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PRÒLEG 

La biodiversitat, és a dir, el nombre d’espècies que suporta en equilibri un ambient 
determinat, no s’ha d’entendre com aquella útil a curt o mitjà termini per a l’ésser humà, 
sinó aquella que també a la llarga o la curta acaba interaccionant amb  ell de la forma 
més insospitada i en allò que sembla que no té res a veure.  

Quan parlem d’herpetodiversitat ens referim a la biodiversitat centrada en amfibis i rèptils. 
A Catalunya tenim actualment un 52% de la diversitat dels amfibis i el 55% de la dels 
rèptils de la península Ibèrica, que sempre ha estat una de les grans generadores 
d’herpetodiversitat a nivell del Paleàrtic occidental a través dels temps. 

Els ecosistemes són les espècies i les seves interrelacions en hàbitats determinats, que en el 
fons tampoc es poden considerar sistemes tancats estrictament, però que tenim tendència 
a tancar-los o acotar-los per llur més fàcil estudi i comprensió. 

És important saber quines espècies hi ha i en quina proporció hi són, és a dir, la biodiversitat 
i l’abundància, un duet que permet una certa elasticitat auto-equilibrada abans no pugui 
caure en un punt crític de difícil restauració i amb conseqüències greus. Sempre hem de 
pensar que una d’aquestes espècies som els humans. 

Conèixer-les ens apropa al seu respecte. 

Hi ha espècies que es consideren més riques o considerables, doncs són capaces de 
compartir-se més amb i dins de l’ecosistema. Això passa sovint en els hèrptils. 

La conservació és un concepte intrínsecament relacionat amb l’equilibri existencial de 
nosaltres i per empatia ecològica amb la natura en el seu conjunt. 

Els desequilibris en l’herpetodiversitat, normalment mesurada per la minva dels seus 
components, les espècies,  és deguda principalment per malmetre o destruir els hàbitats que 
utilitzen vitalment. Aquests fets són produïts principalment per l’ésser humà d’una forma 
directa o indirecta d’una manera inconscient de la transcendència o conscient, per manca 
de coneixements integradors, o inclús per creences sense fonaments demostrables. Són 
exemples de tot plegat: la destrucció directa o l’alteració de llurs hàbitats, l’aïllament de 
poblacions sense donar-les la possibilitat d’autoregenerar-se, els atropellaments i les 
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caigudes en construccions amb efecte parany, la introducció d’espècies foranies que els 
afecten d’una forma o altra, el canvi ambiental, sigui climàtic o amb aportacions de 
substàncies agropecuàries que els hi són perjudicials, la recol·lecció o el de facilitar la 
propagació de malalties. 

Malgrat això l’ésser humà també pot actuar en contra o reparant part del mal que ha fet 
a l’herpetofauna. Cal actuar de forma proactiva i paral·lelament en la conscienciació 
d’aquesta raó. 

És per això que el motiu d’aquesta guia és proporcionar coneixements ̶ gestionant 
adientment les eines, materials i les persones ̶  per poder reparar part d’aquest mal als 
hèrptils enfocat en la recuperació, reparació o substitució pal·liativa de part dels seus 
hàbitats per tal que esdevinguin mínimament funcionals i ajudin a la restauració de 
l’herpetodiversitat i de les abundàncies en sintonia amb els equilibris escaients.  

  
Eduard Filella i Subirà 
President honorífic de la Societat Catalana d’Herpetologia 
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CAPÍTOL 1.  

LA IMPORTÀNCIA DELS HÈRPTILS DINS ELS 
ECOSISTEMES CATALANS 

Els amfibis i els rèptils són dos grups de vertebrats que conformen l’anomenada 
herpetofauna, o dit d’una manera més col·loquial, els hèrptils. Són dos grups faunístics més 
aviat discrets que durant segles han estat víctimes de persecució i font d’inspiració de 
temors i llegendes. De la mateixa manera que les bruixes (que segons es deia els empraven 
per a les seves pocions) són avui reivindicades com a dones injustament tractades i 
condemnades, l’herpetofauna segueix un camí similar cap a la reconciliació amb les 
persones. Cada dia són més els herpetòlegs, aficionats i professionals, que treballen pel 
coneixement i la conservació d’aquests animals. Però més enllà del valor intrínsec que té 
la biodiversitat per si mateixa, quina importància tenen els amfibis i els rèptils pels 
ecosistemes? 

1.1. ELS HÈRPTILS COM A PART DE LA XARXA TRÒFICA  

L’abundància d’una espècie en un hàbitat està directament relacionada amb la quantitat 
de recursos disponibles que tingui i de la quantitat de depredadors presents. La relació 
entre preses i depredadors (o dit d’una altra manera, entre productors i consumidors 
d’energia) conforma les anomenades xarxes tròfiques.  

Les xarxes tròfiques són inestables i les abundàncies de cada element oscil·len al llarg del 
temps alterant l’abundància de les diferents espècies. Per exemple, quan en un ecosistema 
(molt simplificat) la població de conills augmenta, la població de guineus també ho fa 
atenent l’augment dels recursos disponibles. Quan augmenta la població de guineus però, 
la població de conills disminueix a causa de la forta pressió que reben, fins el punt en què 
no hi ha prou conills per alimentar a totes les guineus. En aquest punt, la població de 
guineus comença a disminuir. La disminució de guineus permet la recuperació de la població 
de conills, que tornen a augmentar en nombre d’efectius i el cicle torna a començar. 
D’aquesta manera sempre es manté un equilibri i, en principi, cap de les dues espècies 
arriba a desaparèixer mai. Aquest exemple clàssic i senzill permet comprendre la 
complexitat de les xarxes tròfiques, les quals compten amb centenars de peces entrelligades 

Foto 1. La granota roja (Rana temporaria) és una espècie bioindicadora dels 
efectes del canvi climàtic i algunes de les seves poblacions es troben en 
regressió. 
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les unes amb les altres. Aquest fràgil equilibri és el fruit de milions d’anys d’evolució i el 
seu manteniment és vital per a la conservació de certs ecosistemes.  

Val la pena destacar que una alteració natural d’aquest equilibri (incendis forestals d’origen 
no antròpic, inundacions, erupcions volcàniques, etc.) no és per força negativa ja que 
comporta una transformació de l’ecosistema, afavorint a tot un nou ventall d’espècies. Els 
problemes venen quan les alteracions són d’origen humà, es produeixen amb més 
freqüència del compte i/o l’ecosistema afectat o algunes de les espècies que hi viuen són 
úniques o extremadament escasses. 

