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1 ELS ECOSISTEMES AQUÀTICS CONTINENTALS 

Al planeta Terra més del 97% de l’aigua forma part dels mars i oceans. Del 3% restant, es calcula 
que un 68,6% es troba en forma de gel i un 30,1% al subsòl; així doncs, podem estimar que l’aigua 
dolça líquida en superfície només és el 0,3% d’aquest 3%, i representa el 0,01% del total. Tot i la 
seva proporció insignificant, aquestes masses d’aigua permeten l’existència del que anomenem 
ecosistemes aquàtics continentals i la seva diversitat és sorprenentment gran. 
 

Tipus d’hàbitats aquàtics continentals 

Les masses d’aigua dolça continentals presenten una sèrie de característiques que determinen en 
última instància la vida que podran acollir i les relacions entre les espècies que la conformen. Així 
doncs, i a grans trets, podem diferenciar entre aigües continentals salobroses i les dolces, entre les 
que presenten un flux o corrent i les que no, i entre els que tenen sempre aigua i les que s’assequen 
de manera natural. 
 
La salinitat de l’aigua generalment diferencia els hàbitats continentals i els marins, però com és 
habitual existeix una escala de grisos i sovint podem trobar espais de transició. Es dóna a les zones 
entre el continent i el mar, com pot ser a les llacunes litorals, a certes basses i estanyols, als estuaris 
o als manglars. Tanmateix,  en ocasions excepcionals, podem trobar sistemes salins continentals 
(conques endorreiques) que presenten més concentració salina que qualsevol mar o oceà.  
 
Com també hem esmentat, els ecosistemes aquàtics es poden classificar en funció de l’existència 
o absència d’un flux d’aigua, Les aigües amb flux unidireccional, que donen lloc a rius, rierols, 
torrents i deus, es coneixen com a ecosistemes lòtics. En canvi aquelles aigües sense corrent, com 
aiguamolls, molleres i altres, conformen el conjunt d’ecosistemes lèntics.  
 
Per últim, la temporalitat de l’aigua, és a dir, el temps que roman aquesta de manera superficial 
en una àrea determinada, juga un paper important a l’hora d’acabar de classificar aquests hàbitats. 
En aquest sentit tant els ambients lòtics com els lèntics poden ser temporànies. 
 

 
figura 1. la roureda de Can Verdalet és una roure inundable única a Catalunya, situada a la part baixa de la comarca de la Selva. 
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En el present document ens centrarem en les basses. Les podem definir com un sot amb aigua, de 
dimensions petites o mitjanes, i que es troba fora de la llera d’un curs d’aigua. Aquests hàbitats es 
troben classificats segons el sistema de classificació d’hàbitats europeu EUNIS, traduïts a 
Catalunya gràcies al Manual dels hàbitats de Catalunya, fet que possibilita una correcta 
classificació i protecció. Dins de l’àmbit del present document podem trobar els següents hàbitats 
(en parèntesi llur codi a la Cartografia dels hàbitats de Catalunya): Basses petites de nivell 
fluctuant (22b), estanys (i embassaments) de terra baixa i de l’estatge montà (22c), basses de rec, 
industrials o contra incendis (89b1), sorreres, pedreres o graveres inundades (86c), basses i estanys 
ornamentals de parcs i jardins (89b2), abeuradors, safarejos i altres petits punts d’aigua artificials 
(89c) i cocons i petites basses sobre roca mare (91). 
 

Importància de les basses d’aigua 

Les basses i altres hàbitats similars són elements clau des de multitud de punts de vista. A 
continuació desenvolupem alguns d’aquests. 
 
SERVEIS ECOSISTÈMICS. Les basses són embornals de CO2 i per tant elements clau en 
l’adaptació al canvi climàtic, mantenen la integritat del sòl, contribueixen a la diversitat del 
paisatge i intervenen en els cicles biogeoquímics i hidrològics, entre molts d’altres serveis 
ecosistèmics més secundaris. 
 
BIODIVERSITAT. Les basses són l’hàbitat de múltiples espècies animals i vegetals (i no només!) 
que hi viuen gairebé de manera exclusiva, i allotgen i conformen diferents tipus de comunitat d’un 
elevat interès. Les aigües tranquil·les generen un ambient diferent del que es viu als rius i rierols, 
facilitant la vida a tota una sèrie de plantes i animals que no han de patir ni per riuades ni, a 
vegades, per gaires sequeres. Alhora, faciliten la vida de diverses espècies que, tot i no viure-hi 
estrictament, els aprofiten com a punt d’abeurament, de refugi, o d’obtenció de recursos. Per un 
motiu o per l’altre, una bassa acostuma a ser un bon punt per gaudir de la fauna i flora tant en 
quantitat com en diversitat, des de plantes flotants fins al petit ocell que hi va a beure, passant per 
petits invertebrats nedadors que s’han de mirar gairebé amb lupa i que es dediquen a consumir les 
algues microscòpiques que també troben un lloc idoni per multiplicar-se en aquests hàbitats. 
 

 
 
 
 

 

 

 

figura 2. 1000 punts d'aigua 

és una iniciativa de Paisatges 
Vius, una entitat ambiental 

catalana, que té com a 

objectiu catalogar punts 

d'aigua de tota mena en 

l’àmbit del Principat de 

Catalunya. 



LES BASSES TEMPORÀNIES 
 
 

 
 
 

