exemplars. El bernat pescaire també s’hi va observar, tot i que 

en menor mesura, al llarg de tot el període d’hivernació,  i amb un màxim de 3 individus. 

Joca de Besalú 

És el dormidor més petit de la comarca i això li confereix unes dades d’ocupació més irregulars. En aquesta 

temporada es va detectar la presència d’un sol individu el dia 17 d’octubre, que no es va veure en els 

mostrejos posteriors. És possible que es tractés d’un individu aturat puntualment en migració, o bé que en 

els dies posteriors anés a dormir a un dels dormidors veïns, ja amb certa ocupació. A partir del 15 de 

desembre es va detectar una ocupació regular, però amb uns nivells més baixos que en els anys anteriors, 

amb nombres d’entre 1 i 3 corbs marins. La última observació data del dia 14 de març (figura 3). 

En 5 ocasions es va observar la presència d’entre 1 i 2 bernats pescaires utilitzant aquesta joca i el 15 de 

desembre es va detectar un agró blanc. 

Joca de Fares 

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

corbs marins de la temporada van ser detectats el 20 de setembre, tot i que és provable que fos ocupat ja a 

la primera quinzena d’aquest mes. Com en els anys anteriors, a partir d’octubre i primers de novembre 

l’ocupació puja ràpidament fins a nombres superiors als 100 individus. El pic de màxima ocupació es va 

assolir el 20 de desembre amb un total de 128 exemplars. El mes de gener l’ocupació s’estabilitza entre 50 i 

60 corbs marins fins a meitat de març. A partir d’aleshores el nombre ja decau ràpidament fins a la última 

dada del 15 d’abril amb 18 individus (figura 3). 

Les altres espècies que van fer ús d’aquest dormidor van ser: el bernat pescaire amb un nucli regular, 

arribant a les 13 ocasions, i amb un màxim de 6 individus el dia 15 de febrer; l’agró blanc, que va ser 

observat en 5 ocasions, amb oscil·lacions de 1 a 2 individus; i el martinet blanc, observat en 3 ocasions, amb 

només 1 individu. 
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3. ESTUDI DE LA COLÒNIA DE CRIA DE BERNAT PESCAIRE A LA GARROTXA 2021 

Durant els mostrejos de primavera 2021 es van poder confirmar un total de 10 nius ocupats (taula 3). 

Aquests comptatges es van realitzar el mes de març i primers d’abril, quan la major part de parelles ja estan 

covant. Després d’aquestes dates la presència de gran quantitat de fulles a les parts altes dels arbres 

dificulten molt l’observació i el comptatge de nius ocupats i polls. 

Durant els mostrejos d’hivern es confirma el creixement de la colònia, assolint un total de 17 nius sencers.  

Això representa un augment de 5 nius respecte el 2020 (taula 3). Els nius parcials són restes de nius 

utilitzats en anys anteriors o nius que han quedat a mig construir. El niu parcial detectat el 2021 està situat 

al mateix arbre que el niu 12 (figura 4). Els nius 3 i 4 de l’any 2020 es van abandonar i no en queda cap 

resta. 

El conjunt de dades recollides el 2021 mostren la clara tendència de creixement de la colònia de bernats 

pescaires. 

 

Taula 3. Evolució del nombre de nius i polls a la colònia de cria de bernat pescaire (Ardea cinerea) establerta a Sant 

Joan les Fonts. A l’esquerra de la taula (sombrejat verd) es mostren el nombre de nius ocupats i polls comptats a la 

primavera (període 2017-2021). A la dreta de la taula (sombrejat blau) es mostren el nombre de nius sencers i nius 

parcials comptats a l’hivern (període 2019-2021). 

 

 

 

 

 

Figura 4. Nius de bernat pescaire ubicats a la colònia de cria del bosc de Morunys (Sant Joan les Fonts), sobre acàcies 

Robinia pseudoacacia (color groc) i sobre roure Quercus humilis (color verd). En color taronja es dibuixa el camí que 

creua el bosc. 

  

 Mostrejos de primavera (març-juny) Mostreig d’hivern 2021 (desembre) 

Any Nius ocupats Polls Nius sencers Nius parcials 

2017 2 7 (4+3) S/D S/D 

2018 4 12 (4+3+3+2)  S/D S/D 

2019 6    ±18 (3+3+3+x+x+x)  8 2 

2020 6 - 8 DESCONEGUT 12 1 

2021 10 DESCONEGUT 17 1 
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Part II 

 

ESTUDI DE TRES ZONES HUMIDES DE LA GARROTXA 

IMPORTANTS PER A LA BIODIVERSITAT 2021 

 
4. MONITORATGE DE BIODIVERSITAT A TRES ZONES HUMIDES DE LA GARROTXA 2021 

Introducció general 

Després dels treballs de pre-disseny, disseny i pre-aplicació del monitoratge de biodiversitat a tres zones 

humides de la Garrotxa importants per a la biodiversitat (estany de Can Camps, a Tortellà, bassa dels 

Morrals, a La Vall de Bianya i bassa de Can Ramonich, a La Vall d’en Bas), l’any 2021 ha estat el primer de 

dur-se a terme aquest procediment en la seva aplicació més completa: s’han mostrejat tots els grups de 

biodiversitat objectiu d’aquest estudi, s’ha mostrejat l’estat físic i químic de l’aigua, i s’ha realitzat en tots 

els períodes establerts. El procediment complet i els detalls d’aquest monitoratge, així com el context i 

marc conceptual de cadascuna de les seves parts està ben descrit en els darrers tres informes (ANEGx, 

2019a; ANEGx, 2019b; ANEGx, 2020). Per aquest motiu només s’han inclòs preàmbuls de marcs 

introductoris o aclariments metodològics quan ha estat necessari (per exemple en l’apartat de l’aigua o de 

vegetació), donat que els anteriors informes no contenien aquestes informacions o s’han millorat els 

procediments. Per a la resta, s’han obviat els preàmbuls i s’han exposat directament els resultats obtinguts 

el 2021 amb les seves corresponents discussions, en cada cas. 

 

  

https://anegarrotxa.files.wordpress.com/2022/02/anegx-2019.pdf
https://anegarrotxa.files.wordpress.com/2022/02/anegx-2019.pdf
https://anegarrotxa.files.wordpress.com/2022/02/monitoreig-de-biodiversitat-detallat-2019.pdf
https://anegarrotxa.files.wordpress.com/2022/02/informe-zones-humides-2020.pdf
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4.1. Aigua 

Els ecosistemes aquàtics tenen múltiples funcions ambientals. Reciclen i mobilitzen nutrients, purifiquen 

l’aigua i ofereixen hàbitat per a un gran nombre d'espècies. En aquests ecosistemes els productors primaris 

estan composats per bacteris, fitoplàncton i algues, els quals formen el primer nivell de la xarxa tròfica. 

Aquests organismes són molt dinàmics, tenen nínxols específics però al seu torn modulen ràpidament 

l’ambient.  

 

Entenent que les dades obtingudes en els mostrejos d’aquest monitoratge representen l’estat fisicoquímic i 

biològic en moments aïllats al llarg del temps, s’han pres les mostres d’aigua cada dos mesos en dies no 

posteriors a episodis de pluja per evitar entrades de matèria orgànica procedents de l’escorrentia, i en dies 

separats dels caps de setmana per minimitzar el temps de les mostres fora del laboratori. Cada zona 

d’estudi (Can Camps, Morrals i Ramonich) ha disposat de recipients nets tant per a la recol·lecció com per a 

l’emmagatzematge. S’han mantingut les mesures per a la prevenció del contagi de malalties emergents en 

amfibis.  Les mostres han sigut preservades en bossa isotèrmica fins a l’entrega al laboratori. 

 

4.1.1. Resultats i discussió general 

Les mostres s’han pres de manera bimensual a les tres basses (CAM: Can Camps; RAM: Can Ramonich; 

MOR: Morrals). Excepcionalment, i degut a la manca d’aigua a Can Camps i a la conseqüent disponibilitat 

d’un recipient sobrant, el mes d’agost es van prendre també mesures de la surgència de Morrals (MOR(s)). 

Can Camps va seguir sense aigua també el mes d’octubre. 

 

La conductivitat és una mesura indirecta de la quantitat de sals dissoltes a l’aigua. Aquest paràmetre també 

serveix per a categoritzar les zones humides de Catalunya, segons Boix et al. (2005). Si la conductivitat és 

menor de 5000µS/cm s’identifiquen com a basses d’aigua dolça o oligohalina; mentre per sobre d’aquest 

valor es consideren basses mesohalines i hyperhalines. Si a més tenen un cicle anual de dessecació es 

classifiquen com a zones humides temporànies, i si mantenen l’aigua al llarg de les estacions permanents o 

semipermanents (Boix et al. 2005). Seguint aquesta categorització podem concloure que les basses 

estudiades són totes d’aigua dolça o oligohalina i que tenen classificació de temporànies i 

permanents/semipermanents (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Conductivitat de les tres basses en els diferents 

mesos de mostreig. Totes les mostres estan dins del límit 

establert per a aigües oligohalines en Boix et al. 2005 de 

5000µ/cm. CAM: Can Camps; RAM: Can Ramonich; MOR: 

Morrals. MOR(s) Surgència de Morrals. 

 

Destaca la mesura de desembre de Can Camps (figura 5), segurament degut a que la mostra es va recollir 

d’un bassal de reduïdes dimensions al tornar a inundar-se després d’estar sec tot l’estiu.  
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A partir de les dades del mateix estudi de Boix et al. 2005 s’han elaborat unes gràfiques comparatives d’un 

total de 107 basses permanents i 50 basses temporànies de Catalunya amb les dades mitjanes anuals 

(2021) de les tres basses de la Garrotxa (figura 6).  