Els amfibis i els rèptils juguen una gran varietat de papers dins de les xarxes tròfiques. Són 
presa de molts animals i en segons quins hàbitats esdevenen un recurs de vital importància 
per a la resta d’espècies, algunes de les quals basen gran part de la seva dieta només en 
hèrptils.  

Els capgrossos d’anurs s’alimenten de detritus i algues, i fins i tot en alguns casos poden 
tenir comportament necròfag. A vegades en una bassa se n’hi poden acumular milers pel 
que el consum de matèria orgànica que realitzen no és en cap cas subestimable. Al seu 
torn, l’abundància de capgrossos esdevé un recurs clau per a moltes espècies d’invertebrats 
carnívors, com les larves d’odonats o de coleòpters, així com per a les aus aquàtiques que 
s’alimenten de capgrossos o dels amfibis adults que en sortiran. Les larves dels urodels, en 
canvi, són carnívores i s’alimenten de petits invertebrats aquàtics. És molt destacable el 
consum de larves de mosquits que realitzen i en alguns casos la seva presència pot arribar 
a regular les poblacions locals d’aquests molestos dípters.  

Tots els amfibis adults són carnívors i s’alimenten de mol·luscs, d’insectes, de crustacis i 
d’altres invertebrats. Algunes espècies com la granota verda (Pelophylax perezi), de manera 
més ocasional capturen altres amfibis, serps d’aigua joves i fins i tot petits mamífers o ocells.  

Dins dels rèptils trobem alimentacions més variades, des d’herbívors estrictes com la tortuga 
mediterrània (Testudo hermanni), carronyaires ocasionals com la tortuga de rierol 
(Mauremys leprosa), insectívors com el dragó comú (Tarentola mauritanica), carnívors amb 
preferència per animals ectoterms com la serp llisa meridional (Coronella girondica) o 
carnívors amb preferència per animals endoterms com la serp blanca (Zamenis scalaris). 

Els invertebrats són la base de la dieta de moltes espècies i els hèrptils no en són una 
excepció. El consum d’invertebrats per part de l’herpetofauna pot ser molt gran, podent 
arribar a actuar com a controladors de plagues. El mateix pel que fa a rosegadors. Les 
serps són els rèptils que ocupen una posició més alta en les xarxes tròfiques, consumint 
una gran quantitat de petits mamífers.  

Els amfibis i els rèptils són clau també per a molts altres animals dels quals en són l’aliment. 
Els ous i larves d’amfibis són un aliment apreciat per a molts invertebrats aquàtics. Molts 
mustèlids consumeixen regularment serps i llangardaixos, i ocells com els ardeids, una 
família d’aus d’ambients aquàtics, s’alimenten regularment d’amfibis. De totes maneres, els 
rèptils són sovint una part complementària de l’alimentació de mamífers i ocells (amb 
excepcions com l’àliga marcenca (Circaetus gallicus), ben coneguda per basar gran part 
de la seva dieta en les serps). 
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De manera general en canvi, es pot afirmar que els rèptils sí que representen un percentatge 
significatiu de la dieta d’altres rèptils. Són varies les espècies més o menys herpetòfagues, 
com per exemple les serps llises (Coronella sp.), grans caçadores de dragons i sargantanes, 
les serps del gènere Natrix, que basen gran part de la seva dieta en el consum d’amfibis 
o la serp verda (Malpolon monspessulanus), l’ofidi més gran del país, que és una experta 
caçadora d’altres serps. 

1.2. ELS HÈRPTILS COM A BIOINDICADORS  

Un bioindicador és una espècie o grup d’espècies la presència de les quals, així com l’estat 
de les seves poblacions, constitueix el reflex de la qualitat biològica de l’ecosistema on 
viuen. Dit d’una altra manera, són espècies especialment sensibles als canvis mediambientals 
i a les pertorbacions i per consegüent, la seva presència en un ecosistema és senyal de la 
qualitat i del bon estat de conservació d’aquest.  

Els amfibis són bons bioindicadors a causa de les seves característiques fisiològiques i 
ecològiques que els fan altament sensibles als canvis produïts al seu entorn. El seu cicle 
vital es desenvolupa en dos medis diferents, l’aquàtic i el terrestre, i la permeabilitat de la 
seva pell els fan especialment sensibles a la contaminació ambiental.  En canvi, l’ús dels 
rèptils com a bioindicadors no és tant freqüent encara que això no vol dir que no puguin 
ser-ho. Les espècies d’alta muntanya per exemple són bons indicadors dels efectes del 
canvi climàtic, ja que estan desapareixent de zones on havien estat abundants en el passat. 
En ecosistemes aquàtics, la presència de la tortuga d’estany (Emys orbicularis) és un 
indicador de qualitat ja que es tracta d’una espècie molt sensible a la degradació d’aquests 

Foto 2. La serp llisa septentrional (Coronella austriaca) sovint espera a l’aguait dins d’esquerdes a que altres 
rèptils rupícoles, com aquest dragó comú (Tarentola mauritanica), hi accedeixin amb la confiança de trobar-hi 
un refugi segur. 
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hàbitats i els seus entorns. Tant és així, que molts projectes de recuperació d’aquesta espècie 
tenen com a objectiu recuperar-ne els hàbitats, cosa que beneficia de passada a una gran 
quantitat d’espècies de flora i fauna amb qui la tortuga comparteix l’ecosistema. La tortuga 
d’estany doncs, és el que en ecologia s’anomena espècie paraigua.  

1.3. ELS HÈRPTILS COM A VALOR NATURAL  

Cada una de les espècies del planeta té un valor intrínsec pel sol fet de ser un ens únic i 
insubstituïble el qual comparteix temps i espai amb l’espècie humana. En efecte, el valor 
natural que s’atorga a una espècie és una distinció purament emocional ja que el rol 
ecològic que desenvolupen algunes espècies podria ser fàcilment realitzat per unes altres. 
Fins i tot en alguns casos, les funcions que realitzen són tan petites que si desapareguessin 
difícilment alterarien les dinàmiques de l’ecosistema on viuen.  

Però és precisament aquest valor natural el que és més comprensible per la societat, i per 
tant el més important a l’hora de conscienciar a la població de la necessitat de preservar 
la biodiversitat del planeta. Estan més que demostrats els beneficis de preservar ecosistemes 
rics i diversos, pel seu paper amortidor davant de catàstrofes naturals o pandèmies com 
la de la COVID-19. El canvi climàtic està evidenciant encara més la urgent necessitat d’una 
nova consciència ecològica global que ens encamini cap a un nou model de societat més 
respectuós amb el món on vivim, ja que és l’únic on podem viure. 