3 

ASPECTES SOCIOCULTURALS I PAISATGÍSTICS. A la conca mediterrània l’aigua ha estat 
sempre un recurs escàs, que ha portat a la construcció de nombroses infraestructures per part de 
les diverses civilitzacions al llarg de la història per tal de fer-ne un ús racional i sostenible. Té 
importància en el seu ús domèstic (beure, cuinar, rentar), en l’àmbit de l’explotació agrària (abeurar 
el bestiar, regar) o més recentment en el sector industrial (moure moles de molins i refrigeració, 
generació d’energia, etc.). El seu ús històric mitjanant sistemes de captació, transport i 
emmagatzematge ens ha deixat un ric patrimoni en forma de construccions (séquies, canals, pous, 
sínies, basses antigues, pous de glaç, ponts, molins, etc.) conegut amb el nom de patrimoni de 
l’aigua. La presència d’aigua fou un motor social i econòmic, fent que els pobles es desenvolupin 
al voltant d’aquesta i deixant al seu pas acumulacions de joies patrimonials com antics camins, 
marges, terrasses, cabanes de pedra seca, murs de maçoneria, masos, barraques, ponts o restes 
arqueològiques. Alguns d’aquests elements formen part de l’ideari col·lectiu, i han sigut 
tradicionalment punts de referència comunitària, de reunió, d’esbarjo, de coneixença i, fins i tot, 
símbols del mateix paisatge i de la nostra connexió amb l’entorn. En l’actualitat moltes d’aquestes 
construccions estan abandonades i són l’hàbitat per a molts grups taxonòmics de fauna i flora. 
Algunes, però, sobretot les basses, a poc a poc van perdent la seva funcionalitat ecològica si són 
abandonades completament. Això genera una amenaçada pel manteniment d’una xarxa de punts 
d’aigua viable per les espècies que habiten aquests ecosistemes, ja que les zones naturals a on es 
creaven de forma espontània (rambles de rius, planes d’inundació) actualment estan 
majoritàriament humanitzades o domesticades, drenades o endegades. Per altra banda, les 
activitats humanes que en creaven de nous (basses i recs per agricultura, ramaderia, sector 
secundari tradicional) en substitució dels naturals, també s’estan abandonant.  
 
 
ASPECTES SOCIOECONÒMICS. Quant a les basses temporànies en concret, en l’aspecte natural 
aquestes estan sobretot lligades a planes al·luvials inundables i a la mercè de grans avingudes 
generadores d’irregularitats al terreny, conques endorreiques, o ambients geològics particulars que 
forcen la pujada del freàtic en punts concrets o no permeten la ràpida erosió i buidatge de punts 
d’acumulació d’escorrentia superficial. Aquelles d’origen humà han tingut relació, sobretot, amb 
la ramaderia i l’horticultura. Durant segles aquesta doble funció (ecosistèmica i d’acumulació 
d’aigua per usos humans) ha estat compatible, i per tant l’activitat humana no ha suposat, 
generalment, cap problema per l’ecosistema (i a l’inrevés). D’altra banda, i amb un impacte molt 
menor, l’apicultura és una altre activitat que aprofita i fins i tot promou les basses temporànies, ja 
que suposen un punt de descans i hidratació per a les abelles. Per últim, cal destacar l’increment 
recent de l’aprofitament de les basses temporànies des de la vessant científica-divulgativa. Cada 
vegada són més comuns els hides o observatoris de pagament per fotografiar ocells, mamífers i 
altres tipus de fauna que s’hi apropen per menjar i beure, i degut a la facilitat de trobar una gran 
diversitat de fauna i flora en un espai reduït, les basses son sovint utilitzades per fer educació 
ambiental per a tot tipus de públic. Tanmateix, en desaparèixer progressivament el ramats de bona 
part del país, juntament amb les estructures del regadiu tradicional a petita escala, les principals 
activitats econòmiques que mantenien les basses temporànies són, actualment, escasses al territori. 
Així doncs, si s’aposta per un model productiu descentralitzat i per la represa d’una producció 
ramadera extensiva sostenible, totes les estructures del patrimoni de l’aigua, incloses les basses, 
s’haurien de seguir considerant no només des d’un punt de vista de biodiversitat sinó també com 
a elements rellevants des d’un punt de vista socioeconòmic. 
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2 LES BASSES TEMPORÀNIES: QUÈ SÓN? 

Les basses temporànies són petites masses d'aigua succintes temporànies o efímeres de 
desenvolupament hivernal i/o primaveral (a vegades també es produeix el seu ompliment a la 
tardor), amb una fase de dessecació recurrent estival. La seva alimentació és principalment epigea, 
procedent de pluges i, depenent d'això, de la impermeabilització i de la topografia, el seu cicle 
d'inundació pot resultar molt irregular interanualment. A la Península i Balears, es troben 
principalment en zones de clima mediterrani. 
 
Altres característiques podrien ser: 

• Conca receptora normalment petita, limitant-se a unes poques hectàrees o fins i tot molt 
menys. 

• Morfometria de la cubeta (si està ben conservada) amb un pendent molt reduït i una 
forma relativament circular o ovalada, si bé pot presentar irregularitats.  

• Inferior als 1,5-2 metres de profunditat màxima, ja que l'evaporació ha de superar a les 
precipitacions en l'àmbit mediterrani. 

• Baixa o moderada concentració de minerals i nutrients. 
 

 
figura 3. les basses ramaderes sovint són un tresor en termes de biodiversitat, i gairebé sempre són temporànies. La de la il·lustració 

és la bassa d'en Ferrà, a el Perelló.  

 
Normalment segons el tipus de substrat en el qual s'assenteixen aquestes aigües trobem dos 
subtipus: 

1. Les d’aigua tèrbola. S'assenten sobre substrats argilosos o margosos. Les precipitacions 
sobre aquests sòls donen lloc a aigües tèrboles, bé de manera permanent o bé en les 
primeres fases de la inundació. A causa d'aquesta terbolesa la vegetació aquàtica pot estar 
empobrida. Són freqüents en la zona sud d'Europa i alberguen, en molts casos, una fauna 
d'origen nord-africà o de distribució iberopontocàspica de gran interès, representant 
aquestes localitats el límit septentrional d'aquesta distribució. 
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2. Les d’aigua transparent. S'assenten sobre sòls rocosos, materials pedregosos de sediments 
fluvials o sòls arenosos silicis. Les aigües són netes i poc mineralitzades i la vegetació 
abundant, allà on aquesta pot arrelar, per la poca profunditat i la claredat. 

 
En el Manual d'Interpretació d'Hàbitat EUR 27 (EC-*DGE, 2007), es referencien amb el codi 
3170 Basses i tolls temporers mediterranis i són un Hàbitat d’Interès Comunitari Prioritari. 
 