 

En primer lloc ressalta la manca de dades essencials per a aquest tipus d’estudi de la qualitat de l’aigua en 

les basses de la Garrotxa, com la concentració de clorofil·la a i l’oxigen dissolt.  En segon lloc, cal destacar 

les diferències de magnitud en la sensibilitat de mesura dels paràmetres d’estudi. On les mesures mínimes 

de les mostres de les basses de la Garrotxa queden molt per sobre de les mesures mitjanes de les basses de 

Catalunya. Queden representades amb columnes barrades aquelles mesures al mínim de sensibilitat de 

mesura (figura 6). Com a comparació qualitativa s’adjunten les mitjanes de les basses de Catalunya al costat 

de les de la Garrotxa que suggereixen molta variabilitat i per tant no es poden assegurar  patrons en el 

perfil de les espècies químiques i paràmetres (figura 6); excepte Can Ramonich que mostra nivells més 

elevats de fosfats i de nitrats, i el valor de pH inferior a les altres basses.  Aquestes espècies s’han agrupat 

gràficament en funció a les unitats i la seva magnitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Comparativa entre les basses 

d’estudi a la Garrotxa (CAM, RAM i 

MOR) i a Catalunya (modificat de Boix 

et al. 2005, BP: basses permanents, BT: 

basses temporànies). En ratllat 

horitzontal es representen aquelles 

mesures inferiors al mínim de 

sensibilitat de l’anàlisi; i en ratllat 

diagonal es representa la mitjana feta 

amb mesures inferiors i superiors a la 

sensibilitat d’anàilsi. Els paràmetres 

comparats són la concentració de 

fosfat, amoni i nitrit (A), nitrat (B), i pH 

(C). 

 

 

  



 

22 
 

4.1.2. Resultats i discussió per zona 

 

La representació i interpretació de les dades cal tenir-les en compte com a moments puntuals en diversos 

moments de l’any i no com a una successió temporal al llarg de l’any. Això és degut a que els paràmetres 

mesurats són el reflex de diversos mecanismes que poden fluctuar en pocs dies. Alguns exemples poden 

ser l’entrada de nutrients per escorrentia durant episodis de pluja intensos, contribució de material per 

filtració o escorrentia de les terres adjacents o evolució d’espècies químiques degut a l’activitat microbiana.  

De totes maneres, es poden apreciar alguns patrons que encaixarien amb una successió temporal 

d’aquestes espècies. Aquest és el cas de l’amoni i els nitrits (figura 7).  

 

Durant els mesos més freds, la presència d’amoni és important sobretot a Can Ramonich. L’amoni (NH4
+) és 

un catió que forma part del cicle del nitrogen. El primer pas en el procés de nitrificació és la seva oxidació a 

nitrit (NO₂⁻). Aquest procés el duen a terme els bacteris aeròbics oxidadors d’amoni (AAOB), que degut a la 

major solubilitat dels gasos en temperatures baixes tenen tots els components necessaris per a aquest 

procés. El resultat és l’augment de nitrits els mesos posteriors.  

 

El nitrit és un intermediari en els procés de nitrificació, on el resultat és el nitrat (NO3⁻), l’espècie 

majoritària d’absorció de nitrogen en plantes. L’acumulació de nitrit s'entén com a desacoblament del 

procés de nitrificació degut possiblement a la manca d’oxigen a l’aigua. El nitrit és un compost altament 

tòxic per a les espècies aquàtiques (Alonso & Camargo, 2006). 

 

 
 

Figura 7. Concentració d’amoni (A) i nitrits (B) a cada mostreig per a les tres zones humides.  CAM: Can Camps; RAM: 

Can Ramonich; MOR: Morrals. MOR(s) Surgència de Morrals.  
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Reaccions del procés de nitrificació: 

 

2 NH4
+ + 3 O2 → 2 NO2

-
 + 4 H+ + 2 H2O 

2 NO2
- + 3 O2 → 2 NO3

- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Concentració de nitrats a les mesures que 

sobrepassen la sensibilitat mínima dels resultats de laboratori 

(> 5 mg/L). MOR: Morrals, MOR(s): Surgència de Morrals. 

 

 

Si s'afegeixen al sòl materials amb alt contingut de nitrogen, com els fems, el ritme de nitrificació 

incrementa. Els nitrats són molt solubles en aigua, de manera que són fàcilment incorporats per filtració 

(Madigan et al. 2009). La capacitat d’absorció de les plantes genera creixement algal i eutrofització. A la 

figura 8 s’observen nivells molt alts de nitrats en tots els mostrejos a Can Ramonich i en la mostra de la 

surgència de Morrals. També s’esperaria que a tota la bassa dels Morrals, hi hagués uns nivells alts de 

nitrats, però les altres mesures no estan representades perque estan fora del llindar de sensibilitat de 5 

mg/L. 

 

El primer pas de la nitrificació genera també com a intermediari protons que acidifiquen l’aigua. Aquesta 

afirmació correspon amb els resultats observats a la figura 9, on la bassa de Ramonich presenta el pH més 

baix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. pH per a cada bassa i mes de mostreig. 

CAM: Can Camps; RAM: Can Ramonich; MOR: 

Morrals. MOR(s) Surgència de Morrals.  
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El carboni orgànic total (TOC) és una mesura de la quantitat de compostos orgànics dissolts en suspensió o 

en forma líquida. Tot i que per a estudis de basses s’acostuma a mesurar del sediment, la concentració de 

TOC present a l’aigua és un indicador de la matèria orgànica disponible i per tant es pot interpretar com a 

indicador de la potencialitat d’eutrofització i el conseqüent l’impacte que representa en la disminució de la 

concentració d’oxigen, .  

 

Les basses de la Garrotxa tenen uns nivells de carboni orgànic total alts, segurament degut a que són basses 

someres amb molta aportació per escorrentia de materials adjacents. Especialment evident a la mostra de 

desembre a Can Camps, on la recollida d’aigua es va dur a terme d’un bassal reduït de nova creació després 

d’estar tot l’estiu sec (figura 10). 

 

Els altres paràmetres estan en general per sota del llindar de sensibilitat: 

- Nitrogen Kjeldhal: totes les mesures per sota de 10 mg/L 

- Fosfats: totes les mesures per sota d’1 mg/L, excepte el mes d’octubre a Can Ramonich que 

presenta 1.4 mg/L. La mitjana de les basses de Catalunya segons l’estudi de Boix. et al. (2005) és de 

159.9 μg/L (= 0,16 mg/L) per a les basses permanents i 105.4 μg/L (= 0,11 mg/L) per a les 

temporànies. 
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Figura 10. Carboni orgànic total (TOC) per a cada bassa i 

mes de mostreig. CAM: Can Camps; RAM: Can Ramonich; 

MOR: Morrals. MOR(s) Surgència de Morrals. 

 

 

4.1.3. Conclusions 

 

1. Els paràmetres fisicoquímics més rellevants no estan inclosos en aquest seguiment. Seria molt 

convenient per a l’estudi poder mesurar la concentració d’oxigen dissolt i el contingut de clorofil·la 

a. 

2. La concentració alta d’amoni, nitrit i nitrat a Can Ramonich indica mala qualitat de l’aigua i 

problemes potencials de salut per a la resta de xarxa tròfica. L’acumulació de compostos 

nitrogenats potencialment tòxics indica un desacoblament en el procés de nitrificació, 

possiblement degut a la manca d’oxigen dels mesos més càlids. Aquesta anòxia genera un medi 

òptim per al desenvolupament de bacteris com el Clostridium botulinum causant del botulisme.  

3. La contribució d’espècies nitrogenades i fosfatades a Can Ramonich és en comparació molt més alt 

que a la resta de basses mesurades de la Garrotxa i que la mitjana de Catalunya. Aquest fet 

segurament està explicat pel fet que és un camp de conreu inundat. 
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4.2. Flora i Vegetació 

L’objectiu del seguiment de la flora i vegetació és obtenir informació sobre l’evolució d’indicadors sobre 

l’estat de conservació de les zones humides de la bassa de Can Ramonich, l’estany de Can Camps i la bassa 

dels Morrals, situades a la Garrotxa, i de les quals es fa un seguiment (Alonso et al. 2020) interdisciclpinar 

des de l’any 2019.  

Aquest seguiment es centra en la superfície ocupada per la zona humida i les diferents comunitats vegetals, 

i molt especialment per les catalogades d’interès, en la seva qualitat quan a composició i recobriment 

florístic i en l’evolució poblacional d’algunes plantes característiques de les comunitats d’interès, molt rares 

a la Garrotxa o amenaçades. Aquests paràmetres ens han d’aportar informació prou fina sobre l’evolució de 

les zones humides, l’impacte negatiu de les afectacions que pateixen i de l’impacte positiu de les accions de 

conservació que es desenvolupen, així com de la potencialitat dels tres espais. 

El seguiment es fonamenta en dues visites anuals, una a la primavera i una altra a l'estiu-tardor.  

Les qüestions diagnòstiques i els indicadors de seguiment anual són: 

 Perdem zona humida? Evolució de la superfície de les zones humides, a partir del mapa de 

vegetació anual de les zones humides mitjançant l’elaboració de cartografia de detall en base a 

fotografies aèries de dron (Bartrina, 2020), ortofotografies aèries (ICGC), i treball de camp. 

 Quin grau de naturalitat mantenen? Percentatge de la superfície de les zones humides ocupada 

per les comunitats d’interès pròpies de zones humides naturals, en base al mapa de vegetació 

anual. 

 Quin grau de maduresa presenten? Percentatge del número i del recobriment de les espècies 

característiques de les comunitats d’interès pròpies de zones humides en les àrees amb aquestes 

comunitats més madures. 

 Quin grau d’afectació antròpica pateixen? Percentatge del número i del recobriment de les 

espècies ruderals indicadores d’afectacions antròpiques en les comunitats d’interès pròpies de 

zones humides. 