Foto 3. La tortuga d’estany (Emys orbicularis) és considerada una espècie paraigua ja que les mesures de 
conservació que s’apliquen beneficien a un gran nombre d’espècies amb qui la tortuga comparteix hàbitat. 
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L’herpetofauna sovint ha quedat relegada a la cua de les preferències de la societat i ha 
estat fins fa pocs anys un grup invisible i menystingut. Posar en valor cada una de les 
espècies d’amfibis i rèptils, donant-les a conèixer a elles i els seus hàbitats, és la millor 
manera de posar en valor la riquesa biològica del país ja que per comprendre i actuar el 
més important i bàsic és conèixer. 

Aquesta necessitat de posar de manifest la seva importància es veu refermada, com s’ha 
mencionat anteriorment, pel fort caràcter bioindicador de gran part de les espècies 
d’hèrptils del territori català i especialment dels amfibis, atorgant amb la seva presència la 
certificació palpable del bon estat ambiental d’una zona o espai, aspiració a la que 
indubtablement hauria d’optar qualsevol municipi. La presència de poblacions d’hèrptils 
abundants i diverses, constitueixen un inequívoc indicatiu de qualitat ambiental. 

Per últim, cal afegir que, de la mateixa manera que ho són la Fageda d’en Jordà o els 
arbres monumentals, per posar dos exemples, els hèrptils autòctons també formen part del 
patrimoni natural del país: són propis de la nostra terra, formen part en molts casos de la 
cultura local i, a l’estar oficialment reconeguts i protegits, podem dir que els hèrptils “són 
de tots nosaltres”, al ser també un valor públic i representatiu. I, com a valor nostre que 
són, cal reivindicar la seva importància i valor. 

 

Foto 4. L’educació ambiental és una eina vital per a conscienciar la societat de la importància i la necessitat 
de protegir l’herpetofauna. 
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CAPÍTOL 2.  

SITUACIÓ ACTUAL DE LES COMUNITATS 
HERPETOLÒGIQUES DE CATALUNYA 

Actualment a Catalunya hi ha reconegudes 16 espècies autòctones d’amfibis (6 urodels i 11 
anurs) i 35 de rèptils (6 quelonis (3 continentals i 3 marins), 17 saures i 12 ofidis). Aquesta 
elevada diversitat no és fruit de la casualitat i està molt lligada amb el passat i el present 
geogràfic i climàtic del país. Durant els darrers períodes glacials, les penínsules del sud 
d’Europa van servir de refugi climàtic per a moltes espècies i en especial per a aquelles 
que no toleraven bé els climes freds, com els amfibis i els rèptils. Aquest fet, juntament amb 
una estabilitat climàtica que perdura a dia d’avui i la gran diversitat de formes de relleu 
que s’hi poden trobar, fan de la península Ibèrica una de les regions amb més biodiversitat 
herpetològica d’Europa. Catalunya, situada al nord-est d’aquesta península, no n’és una 
excepció.  

La diversitat geogràfica del territori català és especialment gran tenint en compte la 
superfície relativament petita que ocupa. Es caracteritza principalment per la presència del 
mar Mediterrani, que banya tota la part oriental del país, la serralada dels Pirineus al 
nord, una gran depressió central i diverses serres i formacions muntanyoses litorals i 
subpirinenques. Aquesta heterogeneïtat geogràfica i la influència dels climes mediterrani, 
continental i atlàntic (aquest darrer només a la Vall d’Aran) possibilita l’existència de 
diversos subtipus climàtics que determinen un règim pluviomètric i una temperatura mitjana 
molt irregular al llarg del territori (veure Annex 1).  

Tots aquests factors expliquen la gran diversitat d’herpetofauna que trobem avui a 
Catalunya. Però a més de permetre la presència d’espècies amb requisits molt diversos, 
han afavorit l’aparició d’endemismes herpetològics, com el tritó del Montseny (Calotriton 
arnoldi) al massís del Montseny, les sargantanes del gènere Iberolacerta als Pirineus o el 
tòtil català (Alytes almogavarii), l’àrea de distribució del qual es troba gairebé restringida 
a Catalunya. A més, moltes espècies troben aquí els seus límits meridionals i septentrionals 

Foto 5. La serp verda (Malpolon monspessulanus) és una de les 
serps més abundants i àmpliament distribuida de Catalunya. 
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de distribució. El fet de ser la porta d’entrada d’Europa a la península Ibèrica, és possible 
trobar en una mateixa zona espècies d’origen eurosiberià i mediterrani al mateix temps.  

Però, quin és l’estat actual de les poblacions d’amfibis i rèptils a Catalunya? En general, els 
amfibis i els rèptils estan molt lligats als seus hàbitats i especialment als seus punts de 
reproducció, a causa de la seva baixa mobilitat, pel que qualsevol pertorbació local pot 
afectar greument les poblacions d’una espècie. El cas dels amfibis és encara més delicat 
atesa la seva dependència amb el medi aquàtic per a reproduir-se. La seva pell fina i 
permeable els fa especialment sensibles a la presència de contaminants als ecosistemes on 
viuen i, per si això no fos prou, la recent arribada de malalties emergents com la 
quitridiomicosi o el Ranavirus, amenaça d’extinció a moltes poblacions del país.  

Les zones on hi ha hagut un retrocés més important de l’herpetofauna han estat les zones 
agrícoles on els monocultius i l’ús de pesticides i insecticides han alterat greument les 
condicions naturals de l’entorn. Les zones forestals i muntanyoses en canvi, s’han mantingut 
generalment més allunyades de les pertorbacions humanes, ja sigui per l’aïllament, el 
manteniment de pràctiques agrícoles i ramaderes tradicionals o la major protecció legal 
que sovint reben aquests tipus d’ambients. El canvi climàtic però suposa un nou repte per 
a l’herpetofauna, sobretot per a les espècies d’alta muntanya i adaptades a unes condicions 
climàtiques molt concretes com és el cas de les sargantanes pirinenca, aranesa i pallaresa 
(Iberolacerta sp.), el llangardaix pirinenc (Lacerta agilis) o la sargantana de mollera 
(Zootoca vivipara). Els efectes també es fan notar a terra baixa on l’alteració del règim 
pluviomètric i la major freqüència i durada de les sequeres afecten a moltes espècies 
d’amfibis.  