 

3 LES BASSES TEMPORÀNIES: LA VIDA QUE HI TROBEM 

Quin avantatge té la vida en un lloc inundat però que a la llarga s'asseca? Per què decidir viure en 
un ambient que apareix i desapareix? Com ja us podeu imaginar, un punt important és que aquesta 
situació exclou, entre d’altres, els peixos i tota una sèrie d’altres depredadors que determinen molt 
quin tipus de comunitat es genera per un efecte que s’anomena top-down. Un bon exemple són 
les libèl·lules: gairebé la totalitat de les espècies catalanes passen l’hivern en fase larva (aquàtica), 
de tal manera que només trobarem aquest àvid depredador subaquàtics a les basses que hagin 
mantingut l’aigua durant tota la tardor i l’hivern. Per altra banda, una espècie que visqui en una 
bassa que s'assequi per força ha d'estar adaptada a resistir, a marxar i tornar, o a reviure quan 
aquesta es torni a inundar. 
 
FLORA. Les plantes formen la base tròfica de les comunitats d'una bassa. El fitoplàncton serveix 
d'aliment per al zooplàncton, mentre els macròfits i les plantes palustres serveixen a més de refugi 
i de substrat físic per a desenvolupar bona part del seu cicle biològic. El fitoplàncton suposa la 
major part de la matèria orgànica. En general, les tolles més tèrboles posseeixen una major 
biomassa d'algues, però una menor diversitat d'espècies. En les transparents passa el contrari. La 
majoria d'espècies correspon a clorofícies (Chlorococcum, Chlamydomonas, Dactilosphaerium i 
Oocystis), seguides de conjugades, euglenòfits (Trachelomonas) i diatomees (Achnanthidium, 
Nitzschia i Navicula). 
 
Normalment, la comunitat vegetal està constituïda per plantes majoritàriament amfíbies (en el 
sentit que tenen una doble vida), que poden passar d'estar cobertes per aigua entre la tardor i la 
primavera a descobertes a l'estiu després de la dessecació estival. Les comunitats vegetals pròpies 
d'aquest hàbitat poden distribuir-se de manera concèntrica seguint el gradient d'humitat en i al 
voltant de la massa d'aigua. D’aquesta manera, a les proximitats de la tolla podem trobar gramínies 
com Phalaris sp. o Paspalum sp. que donen pas a les comunitats vegetals terrestres de la perifèria. 
A mesura que ens acostem a l'aigua comencen a aparèixer plantes amb major necessitat d'humitat 
(les anomenades higròfites i hidròfites) i es manifesten associacions com la Jonc-Isoetetum 
velatae, dominada per petites espècies junciformes entre les quals destaquen les dels gèneres 
Isoetes, Juncus, Mentha, Damasonium, Marsilea o Lythrum, entre altres espècies. Si ens apropem 
més, poden aparèixer espècies representants dels gèneres Scirpus, Typha, Phragmithes, Eleocharis 
o Schoenus. Més aigua necessiten encara altres com diverses molses i espècies d’hepàtiques del 
gènere Riella, així com els ranuncles (Ranunculus sp.) o la Alisma. Ja per acabar, i les més escasses, 
ja que necessiten estar submergides, trobem diverses espècies de carofícies com les del gènere 
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Chara, que poden aguantar períodes sense aigua, plantes vasculars com Myriophyllum, i flotants 
com la Lemna. 
 
INVERTEBRATS. Com la flora, la fauna també és capaç viure en ambients tan efímers com aquests. 
Mitjançant diferents estratègies, des dels invertebrats aquàtics fins als amfibis, s’han especialitzat 
fins al punt en què moltes espècies només poden viure a les basses temporànies. Entre les 
estratègies d'adaptació dels cicles de vida dels organismes aquàtics a un període de dessecació estan 
la migració (com fan els heteròpters), la presència d'una fase no aquàtica en el cicle vital (com és 
el cas dels amfibis) o la producció de formes latents resistents a la sequera (com molts crustacis), 
sigui en forma de quist o d’ou. Com és d’esperar, la comunitat faunística d’una bassa dependrà 
directament dels hàbitats terrestres circumdants, de la connectivitat de la bassa, del tipus de 
substrat, de la mida de la cubeta, de la ubicació, de la incidència solar, de la temporalitat 
(hidroperíode), de la quantitat de refugis, de la comunitat de plantes, etc. 
 
El primer grup que tractarem serà aquell de mida més reduïda: el zooplàncton. S'alimenten per 
ingestió del fitoplàncton, bacteris i matèria orgànica, i són, per tant, molt importants per a 
mantenir una bona qualitat de l'aigua. Els grups més coneguts són els rotífers i els crustacis, els 
més coneguts són els ostracodes, els copèpodes, els branquiòpodes cladòcers com la puça d’aigua 
(Daphnia sp.) i els branquiòpodes concostracis com els del gènere Isaura i Maghrebestheria. Molt 
emblemàtics i amb una mida més gran trobem altres branquiòpodes, però en aquest cas anostracis, 
com els del gènere Branchypus, i notostracis com el Triops. 
 
Seguim amb els invertebrats d’una mida superior. S’alimenten tant d’algues i restes orgàniques 
com d’altres invertebrats, inclús alguns heteròpters, coleòpters i odonats ho fan de larves d’amfibis. 
A una bassa temporània podem trobar planàries com les de la família Dugesiidae, cucs de la 
Lumbricidae, aràcnids de la Hydrachnidiae, els mol·luscs gasteròpodes Ancylidae, Lymnaeidae, 
Physidae i Planorbidae, a més de molts insectes diferents. Els ordres i famílies d’insectes més 
coneguts són els següents: efímeres (Baetidae, Caenidae, Leptophlebiidae), heteròpters 
(Notonectidae, Corixidae (per exemple Nepidae, Hydrometridae, Gerridae), dípters 
(Chironomidae, Simuliidae, Culicidae, Tipulidae, Syrphidae, Ceratopogonidae, Chaoboridae), 
Libèl·lules (Aeshnidae, Gomphidae, Libellulidae, Calopterygidae, Coegangrionidae), i coleòpters 
(Dytiscidae, Hydrophilidae, Haliplidae, Elmidae, Gyrinidae). 
 