 Quina afectació d’espècies invasores hi ha a les zones humides? Percentatge del número i del 

recobriment de les espècies invasores indicadores d’afectacions antròpiques en les comunitats 

d’interès pròpies de zones humides. 

Aquest indicador, com el de plantes invasores exòtiques, només s’utilitza en les parcel·les representatives 

de comunitats d’interès de zones humides. En les zones fora d’aquestes comunitats l’índex sempre és molt 

més alt ja que hi ha més penetrabilitat de plantes ruderals i exòtiques però depenen de molts factors; en 

canvi a dins de les comunitats més madures l’indicador és més estable i dona una informació pràctica dels 

nivells de presència de plantes ruderals i exòtiques. 

 Les espècies molt rares i amenaçades de zones humides com evolucionen? Mitjana del valor 

poblacional (percentatge d’exemplars reproductors o superfície ocupada respecte el primer anty de 

seguiment) de les diferents espècies considerades molt rares o amenaçades presents a les zones 

humides. 
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Figura 11. Gràfic relacionant les 6 preguntes diagnòstiques i els seus indicadors. 

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

conservació, de naturalitat, de maduresa, les afectacions que han tingut i 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.  

 

4.2.1. Evolució global de les tres zones humides. Resultats i conclusions. 

 

Superfície de zona humida 

La superfície total de zona humida ha disminuït al 65,01% respecte a les dades de l’any 2019. Aquesta 

davallada correspon a tota l’àrea perduda a la zona humida dels Morrals per les obres d’urbanització del 

polígon industrial realitzades el segon semestre de l’any 2020, just després de les visites de seguiment. Per 

a la zona humida dels Morrals, les obres han significat perdre un 73,84% de la superfície. Les altres zones 

humides mantenen la seva superfície, especialment Can Camps, mentre que Mas Ramonich la superfície 

depèn de la pluviositat anual i especialment de la pèrdua perifèrica per l’activitat agrària que l’envolta, que 

respecte l’any 2019 de referència s’ha reduït un 8,01% (figura 12). 
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Figura 12. Evolució 2019-2021 dels percentatges de les superfícies de zona humida dels tres indrets estudiats i de la 

suma total. 

Cal esmentar que part de l’afectació dels Morrals correspon a la comunitat de Carex acutiformis i Galium 

palustre, que és una de les comunitats de zones humides més rares a la comarca i per tant de gran interès, 

afectant a 4 espècies d’interès de la Garrotxa: Carex riparia, Carex acutiformis, Galium palustre i Lotus 

pedunculatus. 

 

Naturalitat de l’espai  

L’indicador de naturalitat utilitzat és el percentatge de la superfície de la zona humida ocupada per 

comunitats d’interès (Oliver, 2006), pròpies de zones humides. Quanta superfície de la zona humida 

presenta aquest tipus de vegetació que li pertoca? Quant més superfície, més naturalitat. 

L’any 2021 destaca la davallada de naturalitat de la zona humida dels Morrals al 27,53%, amb una pèrdua 

de 16,24 punts de naturalitat, originada per les obres, que a part de reduir de manera important la 

dimensió de l’espai humit, també ha degradat gran part de l’espai que ha quedat. La zona més natural 

segueix sent l’estany de Can Camps (62,71%) i en segon lloc ara se situa Mas Ramonich (37,74%), totes dues 

incrementant lleugerament la naturalitat.  L’afectació a Morrals queda més compensada quan tractem 

conjuntament les dades dels tres indrets, i sempre recordant que la superfície que ha perdut maduresa és 

relativa a la superfície que ha quedat de la zona humida (figura 13). 
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Figura 13. Evolució 2019-2021 de la naturalitat (percentatge de superfície ocupada per comunitats d’interès pròpies 

de zones humides) dels tres indrets i del conjunt.  

 

Maduresa de la vegetació de la zona humida 

La maduresa de la vegetació de la zona humida la mesurem amb el percentatge de recobriment de les 

espècies característiques de les diferents comunitats d’interès de zones humides. Quan és més madura la 

vegetació? Es considera que quan més recobriment tinguin les espècies característiques de cada comunitat 

d’interès de zona humida més madura serà. 

Si analitzem les dades, la zona humida més interessant és l’estany de Can Camps, en el qual les comunitats 

de més interès presenten una maduresa del 62,71% (recobriment de les espècies característiques). La 

segona és la zona humida de mas Ramonich amb un 37,74% de maduresa. I última la dels Morrals, on les 

comunitats vegetals de zones humides més interessants, malgrat les afectacions i la forta reducció de 

superfície, encara presenten un 27,53% del recobriment. En conjunt hi ha hagut una davallada de 4,95 

punts del grau de maduresa de les zones humides (figura 14).  

Les zones humides de Can Camps i de mas Ramonich van madurant amb un lleuger increment del 

recobriment de les espècies característiques de cada comunitat d’interès. Com en la naturalitat, aquest 

augment lleuger s’interpreta en el cas de Can Camps perquè tota la zona humida ja és força madura i costa 

incrementar la presència d’aquestes plantes. A més, les actuacions de millora en un sector de la bassa que 

es van desenvolupar el 2020-2021 encara no han repercutit en una millora ja que el procés és lent. En el cas 

de mas Ramonich el lleuger increment està limitat per una banda per la irregular i alterada geomorfologia 

de la zona i per altra, per la pressió perifèrica agrícola, de manera que malgrat tenir una naturalitat i 

maduresa molt baixa i per tant amb possibilitat d’incrementar substancialment aquests paràmetres, no ho 

pot fer si no hi ha una inversió en la millora de la geomorfologia de la zona i en la seva protecció respecte a 

l’activitat agrícola circumdant. En canvi, la zona humida dels Morrals que presentava un grau de maduresa 
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molt interessant, amb les afectacions de les obres del polígon industrial ha sofert una gran regressió 

tornant la majoria de la superfície a comunitats vegetals pioneres i per tant no madures. 

 

 

Figura 14. Grau de maduresa de les tres zones humides i el seu conjunt, calculat en recobriment d’espècies 

característiques de comunitats vegetals d’interès pròpies de zones humides. 

 

Ruderalització  

Per calcular l’afectació antròpica se segueix utilitzant com a indicador el recobriment de plantes ruderals en 

les comunitats vegetals d’interès de les zones humides. Quan més recobriment de plantes ruderals a la 

zona hi ha, més ruderalitzada està. Però a les zones degradades i obertes aquest índex pot variar molt i es 

torna poc significatiu. Per això el seguiment considera només les parcel·les de comunitats d’interès de 

zones humides, amb una menor penetrabilitat de plantes ruderals. 

En el conjunt de les tres zones humides es detecta un lleuger increment del recobriment de plantes 

ruderals, i que ve donat pels 15,33 punts d’increment de la zona humida dels Morrals afectades per les 

obres (figura 15). L’únic espai amb davallada de plantes ruderals és a mas Ramonich, que s’ha d’interpretar 

a partir de l’increment de l’any anterior (2020) com a resposta a algunes accions de conservació a l’interior 

de la zona l’any 2019 que van obrir espai per a la colonització de plantes ruderals. L’any 2021 una certa 

tranquil·litat a l’espai interior ha permès a les plantes de zones humides tancar espais i fer retrocedir el 

recobriment de plantes ruderals. En canvi tota la perifèria manté els recobriments de plantes ruderals o els 

ha incrementat a causa de la pressió agrícola adjacent. 
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Figura 15. Grau d’afectació antròpica en base al recobriment de les plantes ruderals en les comunitats vegetals 

d’interès pròpies de zones humides (MR: Mas Ramonich; CC: Can Camps; EM: Els morrals i TOT: la mitjanes de les tres 

zones humides). 

 

Afectació de plantes invasores a les zones humides 

Aquesta afectació es calcula amb el recobriment de plantes invasores en les comunitats vegetals d’interès 

de les zones humides. Quan més recobriment de plantes invasores exòtiques a la zona hi ha més important 

és la invasió. Però a les zones degradades i obertes aquest índex pot variar molt i es torna poc significatiu. 

Per això el seguiment considera només les parcel·les de comunitats d’interès de zones humides, amb una 

menor penetrabilitat de plantes exòtiques. 

El recobriment de plantes invasores afecta les tres zones humides: Can Camps amb un índex i un increment 

molt baix, ja que les comunitats vegetals d’interès són molt madures i per tant amb molta resiliència a 

l’entrada de plantes invasores i també perquè tot l’espai presenta menys oportunitats a la invasió; mas 

Ramonich amb una naturalitat i una maduresa molt baixa és molt vulnerable a l’entrada de plantes 

invasores; i els Morrals, amb algunes comunitats més madures però alguns espais molt afectats també, 

presentava certa vulnerabilitat que s’ha incrementat amb l’impacte de les obres del polígon (figura 16). 
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Figura 16. Grau d’invasió de plantes exòtiques en base al recobriment de plantes exòtiques invasores a les comunitats 

vegetals d’interès pròpies de zones humides (MR: Mas Ramonich; CC: Can Camps; EM: Els morrals i TOT: la mitjanes 

de les tres zones humides). 

 

Evolució de les poblacions d’espècies d’interès a les zones humides 

El paràmetre utilitzat per fer el seguiment de les poblacions d’espècies d’interès (protegides o amenaçades 

localment) és la mitjana del valor poblacional, en peus reproductors o en recobriment ocupat (percentatge 

respecte el primer any de seguiment), de les següents espècies (figura 17): 

 Lotus pedunculatus: considerada EN En perill localment 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. 

 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. 

 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). 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 comarca, 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 tenen controlades dues 

poblacions a la Garrotxa. Es fa seguiment. 
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 Teucrium scordioides: Considerada CR En Perill Crític a la Garrotxa (Oliver, 2017), fonamentalment 

per només existir una localitat i molt pocs exemplars. Es fa seguiment anual. 

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

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

 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 

de 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 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. 