Foto 6. El tòtil català (Alytes almogavarii) era considerada una subespècie del tòtil comú (A. obstetricans) fins 
l’any 2020, després d’un exhaustiu estudi filogenètic, va ser ascendit a espècie. 
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Foto 7. Les sargantanes del gènere Iberolacerta (com aquesta I. aurelioi) són dels rèptils que més estan 
notant els efectes del canvi climàtic. 
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 CAPÍTOL 3.  

HÀBITATS DELS AMFIBIS I ELS RÈPTILS A 
CATALUNYA 

La varietat i tipologia d’hàbitats ocupats per l’herpetofauna pot ser tan variada com la 
diversitat d’ambients i ecosistemes existents al territori català. El projecte “CORINE Biotopes” 
classifica en vuit tipus generals tots els hàbitats presents a la Unió Europea (tots vuit presents 
a Catalunya). Cada tipus es pot subdividir en nombroses tipologies d’hàbitat en funció de 
característiques específiques i locals així com les espècies vegetals que hi podem trobar, 
cosa que comporta que a Catalunya hi hagi descrits prop de 600 hàbitats diferents segons 
la Llista dels Hàbitats CORINE de Catalunya. Davant d’aquesta immensa diversitat 
d’hàbitats, es pot assumir que la majoria d’espècies d’amfibis i rèptils són prou generalistes 
com per a simplificar la llista, i és que hi ha una sèrie d’elements que són determinants per 
a la majoria d’espècies a l’hora d’ocupar un hàbitat o un altre.  

En el cas dels amfibis, aquest element determinant és la presència de punts d’aigua on 
reproduir-se, encara que la tipologia dels medis aquàtics on podem trobar-los és gairebé 
tan diversa com les espècies d’amfibis presents a Catalunya. Els requisits i estratègies 
reproductives de cada espècie (així com les condicions geogràfiques locals) condicionaran 
la seva presència a un punt d’aigua o un altre. Així per exemple, amfibis com el gripau 
d’esperons (Pelobates cultripes) el trobarem en ambients de terra baixa on el substrat sigui 
sorrenc i tou (on poder cavar i enterrar-s’hi) i d’altres com el tritó pirinenc (Calotriton asper) 
només el trobarem en torrents i estanys de muntanya d’aigües transparents i molt 
oxigenades. 

En el cas dels rèptils, si bé la presència d’aigua és en molts casos un element a tenir en 
compte (i determinant per a espècies aquàtiques com tortugues i serps d’aigua), són varies 
les espècies ben adaptades a ecosistemes àrids i semi desèrtics. Espècies com la sargantana 
cendrosa (Psammodromus edwarsianus) o la sargantana cua-roja (Acanthodactylus 
erythrurus) en són dos bons exemples i les podem trobar des dels camps abandonats i 
erms de la plana de Lleida a les dunes costaneres litorals.  

Foto 8. El gripau corredor (Epidalea calamita) és una espècie adaptada 
al clima mediterrani i un gran especialista en criar en tolles temporals. 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/habitats/documents_complementaris/documents/CORINE.pdf
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La disponibilitat de zones d’insolació i refugis determinaran, de manera general, la presència 
d’aquests animals a un hàbitat o un altre. Els rèptils són animals ectoterms (la seva 
temperatura depèn de la del medi) i com a tals tenen la necessitat de termoregular-se per 
a obtenir una temperatura corporal suficient per a mantenir-se actius. Per això, un dels 
requisits principals dels rèptils és la presència de zones obertes i assolellades. Fins i tot els 
rèptils més forestals són més fàcils de trobar prop de clarianes i marges de camins on 
acudeixen per a termoregular-se.  

És igualment important la presència de refugis propers a les zones d’insolació. Els refugis 
poden ser diversos en funció del tipus d’hàbitat en el que es trobin (matolls, bardisses, 
troncs caiguts, pedres, murs de pedra seca, etc.). Aquests refugis serveixen tant com a 
amagatall dels depredadors o com a resguard quan les condicions meteorològiques no 
són favorables (fred, calor, sequera, etc.). 

3.1. ELS AMBIENTS TERRESTRES 

Un hàbitat terrestre no és per força un hàbitat sec o allunyat de masses d’aigua. Com s’ha 
vist, la diversitat de climes i règims pluviomètrics del país és tal que permet l’existència 
d’una gran diversitat d’ambients i ecosistemes que sovint es fusionen creant indrets singulars 
on conviuen espècies pròpies d’hàbitats molt diversos.  

Foto 9. La sargantana cua-roja (Acanthodactylus erythrurus) està ben adaptada als ambients àrids i 
semidesèrtics del sud del país. 
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Parlar dels ambients terrestres ocupats per l’herpetofauna implicaria parlar de tota la 
superfície del territori ja que a Catalunya es poden trobar amfibis i rèptils des del nivell 
del mar fins a més de 2.500 metres d’altitud. Tot i així, la tipologia dels hàbitats terrestres 
ocupats per l’herpetofauna també es pot simplificar a partir de consideracions generals.  A 
Catalunya s’hi pot trobar un ventall d’ecosistemes que van des dels boscos humits del 
Prepirineu als secarrals de la depressió central.  

Si bé la presència d’amfibis està molt condicionada per la presència d’aigua, hi ha moltes 
espècies que passen una part important de la vida en medis terrestres, lluny del punts de 
reproducció. Els rèptils, per la seva banda, són un grup de vertebrats que destaca per les 
seves adaptacions a l’absència d’aigua i se’ls pot trobar als llocs més àrids i remots.  

Per tal de classificar i caracteritzar d’una manera simple els diferents hàbitats terrestres 
ocupats per l’herpetofauna, han estat classificats en les 7 tipologies que es descriuen a 
continuació. 

3.1.1. Dunes costaneres i sorrals 

Les zones dunars són el primer hàbitat terrestre que es troba immediatament després de 
la línia de la costa. Es tracta d’hàbitats sorrencs originats a partir dels sediments aportats 
pels rius i distribuïts al llarg de la costa pels corrents marins. Les onades del mar acumulen 
els sediments a les platges i el vent els empeny terra endins, formant les anomenades  

Foto 10. Les dunes són un hàbitat extrems on la forta insolació, el vent i la salinitat ambiental condicionen la 
supervivència de les espècies que hi viuen. 
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Foto 12. Les zones dunars formen part dels hàbitats potencials de la tortuga 
mediterrània (Testudo hermanni) i antigament podrien haver servit com a corredors 
biològics per a l’espècie. Actualment, les úniques zones dunars de Catalunya on s’hi 
poden trobar tortugues són les de la Punta de la Banya, al Delta de l’Ebre.  