ELS AMFIBIS. La gran majoria de les nostres espècies d’anurs (amfibis sense cua a l’estadi adult) 
crien ocasionalment o sovint en basses temporànies, però segurament als que més els hi agraden 
aquest tipus d’ambients són el gripau corredor (Epidalea calamita), que molt rarament criarà en 
basses permanents; el gripauet o granoteta de punts (Pelodytes punctatus) una espècie molt 
flexible; la granota pintada (Discoglossus pictus) una espècie introduïda, provinent del nord 
d'Àfrica, també excepcionalment adaptada a aquests ambients; la granota roja (Rana temporaria) 
que aprofita tant estanys, com basses, i de vegades el gripau d’esperons (Pelobates cultripes) i la 
reineta (Hyla meridionalis). Tots aquests capgrossos tenen la capacitat d'accelerar el seu 
desenvolupament si detecten que el nivell de l'aigua baixa massa ràpid, podent aconseguir fer la 
metamorfosi amb només 30 dies d'edat si en tenen la necessitat i les altres condicions – com per 
exemple el menjar abundant – hi ajuden. En canvi, si aquell any hi ha sort i les pluges són 
abundants, aquests capgrossos sovint allarguen el temps de vida de capgròs, aprofitant tot el 
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possible per engreixar-se i pasturar algues i altres restes del fons de la bassa abans de sortir de 
l'aigua com a granotetes o petits gripaus i començar una nova etapa en llur vida com a depredadors. 
Per exemple, el període de capgròs d'una granota pintada pot durar des d'un mes  (si hi ha perill 
d'assecament de la bassa) fins a més de vuit si la granota fa la posta a la tardor i passa l'hivern a 
l'aigua.  
 

 
figura 4. capgrossos de gripau corredor (Epidalea calamita) en un toll temporàni. 

 
A Catalunya tenim sis espècies d’urodels (amfibis amb cua a l’estadi adult). D’aquestes només els 
tritons del gènere Calotriton, representats a Catalunya pel tritó pirinenc (Calotriton asper) i el 
tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), es reprodueixen exclusivament en ambients lòtics com 
rius i menys abundantment en estanys d’alta muntanya. En canvi, la Salamandra (Salamandra 
salamandra), el tritó verd (Triturus marmoratus), el tritó palmat (Lissotriton helveticus) i 
l’ofegabous (Pleuodeles waltl) encara que acostumen a preferir llocs amb un hidroperíode alt, si 
no disposen d’un hàbitat permanent prendran la decisió de reproduir-se a basses temporànies o 
semipermanents. 
 
Una raó de pes que porta un amfibi a reproduir-se en una massa que s’assecarà és, com ja s’ha 
esmentat, l’absència de grans depredadors aquàtics com els peixos o els crancs.  Tanmateix, n’hi 
ha d’altres que poden fer servir les basses permanents com a punt de cria, però que poden decidir 
no fer-ho si detecten que el punt d’aigua té massa depredadors. Sabem que els amfibis adults saben 
detectar la flaire de peix, i també d’altres depredadors i competidors, i poden decidir segons 
aquesta informació si arriscar-se a pondre els capgrossos allà a no. Per tant, d’amfibis que poden 
viure a basses permanents n’hi ha una llista més o menys llarga, però cal dir que molts d’aquests 
de manera natural les evitaran a mesura que la bassa acumula de manera natural (o no) depredadors 
i és més grossa i amb més aigües lliures sense refugi. Per exemple, els tritons (el verd Triturus 
marmoratus, i el palmat, Lissotriton helveticus) poden ser abundants en basses permanents però 
podreu veure ràpidament com desapareixen com per art de màgia si s’introdueixen peixos o hi 
arriben altres espècies invasores com el cranc americà (Procambarus clarkii). Passa el mateix amb 
algunes espècies com els tòtils (el català Alytes almogavarii o el valencià Alytes obstetricans 
pertinax segons la zona a on et trobis) que tenen uns capgrossos que s’estan fins i tot més d’un any 
(i dos fins i tot) a l’aigua i per tant hom podria pensar que prefereixen grans basses permanents. 
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Tanmateix, però,  eviten les basses permanents amb grans depredadors com peixos de pesca 
esportiva.  
 
L’alternativa a marxar és quedar-se al punt amb depredadors, i això és el que precisament poden 
fer algunes espècies que capaces resistir aquestes condicions: el gripau comú (Bufo spinosus) que 
té capgrossos tòxics i molt nombrosos i que per tant impedeixen que els peixos i altres animals 
puguin consumir-los tots, i la granota verda (Pelophylax perezi) espècie de fet típica de basses 
permanents (tant, que cria durant finals de primavera i estiu, és a dir, assumeix que aquell punt 
d’aigua no s’asseca mai) llurs capgrossos tenen una elevadíssima capacitat de sobreviure i créixer 
amagats, sense ser tòxics, amb l’alè al clatell de desenes d’espècies diferents de depredadors. Són, 
però, les dues úniques espècies que poden restar un cop la bassa va acumulant depredadors de 
manera no natural. En alguns casos, si hi ha molta vegetació als marges, alguna reineta (Hyla 
meridionalis) pot fer el pas, però en general també cercaran preferentment basses permanents 
sense peixos o depredadors invasors, o directament basses temporànies de llarga durada. 
 
ALTRES VERTEBRATS. No de manera exclusiva com sí que succeïa amb els grups anteriors, 
existeixen tota una sèrie de vertebrats que utilitzen les basses temporànies com a punt 
d’abeurament, caça o refugi. Parlem dels ratpenats, bons controladors de plagues d’insectes que 
de nit s’apropen a aquests punts per caçar insectes i abeurar-se. Altres mamífers com guineus, 
toixons, senglars, cabirols, musaranyes, ratolins i molts d’altres troben més possibilitats 
d’alimentació prop d’aquests punts. Per acabar, però no per això menys importants, les aus. 
Acudeixen nombroses espècies, des de petits mosquiters que es refugien entre la vegetació o 
orenetes que recullen fang per construir els seus nius, fins a grans ardeids o anàtids que troben 
aliment, refugi i lloc de nidificació. 
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4 LA IMPORTÀNCIA DELS HÀBITATS PROPERS 

Els amfibis, en general, passen la major part de la seva vida fora de l’aigua, el que anomenem fase 
terrestre (en contraposició a la fase aquàtica). La proporció d’aquesta vida terrestre depèn de 
l’espècie i de les condicions ambientals, però la importància dels hàbitats propers als punts de 
reproducció és clau durant tot l’any. És important que aquests hàbitats estiguin ben connectats 
amb altres del mateix caire, per tal que les espècies puguin colonitzar per si soles una bassa 
restaurada o de nova creació, així com possibilitar l’intercanvi genètic. Podem fer basses dins de 
finques completament tancades, però hem de pensar que només arribaran organismes per via aèria! 
 