 

Figura 17. Evolució del valor poblacional de les parcel·les de seguiment d’onze plantes considerades d’interès, i de la 

mitjana de totes elles. 

L’any 2021 ha suposat la desaparició de Carex riparia, que nomes estava detectat a la zona dels Morrals 

afectada per les obres del polígon, i que té molt poques localitats i amb molt pocs exemplars a la Garrotxa. 

La mitjana del valor poblacional de les 11 espècies considerades d’interès al conjunt de les tres zones 

humides és del 355,78%. Això sí cal considerar per una banda l’increment al 3400% de Teucrium 

scordioides, i per altra la desaparició de Carex riparia. 

Teucrium scordioides és una planta molt rara a la Garrotxa de la qual hi ha molt poques cites i actualment 

només la localitat de Can Camps presenta exemplars. Les seves poblacions són molt fluctuants, depenen de 

la pluviositat i del nivell de les aigües a la primavera en els estanys i basses mediterrànies amb una forta 
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oscil·lació del nivell d’aigua. L’any 2021, amb un baix nivell de l’aigua a Can Camps a la primavera ha estat 

un bon any si comparem amb els que es tenen referències de número d’exemplars, circumstància que 

explica el seu valor poblacional de 566,67% respecte el 2019. Els seguiments de poblacions d’aquesta 

espècie necessiten series llargues per veure realment quina població hi ha i si la dinàmica poblacional és 

positiva o negativa. 

El valor poblacional de les espècies d’interès esmentades, si no es considera Teucrium scordioides, és de 

51,35%, índex més fiable per valorar la davallada en general de poblacions d’espècies d’interès de l’any 

2021 (figura 18).  

Les davallades de Callitriche sp. pl, Galium palustre i Polygonum salicifolium es poden atribuir a la sequera 

d’aquest any que no ha permès desenvolupar-se vegetativament com en anys de pluviositat alta. En canvi 

les reduccions de Carex acutiformis, Carex riparia, Lotus pedunculatus i Juncus effusus, i fins i tot una part 

de la població de Galium palustre, s’explica per la desaparició de bons poblaments a la zona humida dels 

Morrals. 

 

Figura 18. Evolució de la mitjana del valor poblacional global de les espècies amenaçades de les tres zones humides 

sense considerar Teucrium scordioides. 
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Figura 19. Evolució de la mitjana del valor poblacional de cada zona humida sense considerar Teucrium scordioides. 

 

Si analitzem les dades per cada zona humida, sense considerar la població de Teucium scordioides de 

l’estany de Can Camps, podem treure les següents conclusions (figura 19): 

1. Mas Ramonich va presentar l’any 2020 un increment del valor poblacional especialment a 

l’increment de Polygonum amphibium i Calitriche sp.pl, afavorides per una major acumulació 

d’aigua en alguns punts. La davallada es pot explicar per la sequera del 2021 que va afectar també 

les mateixes espècies. Cal afegir que la zona humida té una baixa resiliència en front a les sequeres 

per la geomorfologia actual que explica aquestes fluctuacions tan marcades. 

2. Can Camps és un estany amb una geomorfologia més idònia i una maduresa de les comunitats 

vegetals pròpies d’una zona humida adaptada a fluctuacions meteorològiques estacionals i anuals, 

que davant una sequera com la de l’any 2021 presenta una davallada menys marcada però de la 

qual es pot recuperar quan hi hagi un bon any de precipitacions. La davallada ve donada 

especialment per Polygonum salicifolium, Galium palustre i Callitriche sp. pl. 

3. Els Morrals ha tingut una davallada poblacional de les espècies d’interès molt dràstica (14,73%) no 

per la meteorologia ja que és la zona humida amb una millor aportació d’aigua subterrània de 

manera que les sequeres estivals no haurien d’incidir molt. En aquest cas podem adjudicar la 

davallada majoritàriament a les obres d’ampliació del polígon industrial. En el cas de la zona 

humida dels morrals totes les espècies d’interès presents han fet una gran davallada, especialment 

Carex riparia que sembla haver desaparegut.  
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4.2.2. Evolució, diagnosi i propostes per a cada zona humida 

 

Zona humida de Mas Ramonich (figura 20 i 21) 

Zona humida molt alterada per l’activitat agrícola al llarg dels anys, força mal conservada tant a nivell 

geomorfològic com ecològic, amb una baixa naturalitat i maduresa, i també baixa resiliència a canvis 

(sequeres, invasions...). La zona humida de mas Ramonich és una zona d’inundació nova creada a partir de 

les actuacions de drenatge realitzades especialment a la primera meitat del segle XX per incrementar la 

productivitat agrícola de la Vall d’en Bas i que van fer desaparèixer els estanys de la Pinya, d’origen natural 

lacustre. Mas Ramonich està molt limitada a millorar substancialment per la seva geomorfologia adversa i 

l’activitat agrícola perifèrica. Els indicadors són molt negatius perquè dins d’un context d’un any 2021 sec, 

l’ecosistema immadur i poc natural no té marge per a conservar comunitats d’interès ni espècies 

característiques i amenaçades. No obstant, presenta una gran connectivitat per la xarxa de recs i basses de 

la vall d’en Bas, que li  permet recuperar espècies amb certa facilitat, i més si es pogués millorar la seva 

geomorfologia. 

El rec sud de la carretera de mas Ramonich amb una comunitat de canyís (Phragmites australis) i un 

herbassar higròfil d’ulmària (Filipendula ulmaria), presenta un cert grau de naturalitat, però caldria regular 

les activitats de manteniment dels marges de la carretera. El rec del nord (rec del Tirafaves), amb un mosaic 

de bosquet de ribera, bardisses humides i herbassars higròfils, molt ruderalitzat actualment, seria fàcil de 

naturalitzar, però caldria també allunyar l’activitat agrícola que potencia la seva ruderalització. 

Espai en el qual, prèviament a l’actual seguiment, han desaparegut les úniques localitats presents a la 

Garrotxa de quatre de les set plantes extingides a la Garrotxa (Scirpus sylvaticus, Baldellia ranunculoides, 

Potamogeton coloratus i Silaum silaus). 

Indicadors: 

Redueix la seva àrea d’ocupació (91,99%) ja que en no tenir una geomorfologia marcada i estable l’àrea es 

redueix si les precipitacions són baixes. 

 No s’incrementa substancialment la superfície ocupada per comunitats d’interès pròpies de zones 

humides (62,71%). 

 Dins l’àrea amb comunitats d’interès pròpies de zones humides disminueix en 4,92 punts el 

recobriment de les plantes característiques de les comunitats (54,56%) que per la baixa resiliència 

de la zona humida depenen directament de les precipitacions. 

 Una important afectació antròpica d’origen agrícola juntament amb una baixa maduresa comporta 

un recobriment important de plantes ruderals (11,11%) dins l’àrea amb comunitats d’interès. 

 Una cada vegada més important presència de plantes invasores exòtiques (7,98%) dins l’àrea amb 

comunitats d’interès pròpies de zones humides. 

 El valor poblacional de les plantes d’interès (molt rares o amenaçades) presents a la zona humida 

han davallat per la sequera del 2021 al 37,20%. 

Les prioritats en aquesta zona humida haurien de ser: 

 Allunyar l’activitat agrícola de la zona humida. 

 Millorar la geomorfologia, tan de la zona inundada com de les connexions amb els recs adjacents. 
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 Pactar amb l’Ajuntament de la Vall d’en Bas el manteniment del marges de la carretera a la zona 

per potenciar vegetació i flora pròpia d’interès, especialment al rec. 

 

Figura 20. Evolució dels indicadors de l’estat de conservació de la zona humida de Mas Ramonich 

 

Figura 21. 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 molt millorable (taronja) i bon estat (verd). 
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Estany de Can Camps (figura 22 i 23) 

Zona humida natural estacional típicament mediterrània, que s’asseca majoritàriament molts anys, força 

ben conservada tant a nivell geomorfològic com ecològic, amb una alta resiliència. Els indicadors davallen 

dins del context d’un any 2021 sec però que presumiblement es poden recuperar donada la maduresa i 

resiliència de l’espai. El sector E presenta una zona amb concentració d’antics abocaments de terres i runes 

que suposa una menor naturalitat i maduresa, i una penetració important de plantes ruderals i invasores 

autòctones i exòtiques, però que seria fàcilment recuperable. L’espai té una cintura perifèrica de vegetació 

amb un paper molt important per protegir-la de l’activitat agrícola dels voltants però que s’hauria de 

reforçar en algun sector. 

Florísticament Can Camps és molt important per conservar poblacions de plantes d’interès de la comarca, i 

molt especialment les últimes localitats de la Garrotxa de Scirpùs maritimus i Teucrium scordioides, i una de 

les dues localitats de Polygonum salicifolium  

Indicadors: 

 Manté la seva àrea d’ocupació (100%). 

 Es manté malgrat que l’any 2021 va ser un any sec, la superfície ocupada per comunitats d’interès 

pròpies de zones humides (62,71%). 

 Dins l’àrea amb comunitats d’interès pròpies de zones humides es manté el recobriment de les 

plantes característiques de les comunitats (54,56%). 

 Una incipient però baixa afectació antròpica amb poc recobriment de plantes ruderals (0,90%) dins 

l’àrea amb comunitats d’interès pròpies de zones humides. 

 Una incipient però baixa afectació de plantes invasores exòtiques (0,45%) dins l’àrea amb 

comunitats d’interès pròpies de zones humides. 

 El valor poblacional de les plantes d’interès (molt rares o amenaçades) presents a la zona humida 

han davallat per la sequera del 2021 al 69,23%.  

Les prioritats en aquesta zona humida haurien de ser: 

 Recuperació de la vegetació d’interès pròpia de zones humides en el sector est millorant 

lleugerament la geomorfologia i eliminant materials aliens d’abocaments i intervenint sobre 

plantes invasores autòctones i exòtiques que colonitzen l’espai. 