Foto 11. La sargantana cendrosa (Psammodromus edwarsianus) es troba 
en regressió per la falta de connectivitat entre les seves poblacions.  
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dunes. Aquests hàbitats, canviants atesa la mobilitat de la sorra, es caracteritzen per tenir 
una vegetació molt específica i adaptada a condicions extremes com són les temperatures 
elevades i l’alta salinitat de l’ambient per la proximitat del mar.  

Són varies les espècies de rèptils que ocasionalment poden estar presents en aquests 
hàbitats per la proximitat amb altres zones més favorables, però hi ha tres espècies ben 
adaptades a viure en aquests ambients: la sargantana cendrosa (Psammodromus 
edwarsianus), la sargantana cua-roja (Acanthodactylus erythrurus) i la tortuga mediterrània 
(Testudo hermanni). A més, és a les platges sorrenques on ocasionalment hi nia la tortuga 
babaua (Caretta caretta). 

3.1.2. Rieres seques 

Les rieres o rambles són sistemes pels que només baixa aigua després d’episodis de pluja. 
Per aquest motiu, gran part de l’any estan seques, conformant un hàbitat peculiar i molt 
divers. S’hi poden trobar varies espècies típiques d’ambients fluvials mediterranis com serps 
del gènere Natrix o i amfibis diversos així com espècies més terrestres com la serp verda 
(Malpolon monspessulanus) o el llangardaix ocel·lat (Timon lepidus) entre d’altres. La 
inundació regular d’aquests espais permet la creació de bassals temporals molt apreciats 
per algunes espècies d’amfibi, especialment pel gripau corredor (Epidalea calamita). Al 
tractar-se de rieres, s’hi troba una gran abundància de còdols i pedres de mides diverses 
que confereixen refugi i amagatall a molts animals.  

Foto 13. Les rieres seques són ambients plens de rocs que constitueixen un refugi ideal per a molts hèrptils. 
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3.1.3. Brolles, màquies i boscos mediterranis  

Són els hàbitats mediterranis per excel·lència. Es tracta d’ecosistemes que sovint apareixen 
alternats, molt adaptats a la sequera estival. 

La brolla està formada per plantes herbàcies i arbustives altament inflamables com les 
estepes (Cistus sp.), el romaní (Salvia rosmarinus) o els brucs (Erica sp.) i constitueix un dels 
primers estadis de successió vegetal a la regió mediterrània.  

La màquia en canvi, està formada per matolls de tipus escleròfil com el garric (Quercus 
coccifera), el marfull (Viburnum tinus), el llentiscle (Pistacia lentiscus) o el margalló 
(Chamaerops humilis) i fins i tot alguns arbres de mida reduïda com l’alzina (Quercus ilex), 
l’auró negre (Acer monspessulanum) o l’ullastre (Olea europaea var. sylvestris).  

En aquests hàbitats hi podem trobar comunitats molt riques de rèptils com el llangardaix 
ocel·lat (Timon lepidus), la serp verda (Malpolon monspessulanus), la serp blanca (Zamenis 
scalaris) o el sargantaner gros (Psammodromus algirus) entre d’altres. 

Les màquies i brolles sovint s’alternen també amb clapes de bosc mediterrani, formant un 
paisatge heterogeni característic de la regió. 

Els boscos mediterranis són boscos escleròfils amb espècies de fulla perenne com el pi 
blanc (Pinus halepensis), l’alzina (Quercus ilex) o l’alzina surera (Quercus suber). Són 

Foto 14. El margalló (Chamaerops humilis) forma part de la màquia mediterrània del sud. El seu límit de 
distribució més septentrional es troba al massís del Garraf, existint encara una població aïllada al Montgrí. 
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ambients diversos amb comunitats vegetals molt variades en funció les condicions locals 
de cada indret. Són els boscos típics de l’estatge basal. Les espècies de rèptils que s’hi 
poden trobar són generalment les mateixes que en brolles i màquies, però als boscos s’hi 
troben de manera més ocasional o en zones obertes i límits forestals. 

3.1.4. Boscos humits 

A l’estatge montà, ja a les zones més fresques de l’interior de Catalunya hi creix un altre 
tipus de bosc mediterrani, l’anomenat bosc mediterrani humit. Aquests boscos tenen una 
major presència d’espècies de fulla caduca com el roure martinenc (Quercus pubescens) o 
l’avellaner (Corylus avellana). La densitat de l’estrat arbustiu d’aquests boscos els pot fer 
impenetrables. 

Un altre tipus de bosc humit de l’estatge montà és la fageda. Les fagedes tenen com a 
espècie principal el faig (Fagus sylvatica) i tenen origen en la regió eurosiberiana. Les 
fagedes també conformen comunitats vegetals molt variades i les espècies vegetals 
associades poden ser diferents en cada cas. La majoria de fagedes, però, es caracteritzen 
per tenir molt poca vegetació herbàcia o arbustiva, a causa la falta de llum que arriba al 
terra durant els mesos en que els faigs tenen fulles.  

Foto 15. A la serra de l’Albera, la màquia i la brolla s’alternen amb boscos d’alzina surera (Quercus suber), 
creant un paisatge heterogeni característic de la zona. 
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La frescor i humitat que es manté en aquests ecosistemes els fan l’hàbitat idoni per a moltes 
espècies d’amfibi, algunes d’elles d’hàbits molt terrestres com la salamandra (Salamandra 
salamandra) o el gripau comú (Bufo spinosus). Els rèptils tenen la necessitat de 
termoregular-se motiu pel qual l’interior d’un bosc no és el millor lloc on trobar-los. No 
obstant, hi ha algunes espècies força boscanes típiques d’aquests ecosistemes. Sobretot en 
zones esclarissades i als marges del bosc s’hi pot trobar el vidriol (Anguis fragilis) o la serp 
d’Esculapi (Zamenis longissimus).  

A les vores dels rius i zones properes s’hi troben els anomenats boscos de ribera, formats 
per arbres de fulla caduca com el vern (Alnus glutinosa), l’àlber (Populus alba), el pollancre 
(Populus nigra), els salzes (Salix sp.), els freixes (Fraxinus sp.) o l’om (Ulmus minor). Als 
marges d’aquests boscos, a més de tota l’herpetofauna associada als cursos fluvials s’hi 
poden trobar espècies com el lluert (Lacerta bilineata) o la serp de collaret ibèrica (Natrix 
astreptophora). 