Si ens endinsem al cicle dels amfibis, un cop els juvenils abandonen l’aigua després de l’estadi de 
larva/capgròs, la gran majoria passaran la resta de la seva vida subadulta en hàbitats terrestres. 
Aquesta fase durarà 2 o 3 anys, dependent de l’espècie,  fins que els juvenils arribin a la maduresa 
sexual. Un cop adults, els amfibis intercalen llurs fases terrestres i aquàtiques en funció de l’estació, 
d’un mode gairebé cíclic any rere any, tot i que amb variacions puntuals notables depenent de la 
pluviometria i altres condicions ambientals. Aquests espais al voltant de les basses no només són 
útils pel desenvolupament i supervivència dels amfibis sinó també per la seva dispersió a noves 
zones de reproducció i per l’intercanvi genètic entre poblacions. Fan possible la recolonització 
d’espais on alguna espècie s’ha pogut extingir així com la colonització d’espais de nova creació. 
Aquests moviments són, doncs, de vital importància per la supervivència de les espècies a molts 
nivells.  
 
REQUERIMENTS DELS HÀBITATS TERRESTRES. Les característiques d’aquests espais d’elevada 
importància són simples i no requereixen un manteniment molt intensiu.  Per tal que els amfibis 
hi trobin llocs adequats, hem de procurar espais humits de repòs, que serviran no només de refugi 
sinó de lloc de reproducció dels invertebrats dels quals els amfibis s’alimenten. Les característiques 
dels hàbitats circumdants variaran lleugerament entre espècies, des d’herbassars, fins a masses 
arbòries, passant per matollars. Per exemple, les granotes roges (Rana temporaria) solen preferir 
masses d’aigua en entorns molt forestals mentre que els gripaus corredors (Epidalea calamita) 
necessiten espais molt oberts.  
 
En general, hem de procurar que als entorns de la bassa hi hagi espais més o menys humits, per 
quan els amfibis comencin la fase terrestre hi trobin la suficient humitat. Aquest fet és 
especialment important per les larves acabades de sortir de l’aigua, els anomenats metamòrfics, 
que són molt sensibles a la deshidratació. Sovint convé tenir una certa cobertura arbòria, tot i que 
no excessiva. Hem de pensar que perquè el punt de reproducció tingui una comunitat aquàtica 
completa, ha d’arribar la llum solar. Aquesta cobertura dependrà molt de les característiques del 
lloc (prop d’un torrent, en zones fresques, etc.) així com de la naturalesa de la bassa (permanent, 
temporal, etc.). En general buscarem tenir un herbassar o prat al voltant del punt d’aigua, amb 
alguns matolls dispersos i alguns arbres al voltant de la bassa. 
 
Més enllà de l’entorn general de la bassa, alguns microhàbitats en les proximitats del punt d’aigua 
ens ajudaran a augmentar la robustesa de les nostres poblacions d’amfibis. Elements com troncs 
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grans caiguts, caus de mamífers, murs de pedra seca o inclús restes de materials abandonats com 
teules o maons, configuraran espais de vital i importància, tant per refugiar-se com per hivernar.   
 
 

 
figura 5. bassa de Monars, a l'Alta Garrotxa, amb poblacions molt interessants d'insectes i de plantes. 

 
PUNTS D’HIVERNADA. Durant l’hivern, els amfibis cerquen llocs humits, però no xops, on no 
arribin les glaçades. La diversitat de refugis és molt elevada. Algunes espècies s’enterren en el sòl 
flonjo i altres cerquen cavitats ja existents. Quan restaurem un punt d’aigua o en fem un de nova 
creació, moltes persones es preocupen en excés per la presència d’aquests refugis, sense adonar-se 
que sovint, si l’hàbitat circumdant és mínimament natural, hi haurà multitud d’aquests. A més a 
més, s’ha comprovat que l’ús de refugis artificials per part dels amfibis és força limitat. És 
important ficar el nostre focus d’atenció en la gestió de l’hàbitat circumdant, que de ben segur 
oferirà multitud de refugis. Així i tot, en ambients molt antropitzats o bé en fases de construcció 
molt inicials, pot ser interessant crear refugis. 
 
Alguns refugis simples poden funcionar prou bé, com per exemple la col·locació de grans pedres 
o soques. Per millorar la seva funcionalitat és interessant deixar espais buits sota d’aquests 
elements, de tal manera que es creïn petites galeries subterrànies. A Anglaterra, han desenvolupat 
també una espècie d’hivernacles que poden resultar molt interessants. Aquests es construeixen fent 
un forat a terra, en una zona que no s’entolli, d’uns 100 cm de profunditat i mínim 3 metres de 
diàmetre. Reblirem aquest forat amb una combinació de materials de diferent naturalesa: fusta en 
descomposició, pedres mitjanes, trossos de llenya, etc. Procurarem fer estrats, de tal manera que 
quedin espais buits i que aquests vagin variant a mesura que la matèria orgànica es vagi 
descomponent. Cobrirem tots aquests materials amb les restes de terrosos amb herba que havíem 
tret a l’inici de fer el forat, tot deixant espais d’entrada al nostre refugi. 
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5 LES BASSES TEMPORÀNIES: PERILLS I AMENACES 

Més enllà de l’elevada riquesa d’espècies que poden acollir les basses temporànies, un altra 
característica rellevant que presenten és la seva fragilitat i un elevat grau d’amenaça. Es veuen 
afectades per múltiples factors, sobretot d’origen antròpic, els més coneguts són els següents: 
 

• Abandonament del camp. Les basses necessiten un cert manteniment i l’abandonament 
de certs punts pot causar un deteriorament que a la llarga no és compatible amb la vida a 
la bassa. 

• Intensificació agrícola i sobrepastura. 
• Noves construccions com edificacions o carreteres. 
• Accessos rodats, trepig, sobrefreqüentació. 
• Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça i salobre) per biocides i fertilitzants de 

cultius propers. També per abocaments d'aigües residuals urbanes o industrials. 
• Rebliment de dics, séquies, basses o zones humides en general. 
• Alteracions en la dinàmica i flux d'aigua. En general es tracta de canvis en la morfologia 

del terreny (com la construcció de canals o drenatges) que n'impedeixen la inundació 
periòdica, però també succeeix el contrari, és a dir, l’excavació de la cubeta per augmentar 
la profunditat i fer que passi de ser una bassa temporània a una permanent. 