 Allunyar l’activitat agrícola de la zona humida reforçant la cintura de vegetació del perímetre. 
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Figura 22. Evolució dels indicadors de 

diagnosi sobre l’estat de conservació 

de la zona humida de Can Camps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Ortofotografia aèria de 

l’ICGC on se situen i es valoren les 

diferents comunitats vegetals 

d’interès presents a l’estany de Can 

Camps: molt mal estat (vermell), 

estat molt millorable (taronja) i bon 

estat (verd). 

 

Zona humida dels Morrals (figura 24) 

Zona humida artificial, creada a partir d’una deu nova apareguda en la construcció del polígon industrial 

dels Morrals, que mana una important quantitat d’aigua neta i fresca sobre una superfície d’abocaments de 

runa i de terres procedents de la creació del polígon industrial, amb un entorn agrícola. Per tant la zona 

humida presenta una geomorfologia irregular i els espais amb vegetació aquàtica es concentren en 

diferents concavitats i recs, que han estat molt afectats al llarg dels anys, i molt limitats per poder 

desenvolupar una vegetació interessant. 
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Únicament la vegetació del recs ha pogut desenvolupar herbassars de Carex acutiformis i Galium palustre 

que en pocs anys han adquirit una maduresa força interessant gràcies a la quantitat d’aigua aportada, 

constituint la tercera zona humida quant a aquestes comunitats, després de la Moixina i can Jordà. 

La resta d’espais sempre han tingut poc interès per les diverses afectacions d’abocaments i moviments de 

terra. Es tractava d’una zona humida sense una estructura geomorfològica natural i estable, i amb 

comunitats vegetals incipients, que probablement no evolucionarien sense actuacions de millora 

geomorfològica i hidrològica, però que l’any 2020 va patir d’una manera dràstica l‘ampliació del polígon 

industrial.  

El valor 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 allà on es pogués 

configurar una nova zona humida. 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. 

 

Indicadors: 

 Reducció de la seva àrea d’ocupació al 26,16%. 

 Reducció al 27,53% de la superfície ocupada per comunitats d’interès pròpies de zones humides. 

 Reducció al 16,09% de l’àrea amb espècies característiques de les comunitats d’interès pròpies de 

zones humides. 

 Un gran increment de l’afectació antròpica amb un recobriment de plantes ruderals dins l’àrea amb 

comunitats d’interès pròpies de zones humides del 36,85% , 27,42 punts per sobre que l’any 2020. 

 Una gran afectació de plantes invasores exòtiques dins l’àrea amb comunitats d’interès pròpies de 

zones humides (43,73%), 37,69 punts més que el 2020. 

 El valor poblacional de les plantes d’interès (molt rares o amenaçades) presents a la zona humida 

han davallat dràsticament al 14,73%. 
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Figura 24. Evolució dels indicadors de diagnosi sobre l’estat de conservació de la zona humida dels Morrals.. 

Les prioritats en aquesta zona humida haurien de ser: 

 Garantir que tota l’aigua que arriba a la deu actualment, reconduïda des del polígon industrial per 

evitar inundacions, es pugui utilitzar per a la zona humida. Caldria poder fer un seguiment del cabal 

que arriba a la zona. 

 Restauració geomorfològica de la zona amb una importància dels recs i marges d’estanys que 

potenciï les espècies més interessants presents a la zona. 

 Aconseguir una protecció adequada a la zona humida que garanteixi el seu futur.. 

 Allunyar l’activitat agrícola de la zona humida reforçant una cintura de vegetació consistent i àmplia 

en el perímetre. 
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4.3. Odonats 

 

4.3.1. Resultats generals 

 

Es va seguir la metodologia detallada al document del 2020, és a dir, comptatges tant de punts estàtics com 

de transsectes lineals a les tres zones humides. En total, es van observar 21 espècies de libèl·lula a la 

temporada 2021, 11 a Can Camps, 9 a Ramonich, i 14 a Els Morrals (taula 4), un 50% de totes les espècies 

conegudes de la Garrotxa (44). És un total modest, sobretot perquè (1) a l’any 2021 la primavera-estiu-

tardor va ser molt sec a gran part de la Garrotxa, i les basses i recs ja estaven sense aigua a partir de l’estiu, 

i (2) el seguiment només es realitza en ambients lenítics (aigües estagnants), cosa que dificulta la 

possibilitat d’observar les espècies dels ambients lòtics (aigües amb corrent). 

Taula 4. Les espècies d’Odonata detectades i les seves abundàncies a les tres zones humides durant els seguiments de 

l’any 2021.  

Espècies Can Camps Can Ramonich Els Morrals Índex anual 

ZYGOPTERA = 10  
Calopteryx haemorrhoidalis 1 3  4 

Calopteryx virgo  3  3 

Calopteryx xanthostoma   1 1 

Sympecma fusca 2  2 4 

Coenagrion puella  8 9 17 

Ischnura graellsii 4  2 6 

Ischnura pumilio  4  4 

Erythromma lindenii   2 2 

Platycnemis acutipennis   1 1 

Platycnemis latipes   1 1 

ANISOPTERA = 11  
Aeshna cyanea 1 4 2 7 

Aeshna mixta 3   3 

Anax imperator 3  1 4 

Libellula depressa 1 1 4 6 

Libellula quadrimaculata   2 2 

Orthetrum brunneum  1 4 5 

Sympetrum fonscolombii 2 5 5 12 

Sympetrum sanguineum 19   19 

Sympetrum striolatum  11 1 12 

Sympetrum meridionale 1   1 

Crocothemis erythraea 1   1 

TOTALS EXEMPLARS 38 40 37 115 
TOTAL ESPÈCIES 11 9 14 21 

 

Els índexos anuals (taula 4) de les espècies (les abundàncies acumulades al decurs de tot el període de 

mostreig) van ser pobres degut a la manca d’aigua, tant als recs com a les basses. El màxim diari de 

individus observats va ser 15 (Els Morrals al juny), mentre que l’única espècie que va ser relativament 

abundant era Sympetrum sanguineum a Can Camps. Els comptatges diaris només van superar els 10 

exemplars en una ocasió a Can Camps i una a Els Morrals, mentre a Can Ramonich, no es va observar més 
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de tres espècies en cap dia de mostreig. Els índexos anuals de cada espècie, lògicament, són molt minsos i 

reflecteixen bé la pobresa de la temporada 2021. Per a espècies com Crocothemis erythraea i Ischnura 

graellsii, els totals enregistrats van ser tan reduïts que a les temporades vinents gairebé inevitablement 

hauran de millorar. A més, espècies comunes a la Garrotxa com Chalcolestes viridis i Orthetrum cancellatum 

no van aparèixer als comptatges a cap indret en cap ocasió.  

 

4.3.2. Resultats per a cada zona humida 

 

Els Morrals 

Malgrat les obres, Els Morrals va ser l’indret amb més riquesa d’espècies l’any 2021. Es va mostrejar tant la 

bassa principal que, per les obres, es feia cada cop més petita al decurs de la temporada, com el rec que es 

troba uns 100 m a l’oest de la bassa. 

Malgrat la seva mida reduïda, la vegetació espessa que s’hi desenvolupa, i la runa que s’hi aboca, la bassa a 

Els Morrals alberga una comunitat de libèl·lules força diversa, encara que és possible que els mostrejos a 

l’any 2021 hagin coincidit amb la presència d’espècies que no hi crien i només s’hi presenten com a 

divagants. A banda de la presència d’espècies com S. fusca, C. puella, E. lindenii, L. depressa i A. cyanea, el 

2021 s’hi van poder observar exemplars únics de C. xanthostoma, P. acutipennis i L. quadrimaculata, totes 

tres espècies habituals a ambients amb aigües de qualitat relativament alta i presents a hàbitats que 

experimenten poques pertorbacions. D’aquestes tres darreres espècies, les dues primeres es troben 

típicament a ambients lòtics i per tant és probable que es tractin d’individus errants dispersant de zones de 

cria, probablement a la Riera de Bianya. L. quadrimaculata, per l’altra banda, és una espècie d’ambients 

com els que es troben a Els Morrals. És a dir, basses d’aigües somes amb creixement abundant de vegetació 

emergent. En el cas d’aquesta espècie, la colònia més propera segurament és a Can Jordà (Santa Pau). Així, 

doncs, sembla clar que Els Morrals és potencialment un punt molt atractiu per a moltes espècies de 

libèl·lules amb ecologies ben diferents, totes elles atretes per la presència d’aigües netes.        

El rec a l’oest de la bassa que corre cap a la Riera de Bianya albergava una comunitat menys important que 

la de la bassa. De més interès l’any 2021 van ser les observacions d’O. brunneum, una espècie segurament 

atreta pels marges desproveïts de vegetació.   

Ramonich 

La temporada 2021 a Ramonich va ser caracteritzada per la manca d’aigua a la bassa central. De fet, es va 

observar més libèl·lules a les roderes de tractor al camp al costat del canyissar, que van quedar inundades a 

començaments de temporada. Aquí es va observar tant L. depressa com O. brunneum, a més d’uns 

individus d’I. pumilio, un zigopter escàs a Catalunya que colonitza fugaçment hàbitats temporanis. A 

primavera, l’única espècie present a la bassa central va ser C. puella, un zigòpter àmpliament distribuïda a 

la Garrotxa. La riquesa específica va ser molt reduïda i no es va observar més de tres espècies en un sol dia 

de mostreig. Les altres espècies observades a Ramonich, sobretot A. cyanea i S. striolatum, són espècies 

generalistes i abundants a la tardor a qualsevol hàbitat amb aigües estancades. 

El rec que discorre al paral·lel a la carretera parcel·lària alberga una petita població de C. virgo i C. 

haemorrhoidalis, dues espècies que generalment – sobretot, la primera – habiten aigües de qualitat 



 

44 
 

relativament bona. La presència aquí, doncs, de C. virgo demostra que les aigües dels recs en aquest sector 

de la vall del Bas estan relativament netes i podrien albergar comunitats de libèl·lules importants.  