3.1.5. Hàbitats d’alta muntanya 

A partir dels 1.500 metres d’altitud els boscos de coníferes marquen l’inici de l’alta muntanya. 
A l’estatge subalpí l’espècie d’arbre predominant és el pi negre (Pinus uncinata) i a l’estrat 
arbustiu en destaca el neret (Rhododendron ferrugineum). En algunes zones del país s’hi 
troben també avetoses (Abies sp.). Els boscos a aquestes altituds sovint s’alternen amb prats 

Foto 16. Les fagedes solen tenir sotaboscs poc densos a causa de la frondositat de les seves fulles que, durant 
els mesos de primavera i estiu, frenen l’arribada de la llum del sol creant uns ambients frescos i humits ideals 
per a molta fauna. 



 

 

Manual d’interpretació, conservació, restauració i creació d’hàbitats aquàtics i terrestres per a l’herpetofauna 

 

 

26 

 

de pastura creant un paisatge heterogeni ideal per a moltes espècies de rèptils. Una de 
les més característiques de l’estatge subalpí és el llangardaix pirinenc (Lacerta agilis). La 
sargantana roquera (Podarcis muralis) també és abundant en aquests ecosistemes. 

El límit arbori es troba entre els 2.300 i els 2.500 metres d’altitud. A partir d’aquesta alçada 
les condicions climàtiques són molt extremes i el nombre d’espècies disminueix a mesura 
que s’augmenta l’altitud. No obstant, són varis els hèrptils que habiten aquests estatges i 
espècies com l’escurçó pirinenc (Vipera aspis), la serp llisa septentrional (Coronella 
austriaca) les sargantanes del gènere Iberolacerta, la sargantana de mollera (Zootoca 
vivipara) o la granota roja (Rana temporaria) són força abundants segons localitat. 

Tots aquests ecosistemes es caracteritzen per passar part de l’any coberts de neu cosa que 
condiciona els cicles de vida de tota la biota associada.  

3.1.6. Roquissars i tarteres 

Els roquissars i les tarteres són hàbitats pedregosos plens de refugis i zones d’insolació. Per 
aquest motiu són bons llocs on observar rèptils. Etimològicament un roquissar no és més 
que una acumulació de roques, que pot estar ubicada en qualsevol dels hàbitats ja 
esmentats.  

Les tarteres en canvi, encara que no formin part d’un ecosistema concret, solen ser més 
abundants a les zones d’alta muntanya (encara que també n’hi hagi en entorns 

Foto 17. Els boscos de pi negre i els prats de pastura formen part dels paisatges de l’estatge subalpí . 
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mediterranis). Es tracta d’extensions de terreny situades a les vessants de les muntanyes on 
s’hi acumulen roques despreses dels cims. Formen uns hàbitats molt importants per a moltes 
espècies, també de rèptils com ho són les sargantanes pallaresa, aranesa i pirinenca 
(Iberolacerta aurelioi, I. aranica i I. bonnali). Aquests tres endemismes pirinencs habiten 
roquissars i tarteres de l’estatge alpí, generalment per sobre els 2.000 metres i podent 
superar els 3.000 metres d’altitud. 

3.1.7. Medis agraris i nuclis urbans 

Les zones antropitzades sovint s’associen a zones degradades on la fauna salvatge és 
gairebé absent i, si bé en molts casos és així, les excepcions no són poques. Sobretot a les 
zones rurals on la colonització per part de la fauna salvatge és més fàcil, es poden trobar 
espècies associades a ambients antròpics. Els elements antròpics més abundants i també 
més rellevants per a l’herpetofauna són els murs de pedra seca, que per la seva 
arquitectura proporcionen refugi a un gran nombre d’espècies. Algunes serps com la de 
ferradura (Hemorrhois hippocrepis) o la serp verda (Malpolon monspessulanus) són 
fàcilment observables resseguint aquestes estructures.  

Els roquissar són bons llocs per a l’herpetofauna atesa la gran disponibilitat d’amagatalls 
que ofereixen així com zones d’insolació. Tant és així que una masia en ruïnes pot ser 
també un bon hàbitat per a molts rèptils. 

Foto 18. Per damunt dels 2.000 metres, les tarteres i roquissars conformen l’hàbitat de les tres sargantanes 
enèmiques del Pirineu (Iberolacerta sp.). 
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Els marges dels camps de conreu també proporcionen bons hàbitats als rèptils ja que s’hi 
troba aliment, amagatall i bons llocs per a prendre el sol. A més, les franges de vegetació 
entre camps en molts casos fan la funció de corredors biològics entre parcel·les forestals 
o no cultivades aïllades. 

Les ciutats també poden ser hàbitat d’algunes espècies. És el cas dels dragons comú i rosat 
(Tarentola mauritanica i Hemidactylus turcicus) molt abundants a l’interior de nuclis urbans 
i fins i tot al cor de Barcelona. Als parcs i jardins de la ciutat comtal també s’hi poden 
trobar tres espècies d’amfibis: la granota verda (Pelophylax perezi), el tòtil català (Alytes 
almogavarii) i la reineta (Hyla meridionalis) les quals es reprodueixen en fonts i basses 
ornamentals. També sargantanes com la iberoprovençal (Podarcis liolepis), encara que les 
seves poblacions urbanes es veuen molt condicionades per la presència de gats de carrer 
i l’ús dels fitosanitaris. 

3.2. ELS AMBIENTS AQUÀTICS 

Els amfibis i els rèptils poden ocupar una gran varietat d’ambients aquàtics, des d’aiguamolls 
arran de mar fins a llacs d’alta muntanya. A més, l’origen d’aquestes zones aquàtiques no 
per força ha de ser natural, existint nombroses espècies amb preferència per espais 
artificials tals com fonts, safareigs o basses i dipòsits d’aigua d’ús agrícola i ramader. Tot 
dependrà de l’estratègia reproductiva (en el cas dels amfibis) i de les característiques de 
l’ecosistema circumdant. Segons el Llistat d’Hàbitats CORINE de Catalunya hi ha més de 
60 hàbitats associats a aigües continentals només a Catalunya. De manera general però, 

Foto 19. Els murs de pedra seca, tot i ser construccions artificials, són molt apreciats per l’herpetofauna ja que 
confereixen refugi i zones d’assolellament. És habitual observar serps de ferradura (Hemorrhois hippocrepis) 
en aquest tipus de construccions.. 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/habitats/documents_complementaris/documents/CORINE.pdf
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es poden classificar els hàbitats aquàtics més habituals on es pot trobar herpetofauna de 
la manera que es presenta a continuació. 