• Aforestació i plantacions. 
• Introducció d’espècies exòtiques invasores de fauna i flora. 
• Alteració dels ritmes del cicle de l’aigua pel canvi climàtic que provoquen una dessecació 

prematura. 
• Eutrofització natural. 
• Compactació del fons i impermeabilització natural. 

La majoria d'aquestes afeccions es retroalimenten positivament i a voltes suposen un impacte tan 
greu que pot causar l'eliminació total de poblacions d'espècies lligades a aquests ambients. Un 
exemple és el cas del sobrepastura per bestiar, mentre que l’oví només afecta la vegetació litoral, el 
boví afecta també a tot l'interior de la massa d'aigua, aportant gran quantitat de nutrients amb les 
seves dejeccions. Si la quantitat de matèria orgànica aportada excedeix la capacitat de depuració 
del sistema es produeix una situació d'anòxia i un ambient reductor amb aigües tèrboles negres. A 
més a més, la deterioració de la zona perimetral augmenta l'erosió i arrossegament de materials 
que poden contribuir al rebliment del punt d’aigua.   

D’altra banda, no tot són notícies negatives i en altres casos menys greus, l’impacte i el dany es 
pot corregir sempre que no s'eliminin o modifiquin dràsticament els elements que proporcionen 
les aportacions d'aigua. 

POSSIBLES SOLUCIONS. Algunes de les actuacions que, en funció del cas, es poden efectuar són:  

• Avaluació i control de possibles factors físics que modifiquin la temporalitat de l’aigua. 
• Preservació dels hidroperíodes naturals dels sistemes lèntics als quals està associat 

l'hàbitat, evitant drenatges o inundacions permanents (per exemple eliminar el drenatge 
o aprofundir la cubeta inundable per garantir un període mínim amb aigua). 
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• Millora de la connectivitat dels hàbitats aquàtics amb els ecosistemes naturals terrestres 
adjacents. 

• Mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les aigües associades a l'hàbitat. 
• Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de 

l'hàbitat. 
• Eliminació d’espècies exòtiques invasores mitjançant mètodes manuals i el seu posterior 

control. 
• Gestió dels usos del sòl afavorint els espais oberts i el mosaic d’hàbitats (per exemple 

control de la vegetació arbustiva). 
• Restauració d’antigues construccions de pedra seca. 
• Construcció d’abeuradors per evitar l’impacte del bestiar a les basses. 
• Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental tant als propietaris com a 

la societat (per exemple voluntariats, xerrades, cursos, cartellera, material divulgatiu, etc.). 

 

 

figura 6. sovint les basses s'han de protegir del trepig del vestiar, especialment del vacum. A la fotografia, tancament perimetral en 

curs a l'estany del Pla del Gorg (Vall de Ribes).  
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6 COM CONSTRUIR UNA BASSA TEMPORÀNIA 

Sempre és preferible intentar restaurar un punt d’aigua ja existent, però si aquest és insalvable, la 
propietat és privada i no facilita un permís, a la zona mai hi ha hagut cap punt d’aigua o 
directament la voleu construir al vostre jardí, no quedarà més remei que construir una bassa des 
de zero. Abans de res ens hem de fer quatre preguntes clau: 
 
ON VOLEM FER LA BASSA? Per a l'elecció del lloc apropiat, cal tenir en compte que tots els 
terrenys tenen un propietari i que s’ha d’estudiar i tractar d’aconseguir els permisos necessaris per 
a poder realitzar l'actuació. En el cas improbable que puguem triar el punt exacte del nostre 
municipi on fer la bassa, és molt important fer un primer estudi des de la pantalla de l’ordinador. 
Encenem un visor satèl·lit i pentinem l’àrea d’interès fixant-nos en diferents aspectes amb 
l’objectiu de triar un seguit de punts aptes que posteriorment visitarem en persona. L’espai ha de: 

• Trobar-se en un espai verd, connectat amb d’altres. Preferiblement a prop d’una zona amb 
aigua per afavorir la colonització natural de diferents espècies de fauna. Aquí és important 
remarcar que està terminalment prohibit per llei traslladar amfibis i qualsevol altra espècie 
de fauna autòctona des d’un punt cap a un altre. La nostra feina és assegurar-nos d’oferir 
un hàbitat apte per a la vida i ben connectat a corredors biològics. 

• Evitar les zones de pas de persones i vehicles, ja que probablement la nostra bassa podria 
acabar suposant un problema per als usuaris. També ens allunyarem de les zones 
inundables, les properes a punts amb espècies exòtiques invasores, les zones que pateixin 
una excessiva pressió agrícola o ramadera, i les que tinguin certa acumulació de deixalles. 

• Comptar amb diversitat d’hàbitats i allunyar la construcció de la bassa de grans masses 
forestals, sobretot si són de fulla caduca. En general, s'ha de tenir en compte que com més 
naturalitzat estigui l'entorn circumdant, millor serà l'hàbitat per als amfibis. 

• Escollir una zona assolellada, preferentment orientada en direcció sud o oest, perquè 
assegurar unes 5 hores de sol diàries, i es pugui donar el creixement de la vegetació 
aquàtica. Tanmateix ha de mantenir alguna zona amb ombra, depenent del context. 

• Cal prioritzar que trobi en un petit tàlveg o aprofundit natural del terreny, d'aquesta 
manera ens assegurem que les aigües pluvials i d'escolament es recullin en la nostra tolla. 
Una alternativa és estudiar la possibilitat de construir en un futur un circuit de captació 
de l’aigua cap a la bassa o una via alternativa com aprofitar l’aigua de les teulades. 

• Valorar positivament sòls de granulometria molt fina com els argilosos o de margues, així 
podrem estalviar diners en impermeabilitzar la cubeta de manera artificial. 