Can Camps 

A priori, la bassa de Can Camps hauria de ser un dels indrets més importants per a les libèl·lules a tota la 

Garrotxa atesa la seva naturalesa, mida i bon estat de conservació. Però durant els anys que hi falta aigua, 

com el 2021, les poblacions de libèl·lules disminueixen dràsticament en aquesta localitat. Així, espècies com 

Libellula depressa i Anax imperator van desaparèixer a partir del mes de juny, i a ple estiu només era 

present una sola espècie, Sympetrum sanguineum, si bé abundantment.  

En general, l’any 2021 a Can Camps va ser molt descebedor ja que no s’hi va detectar ni Aeshna affinis, ni 

Chalcolestes viridis, dues espècies que havien aparegut als anys anteriors en aquest indret i que són 

relativament escasses a Catalunya i rares a la Garrotxa. Totes dues espècies freqüenten basses temporànies 

que s’eixuguen a l’estiu, però que s’omplen d’aigua a la tardor. L’any 2021 a Can Camps, la bassa estava 

seca a l’estiu, però degut a la manca de precipitació a finals de l’estiu, no es va omplir a partir de setembre 

i, d’aquesta manera, l’hàbitat no va ser adient per a cap d’aquestes dues espècies. Per l’altra banda, es va 

detectar un població forta de Sympetrum sanguineum entre juny i setembre i la presència de Sympetrum 

meridionale al juny, la darrera una espècie mai citada anteriorment a la comarca.  S. meridionale és força 

freqüent a les costes de l’Empordà, per exemple, on apareix a finals de primavera als seus llocs de cria 

abans de dispersar-se a hàbitats secs (p. ex. interior de Cap de Creus) per completar el seu procés de 

maduració. Llavors, retorna als aiguamolls mediterranis on cria a finals d’estiu quan, en principi, s’omplen 

d’aigua. No es va detectar cap exemple d’aquesta espècie a Can Camps després del mes de juny però 

caldria buscar-la més bé a l’any 2022.  

 

4.3.3. Discussió i conclusions 

 

A causa de la manca de precipitació, l’any 2021 no va ser un bon any per començar un seguiment de 

libèl·lules a aquestes tres zones humides de la Garrotxa.  Tot i el nombre d’espècies observades (22), en 

general les abundàncies específiques eren minses i moltes de les espècies observades corresponen a només 

un individu detectat una sola vegada (p. ex. P. acutipennis i C. xanthostoma a Els Morrals). A d’altres punts 

de la Garrotxa (obs. pers., comm. pers. X. Oliver), el 2021 va ser un any amb comptatges de libèl·lules molt 

pobres, sobretot entre els Zygoptera. Tot i això, els comptatges del mes de maig van ser raonablement 

típics per a l’època de l’any (Can Camps 11 exx., 6 espècies; Ramonich 8 exx., 1 espècie; Els Morrals 9 exx., 5 

espècies), però van davallar, en comptes d’augmentar com seria més habitual, inusualment al mes de juny 

(Can Camps 7 exx., 4 espècies; Ramonich 6 exx., 3 espècies). Els Morrals va ser una excepció d’aquest patró 

i al juny s’hi van observar 15 exemplars de 9 espècies, però amb una davallada al juliol a només 10 

exemplars de 4 espècies. En cap moment no es va observar una emergència molt important de cap espècie, 

i els números d’exemplars van quedar molt baixos a finals de l’estiu. Tampoc no hi va haver cap repunt 

tardorenc, fruït de la presència d’espècies tardanes com C. viridis, A. mixta i S. striolatum, que és habitual 

als anys més plujosos. Com s’ha explicat més amunt, el factor limitant pel que fa a les poblacions de 

libèl·lules en aquests tres zones humides ha estat la manca de pluja, sobretot a Can Ramonich i Can Camps, 

i els moviments de terra a Els Morrals.  
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Pel que fa al futur d’aquests tres espais, la presència fugaç d’espècies relativament escasses a la comarca a 

Els Morrals és un bon indicador que la futura bassa-aiguamoll que s’ha de construïr en aquest indret podrà 

ser colonitzat ràpidament per a un conjunt de libèl·lules de gran interès. Tant a Can Camps com a 

Ramonich, el factor limitant és la pluja: les obres a Can Camps dutes a terme durant l’any 2021 han deixat 

potencialment una làmina d’aigua oberta més gran, que haurà de beneficiar unes quantes espècies de 

libèl·lules; a Ramonich, s’espera que a través d’acords puntuals amb el propietari es pugui mantenir o 

augmentar la superfície de zona humida, que potser podrien atreure espècies com Lestes virens i Aeshna 

affinis, presents a la comarca i amants dels hàbitats mediterranis amb aigües somes, de vegades 

temporànies, i molt ben vegetades.      

Així, doncs, cal continuar els seguiments amb la mateixa metodologia a l’espera que al futur, gràcies a la 

bona gestió d’aquestes tres zones humides, en combinació amb uns anys de pluja més generosa, els 

índexos anuals de les espècies observades, i d’altres no detectades el 2021, tornin a assolir nivells d’anys 

anteriors (obs. pers.). Serà interessant comprovar si la citació de Sympetrum meridionale és evidència d’una 

colonització per part d’aquesta espècie, de fenologia tan particular. Per últim, és clau continuar amb la 

metodologia estrenada el 2021 per poder comparar i contrastar les dades d’un any amb les d’un altre i així 

saber si la gestió d’aquesta espais resulta apropiada. 
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4.4. Amfibis 

 

4.4.1. Resultats generals 

 

Serveis  

Han estat mostrejades les tres localitats (CAM = Can Camps, MOR= Els Morrals, RAM= Can Ramonich) 

establertes dins el projecte ZHG,  a través de 20 serveis (7 diürns i 13 nocturns) durant 10 dies entre febrer i 

novembre de 2021 (taula 5). Els serveis nocturns s’han realitzat d’acord amb la metodologia establerta 

l’any 2020 (ANEGx, 2020). Cada servei nocturn comporta dos mostrejos diferents: el transsecte i el punt 

d’escolta, de manera que els nombre total de mostrejos realitzats han estat 33. 

Taula 5. Dates de seguiment de localitats de ZHG: serveis i mostrejos 2021, diürs (_D) i nocturns (_N). 

Data 
Localitat  

CAM_D CAM_N MOR_D MOR_N RAM_D RAM_N TOTALS 

12/02/2021 1 2 0 2 0 2 7 

11/04/2021 0 2 0 2 0 2 6 

13/04/2021 1 0 0 0 0 0 1 

24/05/2021 0 0 1 0 0 0 1 

02/06/2021 0 2 0 2 0 2 6 

06/06/2021 0 0 1 0 0 0 1 

30/08/2021 0 0 0 0 0 2 2 

31/08/2021 0 0 0 0 1 0 1 

21/09/2021 1 0 0 0 1 0 2 

10/11/2021 0 2 0 2 0 2 6 

TOTALS (10 dies) 3 8 2 8 2 10 33 

 

Inventari i riquesa d’espècies  

Han estat observats 7 tàxons (taula 6) que representen el 54 % del total de la Garrotxa (13) i el 64 % de les 

espècies potencials de la zona (11). Es constata la reproducció d’espècies a partir de la detecció de larves en 

Discoglossus pictus, Pelodytes punctatus i Bufo spinosus. 

Taula 6. Taxons d’amfibis observats a les localitats de ZHG 2021. S’indiquen les espècies que s’han reproduït a les 

zones d’estudi. 

URODELS 

1. Tritó palmat (Lissotriton helveticus) 

ANURS 

2. Granota pintada (Discoclogossus pictus) REPRODUCTORA 

3. Tòtil (Alytes almogavarii) 

4. Gripauet (Pelodytes punctatus) REPRODUCTORA 

5. Gripau comú (Bufo spinosus) REPRODUCTORA 

6. Reineta (Hyla meridionalis) 

7. Granota verda (Pelophylax) 

 

La riquesa per localitats és força homogènia, amb 5 tàxons a Can Camps i Can Ramonich, i 4 a Els Morrals 

(taula 7).  
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Taula 7. Riquesa d’espècies i nombre d’individus detectats el 2021 a cada localitat de ZHG. Es mostra també el 

sumatori d’individus totals (TOTAL) per a cada espècies i localitat. 

 CAM MOR RAM TOTAL 

LHE (Lissotriton helveticus) 0 0 1 1 

DPI (Discoglossus pictus) 1 3 3 7 

AAL (Alytes almogavarii) 0 1 1 2 

PPU (Pelodytes punctatus) 15 3 1 19 

BSP (Bufo spinosus) 7 0 1 8 

HME (Hyla meridionalis) 23 0 0 23 

PEL (Pelophylax ) 4 5 0 9 

RIQUESA 5 4 5 7 

TOTAL 50 12 7 69 

 

Abundància  

L’abundància relativa estimada es basa en les observacions i escoltes dels individus durant el mostrejos (33) 

realitzats durant l’any 2021.  Les abundàncies més altes corresponen al gripauet (Pelodytes punctatus) i a la 

reineta (Hyla meridonalis), seguits del grup de la granota verda (Pelophylax perezi / Pelophylax kl. grafi), el 

gripau comú (Bufo spinosus) i la granota pintada (Discoglossus pictus).  El tòtil (Alytes almogavarii) i el tritó 

palmat (Lissotriton helveticus) mostren índexs molt baixos (taula 8).  