3.2.1. Basses temporànies 

Una bassa temporània és qualsevol massa d’aigua dolça que s’asseca completament 
durant els períodes més secs de l’any. Dins d’aquesta categoria s’hi poden incloure des de 
petits bassals fins a prats inundats així com qualsevol depressió del terreny que s’ompli a 
partir de l’escorrentia superficial o a través de surgències d’aqüífer. També es poden 
considerar com a basses temporànies aquells punts d’aigua propers a rius que s’omplen 
quan hi ha crescudes o les tolles aïllades que romanen a rieres i rius estacionals quan 
aquests s’assequen.  

A diferència del que es podria pensar, el fet que no retinguin aigua tot l’any suposa un 
avantatge per a moltes espècies d’amfibis i d’invertebrats ja que el període sec, en la 
majoria de casos, condiciona la supervivència de peixos i altres grans depredadors 
aquàtics. Com més efímera és una bassa, menor és la possibilitat que s’hi estableixi algun 
tipus de depredador. Per aquest motiu, algunes espècies com el gripau corredor (Epidalea 
calamita) han dut aquesta estratègia fins a l’extrem de criar en petits bassals de pluja a 
les roderes i marges dels camins. 

Foto 20. Larves de gripau corredor (Epidalea calamita) en un bassal format al marge d’un camí. 
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La varietat i les característiques dels ambients aquàtics temporanis és molt gran i complexa, 
per això es tractarà amb més detall al capítol següent. 

3.2.2. Estanys i basses permanents  

Es tracta de masses d’aigua que, com el seu nom indica, mantenen una quantitat mínima 
d’aigua durant tot l’any. Aquesta característica permet l’establiment d’una sèrie d’espècies 
de flora i fauna aquàtica molt específica que no trobaríem en masses d’aigua temporànies. 
També permet però la presència de peixos, que esdevenen els principals depredadors de 
l’ecosistema cosa que condiciona la presència d’un gran nombre d’animals.  

Les basses permanents, com les temporànies, són ecosistemes sovint aïllats i l’arribada de 
peixos de manera natural és gairebé impossible. Per aquest motiu, són ecosistemes sense 
grans depredadors on la diversitat d’amfibis pot ser molt elevada. La presència de peixos 
(fruit d’introduccions humanes) condicionarà completament l’ecosistema impedint 
l’establiment de moltes espècies tant d’amfibis com d’invertebrats.   

L’origen de l’aigua en aquests casos pot ser també divers, des d’acumulacions partir de 
conques de drenatge que acumulen aigua en grans depressions del terreny a aportacions 
subterrànies a partir d’aqüífers. En qualsevol cas, la superfície i profunditat de la massa 
d’aigua ha de ser prou gran com per retenir aigua tot l’any, fins i tot durant els mesos de 
sequera.   

Foto 21. Els prats inundats són ecosistemes aquàtics temporals amenaçats per la dessecació i les pastures. 
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Foto 22. Les basses permanents, sempre que no hi arribin peixos, constitueixen 
hàbitats aquàtics amb una gran riquesa d’espècies, tan animals com vegetals. 

Foto 23. La permanència d’una bassa depèn en gran part de 
la quantitat d’aigua que pugui acumular. 
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Una de les espècies més emblemàtiques d’aquests ecosistemes és la tortuga d’estany (Emys 
orbicularis), molt amenaçada per la pèrdua i degradació d’aquests hàbitats i sobretot de 
les ribes i marges on cria. 

3.2.3. Rius, rierols i torrents de muntanya 

Es tracta d’ecosistemes dinàmics atès que el seu cabal pot variar molt segons l’estació de 
l’any. L’aportació d’aigua depèn dels aqüífers, de la pluja i de la neu fosa.  En certes zones 
el cabal pot augmentar enormement en poques hores després d’episodis de pluja o minvar 
fins gairebé assecar-se durant els estius més secs i calorosos. Quan en superfície està sec, 
el curs d’aigua pot seguir circulant sota terra. Es tracta de cursos d’aigües fredes i molt 
oxigenades, hàbitat ideal del tritó pirinenc (Calotriton asper) o el tritó del Montseny 
(Calotriton arnoldi). 

3.2.4. Rius i rieres 

El concepte de riu en un context mediterrani pot ser molt confós. Catalunya té un règim 
pluviomètric molt heterogeni de manera que les característiques ecològiques d’aquests 
ambients poden ser molt variades.  

Foto 24. La Garrotxa humida és plena de rierols d’aigües fresques i oxigenades on s’hi poden observar una 
gran diversitat d’espècies, tan d’amfibis com de rèptils. 
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Per norma general, un riu porta aigua tot l’any (o gairebé) mentre que les rieres porten 
aigua durant les estacions humides o després d’episodis de pluja. No obstant, durant els 
períodes secs poden mantenir petites masses d’aigua en depressions de la conca cosa que 
permet la supervivència de peixos i altres faunes totalment aquàtiques. Aquest fet afavoreix 
l’existència d’una comunitat de depredadors aquàtics que condicionen l’establiment de 
moltes espècies susceptibles a la depredació, com ho són molts amfibis.  

3.2.5. Molleres i estanys d’alta muntanya 

Es tracta d’ecosistemes complexos i molt variables atès les diferències altitudinals que es 
poden trobar entre punts d’aigua molt propers. Son ambients que, durant els mesos més 
freds, romanen superficialment congelats i sota la neu cosa que condiciona a les espècies 
que hi viuen, les quals tenen un cicle estacional molt marcat. 

Els estanys dels Pirineus tenen un origen glacial. Els trobem a les fondalades de les valls i 
en depressions del terreny, i la mida, la geologia de la conca així com l’altitud a la que 
es troben condicionen les espècies que hi podem trobar.  

Als llocs plans, l’aigua circula amb dificultat, creant un entramat de bassals i reguerols els 
entorns dels quals estan completament xops d’aigua creant una mena d’aiguamoll: són les 
anomenades molleres. Es tracta d’ambients molt heterogenis que propicien l’establiment de 

Foto 25. Els rius i rieres mediterranis estan sotmesos a uns règims molt irregulars. Durant els períodes secs 
poden mantenir aigua acumulada en alguns punts de la seva conca, conferint refugi a un gran nombre 
d’espècies aquàtiques. 
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comunitats vegetals molt complexes. Al Pirineu, l’aigua és generalment d’origen freàtic, 
provinent dels rierols i fonts de l’entorn. 