 
QUIN TIPUS DE BASSA VOLEM? Com ja sabem, existeixen diferents tipus de basses, que 
simplificant, podem dividir-les en permanents i temporànies. Cadascun d’aquests hàbitats 
presenten diferents espècies adaptades a viure-hi. Aleshores si el nostre objectiu és incrementar al 
màxim la diversitat d’espècies aquàtiques o semiaquàtiques d’una zona, sempre que es pugui és 
preferible crear petits complexos de tolles que incloguin enclavaments permanents i estacionals, 
diversificant així la seva capacitat d'acolliment per a la vida. Nosaltres, però, ens centrarem en les 
basses temporànies ja que són un Hàbitat d’Interès Comunitari Prioritari en regressió, acullen una 
diversitat d’amfibis superior, són més fàcils de gestionar (és més complicat que les espècies 
exòtiques invasores s’estableixin) i, normalment, són més econòmiques. 
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figura 7. diferents passos en la construcció d'una bassa amb lona EPDM i maquinària pesant. 
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QUAN LA FAREM? La millor època per fer una bassa és a finals de la tardor i al llarg de l’hivern, 
just quan la vegetació i la fauna estan en estat latent. Construint i sembrant les plantes durant 
aquesta època la bassa tindrà temps de desenvolupar-se per la primavera. Fins i tot potser donem 
temps perquè els invertebrats i els amfibis arribin a reproduir-se aquell mateix any! 
 
QUINS MATERIALS PODEM UTILITZAR? Aquest apartat depèn de les persones encarregades i 
del pressupost. A continuació es menciona el material mínim per a construir una bassa petita, amb 
possibles derivacions pressupostàries. Les eines més bàsiques són una pala, un pic, una aixada, un 
carretó, uns guants de treball i una cinta mètrica. Per a excavar el forat es pot fer a mà o amb ajuda; 
en funció de l’accessibilitat, la mà d’obra, les eines, la mida desitjada de la cubeta, el substrat i el 
pressupost s’haurà de fer servir una retroexcavadora o no (per a fer-nos una idea, el preu mitjà 
d’una màquina és de 50 !/hora). Quant al recobriment, en el millor dels casos amb el mateix sòl 
natural ens servirà si és impermeable. Altrament, les alternatives són la compra de suficient argila 
per s cobrir la bassa, o d’una lona butílica anomenada EPDM protegida per dues capes de 
geotèxtil, o l’ús de formigó, ciment o gunita. Per finalitzar és possible que calgui material per 
construir una tanca (pals de fusta, malla cinegètica, malla electrosoldada, etc.)  i la compra de 
vegetació a un viver de garanties. 
 
PASSEM A L’ACCIÓ: COM L’HEM DE CONSTRUIR? Una vegada hem resolt les preguntes 
prèvies i ja tenim el material necessari ja tenim tot per començar la nostra bassa. Els passos a seguir 
són els següents: 

1. Netejar el terreny de pedres, matolls i altres obstacles. 
2. Prendre mesures amb la cinta mètrica i dimensionar el diàmetre de la futura bassa 

delimitant el perímetre amb indicadors com estaques. 
3. Excavar la cubeta. El disseny de la bassa ha de tenir en compte la importància de la seva 

futura colonització per part de la vegetació i la fauna aquàtiques; d'aquesta manera, la 
topografia de la cubeta s'adaptarà a la formació d'ambients de diferents profunditats així 
com de porcions més succintes que permestin la seva diversificació. Cal assegurar-se que 
el pendent sigui reduït, entre 12º i 3º, la qual cosa permetrà l'existència d'una major 
superfície litoral. La mida de la nostra bassa temporània haurà de ser entorn dels 25 m2 
(o superior) i d’una fondària que no superi el metre. 

4. Assegurar la impermeabilització. Si el sòl és argilós només cal compactar-lo. L’alternativa 
més econòmica és l’ús d’una lona EPDM protegida per sota i per dalt amb una làmina de 
malla geotèxtil. Per tal de col·locar-la sovint es recomana que l’EPDM sigui més gran que 
la cubeta, ja que no sols ha de cobrir el fons sinó també els marges; és aconsellable que 
tingui uns dos metres més que la tolla per cada costat. Tanmateix, proves fetes per la SCH 
demostren que no cal que això sigui ben bé així, si es garanteix amb rocs i sorra superficial 
que la làmina no es bellugui, aquesta no cal que cobreixi tota la cubeta sinó només la part 
desitjada. 
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5. Cobrir amb una capa de terra compactada per a reduir l'impacte visual de la làmina negra 
de cautxú i sobretot, per a facilitar la colonització de plantes aquàtiques (opcional). 

6. Creació d’un relleu heterogeni deixant troncs i roques que serveixin de refugi. 
7. Plantar espècies de flora autòctones. 
8. Garantir una aportació d’aigua. Per això es poden excavar canals en forma d’embut perquè 

l’aigua d’escorrentia superficial arribi a la bassa. Es pot derivar l’aigua de teulades si estem 
en un medi urbà. També es pot optar per aportacions artificials com l’alimentació amb 
aigua de mina. Una altra opció és donar una ajuda inicial aportant aigua amb un camió 
cuba. I l’última, confiar en el fet que l’aigua de pluja que caigui just a sobre de la cubeta 
sigui suficient (normalment no ho és). 

9. Tancar el perímetre de la bassa per tal  d’impedir l’entrada de persones i senglars o ramat. 
Alhora la tanca no hauria d’impedir el pas de tota la resta d’animals com els amfibis.  

10. Col·locar un plafó informatiu per tal de conscienciar i educar ambientalment a tothom 
que el llegeixi. 

11. Realitzar un manteniment per evitar el rebliment, l’explosió del matollar com els 
esbarzers, verificar possibles incidències estructurals i en la vida de la bassa, etc.ç 
 

 
GESTIÓ DE LA VEGETACIÓ TERRESTRE. La vegetació circumdant dels punts d’aigua sovint 
requereix una gestió específica, en tant que lloc relativament humit, el creixement de la vegetació 
pot ser força ràpid i convertir-se en un bardissar o bé que plançons d’arbres es desenvolupin 
ràpidament.  
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, un cert grau d’ombra a l’estany pot ser beneficiós, sigui 
d’arbres o d’arbusts. A Catalunya, és molt típic trobar-se punts d’aigua envoltats completament 
de bardisses i sovint les branques d’aquestes entren a l’aigua. Aquest tipus de microhàbitat és molt 
interessant, tant pels amfibis com per diverses espècies d’insectes, però al nord d’Europa s’ha 
demostrat que si aquesta cobertura és major d’un quart de la bassa pot anar en detriment d’algunes 
poblacions d’amfibis. És possible que a Catalunya les conseqüències siguin similars.  
 