Taula 8. Índex d'Abundància Relativa (nº individus/nº mostrejos) ZHG 2021 

Índex d’abundància relativa 

LHE 0,0003 

DPI 0,00212 

AAL 0,00061 

PPU 0,00576 

BSP 0,00242 

HME 0,00697 

PEL 0,00273 

 

Freqüència de l’ocurrència  

La freqüència relativa d’ocurrència dels tàxons ha estat obtinguda dividint el nombre de localitats on 

apareix entre el nombre de localitats totals. Discoglossus pictus i Pelodytes punctatus apareixen a totes tres 

localitats; Alyes almogavarii, Pelophylax i Bufo spinosus apareixen en dues de les tres localitats; mentre que 

Hyla meridionalis i  Lissotriton helveticus ho fan en una única localitat (taula 9).  

Taula 9. Freqüència de l'ocurrència 2021 

 CAM MOR RAM  

LHE 0 0 1 33,33% 

DPI 1 1 1 100,00% 

AAL 0 1 1 66,67% 

PPU 1 1 1 100,00% 

BSP 1 0 1 66,67% 

HME 1 0 0 33,33% 

PEL 1 1 0 66,67% 
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4.4.2. Composició específica i abundància per localitat 

 

Can Camps 

Es visita set vegades entre el febrer i el novembre de 2021: tres serveis diürns i quatre nocturns. L’aigua es 

manté com a mínim entre febrer i juny. Al setembre la totalitat de l’espai està sec. 

La comunitat d’amfibis està formada per 5 tàxons: Hyla meridionalis, Pelodytes punctatus, Bufo spinosus, 

Pelophylax cl. i Discoglossus pictus (figura 25). Es constata la reproducció de tres de cinc d’aquests tàxons: 

Discoglossus pictus, Pelodytes punctatus i Bufo spinosus. Les dades obtingudes amb l’índex de cants d’anurs 

(ICA) mostren la predominança de Hyla meridionalis entre abril i juny i la de Pelodytes punctatus al febrer 

(figura 26). Les altres especies detectades a partir del cant són Bufo spinosus i Pelophylax. L’ICA és una 

mètrica categòrica que mostra la intensitat del cant i que està relacionada directament amb l’abundància. 

Can Camps és la localitat amb un major nombre d’individus detectats (50). 

 

 

Figura 25. Composició de la comunitat d'amfibis a Can Camps 2021 

 

DPI 
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PPU 
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8% 

Composició de la comunitat d'amfibis CAM 2021 n=50 
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Figura 26. Suma de les ICA per espècie a Can Camps 2021 

 

Els Morrals 

Es visita sis vegades entre el febrer i el novembre de 2021: dos serveis diürns i quatre nocturns. L’aigua es 

manté permanent durant tot el període de seguiment, com a mínim a l’extrem oest de la bassa en l’àrea 

propera al rec de desguàs. Com a resultat de les obres apareixen nous bassals efímers al nord-oest de la 

localitat.   

 

L’espai es troba al marge d’un polígon industrial en procés d’ampliació. On s’està construint un vial pel 

trànsit de vehicles a motor i un bicicarril entre la bassa i el polígon. A més, la part nord-oest ha estat 

ocupada durant anys per un abocador temporal de terres.  

La comunitat d’amfibis està formada per 4 tàxons: Pelophylax, Pelodytes punctatus, Discoglossus pictus i 

Alytes almogavarii; de les que es constata la reproducció de dos: Pelodytes punctatus i Discoglossus pictus 

en punts efímers al voltant de la bassa principal (figura 27). La única espècie detectada durant el mostreig 

auditiu és el tòtil (figura 28) amb una categoria de cant baixa (ICA=1). Es detecten un total de 12 individus. 
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Figura 27. Composició de la comunitat d'amfibis a Els Morrals 2021 

 

 

Figura 28. ICA a Els Morrals 2021 

 

Can Ramonich 

Es visita set vegades entre el febrer i el novembre de 2021: dos serveis diürns i cinc nocturns. L’aigua només 

es manté durant tot el període al rec sud, eutròfic, amb algues abundants i molt cobert de vegetació, i en 

dos bassals molt eutrofitzats també dins el bogar.  
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La comunitat d’amfibis està formada per 5 tàxons: Discoglossus pictus, Pelodytes punctatus, Bufo spinosus, 

Alytes almogavarii i Lissotriton helveticus (figura 29). Sense indicis de reproducció de cap espècie i sense 

escoltes. És la localitat amb un nombre menor d’observacions (7). 

 

 

Figura 29. Composició de la comunitat d'amfibis a Can Ramonic 2021 

 

4.4.3. Discussió 

 

La comunitat d’amfibis està formada per, com a mínim, set espècies: el tritó palmat (Lissotriton helveticus), 

la granota pintada (Discoglossus pictus), el tòtil (Alytes almogavarii), el gripauet (Pelodytes punctatus), el 

gripau comú (Bufo spinosus), la reineta (Hyla meridionalis) i la granota verda (Pelophylax). El grup de 

Pelophylax inclou en realitat dos tàxons: l’espècie autòctona Pelophylax perezi i el cleptó hibridogenètic 

Pelophylax kl. grafi que tot i que no tenim dades actualitzades sobre la seva distribució a les tres localitats 

estudiades, ha aparegut a Can Jordà a Santa Pau (Daniel Fernández Guibertau com. pers.) el 26/04/2014 i 

dins la mateixa UTM 10x10 DG67 (Pérez-Sorribes, 2018) amb localitat concreta desconeguda. En espera 

d’informació més detallada, tots els individus del grup de Pelophylax que es detectin, no es podran atribuir 

a un tàxon concret donada l’aparent dificultat de distingir el cleptó graf del parental perezi a partir de trets 

morfològics.  

No apareixen les espècies d’altitud com Rana temporaria, ni Calotrition asper, l’hàbitat del qual tampoc s’hi 

correspon amb les masses d’aigua objecte del monitoratge. La localitat de Can Camps podria hostatjar 

poblacions dels urodels Salamandra salamandra i Triturus marmoratus, amb preferències per hidròfits (en 

T. marmoratus), ambients estables, més o menys forestats i d’aigües semipermanents o permanents. 

Pelobates cultripes és una espècie en regressió a Catalunya (Maluquer et al, 2017) i escassa a la Garrotxa 

(Álvarez, 2008) amb les observacions més recents (2020, Joan Montserrat com. pers.) al municipi de Santa 

Pau; i d’altres d’antigues, entre Tortellà (municipi on es troba Can Camps) i Maià de Montcal (Macias, 
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2010).  L’aparent absència (no detecció) d’Epidalea calamita és segurament circumstancial,  ja que ha estat 

observada anteriorment a les localitats de Els Morrals i Can Ramonich. En aquest darrer espai s’ha 

evidenciat la seva reproducció (Béjar, 2020). 

Pel que fa a les zones humides, Can Camps és la més diversa quant a la presència de microhàbitats: una 

bona part molt ben estructurada amb diverses comunitats d’hidròfits i helòfits, amb marges parcialment 

ombrejats i d’altres que possibiliten l’aparició de masses efímeres aïllades.  Al novembre s’observa la 

retirada de troncs morts i caiguts que hi havia al nord de la bassa. Aquesta actuació semblaria d’entrada 

que no afavoreix la població d’amfibis perquè uniformitza l’ambient i disminueix el nombre de possibles 

refugis. Tot plegat explicaria la comunitat d’amfibis que mostra un sistema ecològic força evolucionat amb 

una proporció important d’Hyla meridionalis, Bufo spinosus i Pelophylax, espècies més especialitzades.   

Els Morrals oferia també diversitat d’hàbitats entre (1) la bassa permanent al peu de la surgència (amb 

bogar), (2) les basses temporànies (amb jonqueres i comunitats de càrex), (3) els recs (amb herbassars), (4) 

la pollancreda i els camps adjacents (amb bassals efímers). Aquesta dinàmica ha modificat al llarg del 2021 

els accessos a la bassa, la topografia i les masses d’aigua secundàries, a més de suposar la desaparició de 

part dels hàbitats que eren presents l’any 2020, com la pollancreda o el rec que baixava a l’oest i que ha 

estat parcialment soterrat. Un altre factor negatiu és la presència de Procambarus clarkii que es troba estès 

arreu tret de les masses amb hidroperíode més curt. 

Els mostrejos, arrel de la dificultat d’accedir-hi de nit per les obres, no han seguit el mateix transsecte i en 

algunes poques ocasions s’ha hagut de modificar també el punt d’escolta, amb la qual cosa, les dades 

extretes d’aquest 2021 no seran vàlides a l’hora de comparar i mostrar tendències. Els transsectes i els 

punts d’escolta efectuats doncs durant el 2021 són provisionals en espera de l’estabilització de l’àrea. La 

comunitat d’amfibis reflexa un ambient alterat on les espècies pioneres (Pelodytes puctatus i Discoglossus 

pictus) són predominants.  

Can Ramonich s’inunda per ompliment directe de la precipitació sobre un substrat força impermeable, per 

aportacions del rec de Tirafaves quan es desborda al nord de l’àrea o bé per surgències quan el nivell freàtic 

aflora (Albert Alonso, com. pers.). El cas és que l’hidroperíode està lligat a la precipitació i mostra variacions 

estacionals i anuals molt marcades. Aquest ambient seria propi d’espècies pioneres com Epidalea calamita, 

Discoglossos pictus i Pelodytes punctatus, tot i que enguany Epidalea calamita no ha estat detectat. Dos 

factors a considerar és l’abundància, com a Els Morrals, de Procambarus clarkii i el fet que es trobi 

envoltada d’altres masses d’aigua de característiques diferents: recs de drenatge (permanent lenític) i 

torrent de Tirafaves (permanent lòtic). Les observacions d’Alytes almogavarii i de Lissotriton helveticus 

correspondrien a individus que utilitzen aquests altres ambients aquàtics.   

 

4.4.4. Conclusions 

 

El monitoratge d’amfibis de les Zones Humides de Can Camps, Els Morrals i Can Ramonich mostra una 

abundància relativa baixa en les dues darreres localitats. Amb una composició constituïda per dues 

tipologies: una comunitat “evolucionada” formada per espècies especialitzades a Can Camps i una 

comunitat “pionera” representada a Els Morrals i a Can Ramonich, pròpia de masses d’aigua efímeres i/o 

d’ambients alterats. Sobta però la manca d’observacions de Epidalea calamita que podria acusar-se a 

factors externs com l’hidroperíode o la competència amb Discoglossus pictus, o a la pròpia dinàmica de 
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l’espècie. En aquest sentit, és sabut que les poblacions d’amfibis estan sotmeses a grans fluctuacions 

demogràfiques naturals i que el monitoratge d’aquest grup implica una continuïtat mínima de més d’una 

dècada per poder detectar tendències.   
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4.5. Aus 

 

4.5.1. Resultats 

 

Seguint amb el mateix esquema de monitoratge d’aus aquàtiques de 2020, i amb uns resultats molt 

similars, durant els censos del 2021 es detecten un conjunt de 6 espècies aquàtiques no passeriformes  

(ànec collverd, cabusset, polla d'aigua, bernat pescaire, becadell comú, becadell sord), de les quals, tant 

sols del cabusset es confirma la reproducció, a l’estany de Can Camps (taula 10). A aquestes espècies, s’han 

d’associar 4 espècies de passeriformes lligades en gran mesura als ambients aquàtics (repicatalons, 

rossinyol bord, cuereta groga, cuereta torrentera), de les quals, el rossinyol bord i la cuereta groga són les 

úniques que es reprodueixen a les basses o a les zones adjacents  objecte d’aquest seguiment. Per bé que la 

cuereta groga està lligada a herbassars naturals i zones obertes no sempre lligades a la presència d’aigua, hi 

ha una parella nidificant a l’entorn de la bassa de Ramonich. A aquestes 10 espècies, es sumen set espècies 

aquàtiques més observades puntualment dins les zones d’estudi, arribant a les 17 espècies aquàtiques 

totals entre els anys 2020 i 2021 (taula 11). Si hi afegim la resta de la comunitat d’ocells, sumen un total de 

65 espècies observades directament a les zones d’estudi, i 74 espècies si incloem les que han sobrevolat o 

s’han observat a les zones contígües de la zona d’estudi. 

 

Taula 10. Presència (1) i absència (Ø) d’espècies d’ocells aquàtics a les tres zones d’estudi (Can Camps, Morrals, 

Ramonich) a l’hivern (gener i febrer) i a la primavera (abril i maig). Dades acumulades en el monitoratge d’ocells 2020-

2021. S’han exclòs d’aquesta taula les espècies no observades directament dins la zona d’estudi (o sigui les que 

sobrevolen o s’observen en zones contígües). Rep: Reproducció confirmada. 

  
Espècie 

Hivern (Gener i Febrer) Primavera (Abril i Maig) 

Can Camps Morrals Ramonich Can Camps Morrals Ramonich 

Ànec collverd 1 
  

1 1 1 

Cabusset 1 
  

1 (Rep) 
  Bernat pescaire 

     
1 

Agró roig 
    

1 
 Martinet ros 

    
1 

 Polla d'aigua 1 1 
 

1 (Rep) 
  Rascló 

   
1 

  Corriol petit 
    

1 
 Becadell comú 

  
1 

   Becadell sord 
  

1 
   Gamba roja vulgar 

    
1 

 Gavià argentat 
      Cuereta torrentera 1 1 

    Cuereta groga 
     

1 

Trist 1 
 

1 1 
 

1 

Boscarla de canyar 
    

1 
 Rossinyol bord 

 
1 1 1 1 1 

Repicatalons 1 
 

1 
   Totals 6 3 5 6 7 5 
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Taula 11. Nombre acumulat d’espècies d’ocells, observades en els censos de monitoratge dels anys 2020 i 2021, a 

cadascuna de les tres zones d’estudi (Can Camps, Morrals, Ramonich) i en el conjunt d’elles (C+M+R). N presents: 

espècies observades dins la zona humida d’estudi interactuant directament amb aquesta; N totals: espècies totals 

observades (inclouen les que sobrevolen o s’observen en la zona contígües). S’han segregat les dades entre espècies 

“aquàtiques” (part superior de la taula), “no aquàtiques” (part del mig de la taula), i “totals” (=aquàtiques + no 

aquàtiques, part inferior de la taula). 

 N presents N totals 

Aquàtiques   

Can Camps (C) 8 8 

Morrals (M) 9 11 

Ramonich (R) 8 9 

C+M+R 17 18 

No aquàtiques   

Can Camps (C) 42 49 

Morrals (M) 28 34 

Ramonich (R) 21 32 

C+M+R 48 56 

Totals   

Can Camps (C) 50 57 

Morrals (M) 37 45 

Ramonich (R) 29 41 

C+M+R 65 74 

 

4.5.2. Discussió 

 

Les tres àrees humides objecte d’aquest seguiment són petites, amb poques oportunitats de refugi i espai 

per a la nidificació, i envoltades d’àrees més o menys degradades, ja siguin urbanitzades, especialment a la 

bassa dels Morrals o ja siguin com a espais agrícoles intensius, cas de Can Ramonich. L’única excepció és la 

bassa de Can Camps, que alhora es troba a una àrea enclotada, i amb absència de prats naturals o 

inundables. Tots aquests factors accentuen la baixa abundància d’espècies reproductores, malgrat les llistes 

anuals, amb moltes visites per part de molts naturalistes, les quals ajuden a oferir una llista molt més gran 

d’espècies aquàtiques que utilitzen aquests punts com a llocs d’aturada obligada en el transcurs de les 

seves migracions. 

Amb tot, l’anàlisi comparat de les tres basses, ens ofereix la possibilitat d’observar unes característiques 

pròpies per a cadascun d’aquests espais, força diferenciats entre ells. La bassa dels Morrals es troba en un 

període molt dinàmic i remodelació a una zona adjacent, per la qual cosa és molt dificultós arribar a cap 

anàlisi de poblament, a l’espera que la nova ubicació comenci a aportar dades més consolidades en un 

futur proper. 

Seguint aquest argument, i tenint en compte que la mostra amb la qual analitzem les dades és força petita, 

podem determinar els següents aspectes diferenciats: 

 Estany de Can Camps, bon hàbitat per la reproducció: l’ànec collverd, abundós a Can Camps, 

malgrat no hi cria, resulta molt més comú que a Can Ramonich i Morrals, a causa de la fondària a 

algunes zones d’aquest estany, i de conseqüents possibilitats d’obtenir aliment. Tanmateix, 

aquesta disponibilitat de refugi i alimentació afavoreix la reproducció d’una parella de cabussets. 
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De la mateixa manera, la polla d’aigua, també es reprodueix a aquesta bassa, malgrat segurament 

no ho fa cada any, com passa el 2021. En línies generals, la sequera estival no afecta la reproducció 

ja que aquesta ja ha acabat quan el nivell d’aigua és massa baix. 

 La bassa de Ramonich ofereix moltes més possibilitats per a espècies associades a prats inundats: a 

aquesta àrea les precipitacions sovint deixen una superfície aquàtica laminada, que juntament amb 

la presència de canals associats al drenatge dels camps, afavoreixen la presència en migració i 

hivernada del becadell comú i el becadell sord, entre d’altres limícoles migradors. Aquestes 

condicions també afavoreixen una gran diversitat d’aus aquàtiques que s’aturen al llarg de les 

seves migracions. Tanmateix, aquesta és la que presenta nombres més alts de repicatalons que 

s’ajoquen a l’hivern, especialment a causa de que tota l’extensió agrícola de la Vall d’en Bas permet 

una dispersió diària d’individus en busca d’aliment. 

 La bassa dels Morrals, massa petita i enclotada fins a la nova ubicació, en procés el 2021: fins al 

moment, no permet la reproducció d’aus aquàtiques, a excepció del rossinyol bord. El canyissar 

present, tanmateix, també afavoreix la presència perllongada d’espècies del gènere Acrocephalus, 

que s’aturen en el transcurs de les seves migracions. 
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ANNEX 

 

Aquest annex és un recull de fotografies de les localitats estudiades i la seva biodiversitat. 

 

 

 
Fotografies 1 i 2 (Noemí Segura). Imatges de la recollida d’aigua en un dels mostrejos a la bassa dels 

Morrals (esquerra) i a l’estany de Can Camps (dreta). 

 

  

 
 

Fotografies 3, 4 i 5 (Noemí Segura). Imatges microscòpiques de tres classes de crustacis presents a Can 

Camps al febrer del 2021. D’esquerre a dreta: Ostracoda, Daphnia sp. i Copepoda.  
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Fotografia 6 (Mike Lockwood). La bassa dels Morrals amb molt poca làmina d’aigua oberta ja al mes de 

setembre.  

 

 

Fotografies 7 i 8 (Mike Lockwood). El rec de Els Morrals al maig 2021, amb imatges de la part menys 

vegetada (esquerra) i la part més vegetada (dreta). 
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Fotografies 9 i 10 (Mike Lockwood). Pterostigma característic de Ischnura pumilio (esquerra); mascle de 

Coenagrion puella (dreta). 

 

 

Fotografia 11 (Mike Lockwood). L’estany de Can Camps al setembre 2021, amb la part central de la bassa 

totalment eixuta. 
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Fotografia 12 (Mike Lockwood). Còpula de 

Sympetrum sanguineum a Can Camps. 

Noteu les cames totalment negres, un tret 

clau per identificar aquesta espècie al 

camp. 

 

 

Fotografia 13 (Xavier Béjar). Metamòrfic de Pelodytes a Els Morrals, Juny 2021. 
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Fotografia 14 (Xavier Béjar). La bassa de Els Morrals, Maig 2021. 

 

 

Fotografia 15 (Xavier Béjar). Camps de Can Ramonich, agost de 2021. 