Aquesta ombra a la bassa també pot ser beneficiosa per crear heterogeneïtat en la vegetació 
aquàtica: a les zones més solejades tindrem una rica comunitat vegetal, que serà més minsa allà on 
la llum arribi amb menys intensitat. L’arribada de llum a l’aigua també facilitarà una aigua més 
calenta, que ajudarà al fet que les larves d’amfibis acabin el seu cicle amb major celeritat. 
Tanmateix, el greu d’ombra ideal dependrà molt del nostre context geogràfic i local, així com de 
la disponibilitat d’aigua. L’experiència, any rere any en gestionar el punt d’aigua ens anirà dient si 
hem de controlar més o menys la vegetació terrestre i l’ombra que projecta a la bassa. 
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figura 8. la granoteta de punts (Pelodytes punctatus), una de les espècies d'amfibis especialistes en els hàbitats aquàtics 

temporànis. 
 
Per tal de prevenir el creixement excessiu de plantes convé dallar o segar la vegetació, així com 
podar els arbusts que hagin crescut en excés. Idealment retirarem la matèria orgànica tallada del 
lloc i sobretot evitarem que aquesta acabi anant a parar a l’aigua. La millor època per fer aquestes 
tasques és a l’hivern, coincidint amb el període de menor activitat dels amfibis, evitant sempre els 
períodes on els metamòrfics abandonen l’aigua. Dalleu l’herba no excessivament curta, a un mínim 
de 15 cm, per tal de reduir les possibilitats de fer mal a cap amfibi. Si heu d’intervenir 
necessàriament a la primavera, augmenteu lleugerament aquesta alçada i feu-ho en dies amb poca 
humitat ambiental. Les possibilitats de ferir algun amfibi són baixes: salamandres, tritons i gripaus 
solen estar molt amagats i, en cas de trobar-se a l’herba, no els hi farem mal amb aquesta altura 
de tall. D’altra banda, bona part de les granotes es troben sota fullaraca o en arbusts (com les 
reinetes), així que no hem de patir.  
 
En altres contextos, una altra possibilitat de gestió d’aquesta vegetació és la pastura. Si voleu 
gestionar alguna bassa ramadera o teniu algun animal herbívor a casa, potser aquesta opció pot ser 
interessant. Tot i que l’excés de ramat pot danyar els punts d’aigua; per via del trepig, de 
l’acumulació de nutrients de les femtes, etc.; una gestió precisa d’aquest mètode en pot donar 
resultats satisfactoris. Els herbívors no només consumiran plantes terrestres sinó també 
aquàtiques, limitant el creixement d’aquestes i creant heterogeneïtat als hàbitats aquàtics. L’ús de 
vaques o cavalls en la gestió de grans zones humides és un fet ja comú al nostre país. Durant quants 
dies aquests animals hauran de pasturar és una pregunta que cada gestor ha d’analitzar el dia a dir, 
basant-se en l’experiència i en els requeriments ecosistèmics dels amfibis. Una possibilitat és la 
instal·lació de tanques al voltant dels punts d’aigua (o a una part del punt d’aigua), que s’obrin uns 
determinats dies al mes, o bé la instal·lació de tanques semipermeables que només deixin passar 
als individus més petits.  
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7 REFLEXIONS FINALS 

Les basses temporànies, o qualsevol medi aquàtic, són un espai perfecte per desenvolupar un 
conjunt de tasques que poden repercutir positivament en el medi, els amfibis i en les persones que 
s’impliquin en llurs projectes de gestió. Hi trobarem grans oportunitats per organitzar voluntariats 
ambientals, per preservar hàbitats d’espècies amenaçades, indrets magnífics per fer educació 
ambiental així com casos pràctics per fer ciència. La llista de possibilitats és gairebé infinita. 
Embrutar-nos les mans de fang ha sigut vital durant la història de la Societat Catalana 
d’Herpetologia, i des d’aquestes últimes línies us interpel·lem, i seguim interpel·lant-nos, a fer-ho 
amb ganes i il·lusió. 
 

 
figura 9. Jornada de voluntariat a Renau (Tarragonès), on es va restaurat un punt d’aigua temporàni. 

 
 
Si us decidiu a restaurar o crear un punt d’aigua haureu de ser pacients però alhora optimistes. 
Moltes vegades ens hem d’adaptar al medi i fer cessions dels nostres desitjos. No sempre el substrat 
és d’un material poc permeable, no sempre hi ha espais amb una gran conca de recepció, ni 
diversitat d’hàbitats, tampoc sempre les zones estan lliures de pressions humanes i altres, ni tenim 
un pressupost il·limitat o d’obra infinita, etc. Com tot, és qüestió de posar els pros i els contres en 
una balança, marcant-nos uns objectius realistes, amb seny, i si els nostres càlculs no ens donen 
avui, és millor esperar a un demà més prometedor, potser en una altra zona, i reservar els nostres 
esforços i diners per a solucions més productives. Sigui quin sigui el resultat final, haurà valgut la 
pena. 

 
 
 
 
 
 
 
 



LES BASSES TEMPORÀNIES 
 
 

 
 
 

19 

8 Referències 

Baker, J., Beebee T., Buckley, J., Gent, A. and 
Orchard, D. (2011). Amphibian Habitat 
Management Handbook. Amphibian and Reptile 
Conservation, Bournemouth.  

Cooke, S.D. Cooke, A.S. and T.H. Sparks (1994). 
Effects of scrub cover of ponds on great crested 
newts’ breeding performance. Pp. 71-74 in 
Proceedings: Conservation and management of 
great crested newts. Eds. Gent, T. and Bray, B. 
English Nature, Peterborough.  

Latham, D. and Knowles, M. (2008). Assessing 
the 
use of artificial hibernacula by great crested newts 
Triturus cristatus and other amphibians for habitat 
enhancement, Northumberland, England. 
Conservation Evidence 5, 74-79.  

Neave, D.W. and Moffat, C. (2007). Evidence of 
amphibian occupation of artificial hibernacula. The 
Herpetological Bulletin 99, 20-22.  

Strijbosch, H. (1980). Habitat selection by 
amphibians during their terrestrial phase. British 
Journal of Herpetology 6(3), 93-98.  

 
 
 