Són varies les espècies d’amfibis que crien en aquests ecosistemes tan extrems. A part de 
la granota roja (Rana temporaria), espècie típica de l’alta muntanya, també s’hi pot trobar 
el tritó palmat (Lissotriton helveticus) o el tritó pirinenc (Calotriton asper). 

3.2.6. Aiguamolls i llacunes litorals 

Aquests ecosistemes formen part d’un sistema complex de circulació i repartiment de 
sediments que es produeix a les costes. Els sediments, provinents dels rius, arriben al mar 
on són distribuïts al llarg de la costa per les diverses corrents marines. Les onades acumulen 
els sediments a les platges i el vent els empeny cap a l’interior. Els sediments més grans 
formen una primera franja, les anomenades dunes (veure l’apartat 3.1. Ambients terrestres). 
Els més fins volen encara més enllà formant darrere la franja de dunes tota una zona 
plana que al compactar-se impermeabilitzen el terreny. És aquí on trobem les llacunes 
litorals.   

Foto 26. Molleres i estanys d’alta muntanya con 

Foto 26. Les molleres i els estanys d’alta muntanya passen part de l’any coberts de neu, cosa que condiciona 
el cicle de vida de les espècies que hi viuen. 
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Es tracta d’hàbitats aquàtics molt peculiars i heterogenis, on podem trobar zones amb 
aigües estancades i zones amb circulació fluida. Sovint estan associats a desembocadures 
de rius i sistemes deltaics. L’origen de l’aigua pot ser diferent dins d’un mateix sistema ja 
que aquesta pot provenir de surgències d’aigües subterrànies, de crescudes dels rius, de la 
pluja o fins i tot del mar, que durant els temporals marítims pot arribar a inundar part 
d’aquestes zones. Aquest fet fa que la salinitat de l’aigua pugui ser elevada en algunes 
zones, condicionant la presència d’animals com els amfibis. No obstant, al tractar-se 
d’hàbitats humits són ideals per a una gran quantitat d’hèrptils. Els substrats sorrencs que 
caracteritzen aquests hàbitats els fan ideals pel gripau d’esperons (Pelobates cultripes), que 
habita zones amb sòls tous on s’enterra.  

3.2.7. Estructures artificials 

Podem incloure en aquest apartat fonts, safareigs, abeuradors, dipòsits i basses artificials, 
així com qualsevol estructura destinada a retenir aigua. Es tracta doncs d’ambients 
artificials, construïts per l’home, però no per això menys importants per a la fauna i la flora 
salvatge.  

Per motius diferents, aquestes estructures serveixen per retenir aigua en indrets on sovint 
manquen les acumulacions naturals, ja sigui per un excés d’escorrentia superficial o 
directament per l’absència de cursos o surgències d’aigua. Per aquest mateix motiu es 

Foto 27. Els aiguamolls litorals són hàbitats heterogenis on s’hi poden trobar espais amb aigües estancades i 
zones on aquesta circula amb força.   
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converteixen en l’hàbitat de moltes espècies la supervivència de les quals depèn de la 
presència de masses d’aigua.  

A més, el seu aïllament garanteix, a priori, l’absència de grans depredadors aquàtics com 
els peixos, pel que constitueixen ecosistemes similars a les basses temporals i/o permanents. 
Les comunitats que s’estableixin en aquests punts dependran de les característiques que 
presenti el punt (presència de vegetació, de refugis, de substrat, possibilitat d’accés o sortida, 
etc.), i de l’hàbitat i ubicació geogràfica on es trobin, factors aquests, determinants de les 
condicions fisicoquímiques i la biodiversitat que s’hi pot trobar. 

Atesa la seva naturalesa antròpica, tenen un risc de degradació més alt, ja sigui per un ús 
indegut o excessiu, o directament per l’abandonament de les pràctiques associades a 
aquestes estructures. Existeixen altres riscos associats a als punts d’aigua artificials que es 
tractaran amb detall en capítols següents.  

 

 
 
 

 

Foto 28. Les estructures artificials són també usades pels amfibis com a punts de reproducció, com és el cas 
d’aquesta font de Collserola.   
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CAPÍTOL 4.  

LES BASSES: HOTSPOTS DE BIODIVERSITAT 

El concepte “hotspot” (de l’anglès “punt calent”) fa referència a zones on s’hi troben focus 
importants de biodiversitat. És el cas dels ecosistemes aquàtics. 

Com s’ha vist, la tipologia d’ambients aquàtics és rica i diversa, però de tots aquests 
ecosistemes n’hi ha uns que destaquen pel seu caràcter espontani i l'heterogeneïtat de la 
seva distribució al territori: les basses. Les basses es caracteritzen per ser punts d’aigua 
normalment aïllats de rius i altres zones humides, cosa que les converteix en autèntics oasis 
de vida. La manca d’aquest tipus d’ambients fa que moltes espècies d’amfibis, invertebrats 
i plantes aquàtiques estiguin amenaçades. A més, serveixen de punts d’alimentació i 
beuratge d’una gran quantitat de mamífers i ocells. Aquests darrers troben a les basses 
indrets ideals per a descansar durant les migracions i fins i tot en alguns casos, per a 
reproduir-se. 

Les basses doncs, són ecosistemes tan importants com els rius i els llacs ja que beneficien 
a un gran nombre d’espècies i constitueixen corredors biològics que contribueixen en la 
connectivitat entre els diferents hàbitats d’aigua dolça d’un territori. 

4.1. CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES D’UNA BASSA 

El concepte de bassa engloba molts tipus d’ambients diferents, però tots es caracteritzen 
per tenir una mida reduïda (des de metres quadrats a unes poques hectàrees). A més, tots 
els punts d’aigua tenen unes característiques diferenciadores que condicionaran el tipus 
d’ecosistema que s’hi establirà: l’origen de l’aigua, la temporalitat, la mida, el tipus de 
substrat i el flux d’aigua. 

Segons l’origen de l’aigua podem distingir entre basses de pluja (s’omplen a partir de l’aigua 
de la pluja), basses associades a cursos d’aigua (s’omplen quan hi ha crescudes o queden 
aïllades en depressions del llit del riu durant els períodes de sequera) i basses alimentades 
per fonts o surgències d’aqüífers.   

Foto 29. Pel seu caràcter espontani, les basses esdevenen refugis de 
gran valor per a la biodiversitat.   
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La temporalitat o hidroperíode és un altre factor important, ja que el clima mediterrani 
comporta períodes de sequera durant els quals basses i rierols poden assecar-se 
completament. Aquesta característica pot ser determinant per a moltes espècies ja que la 
presència o absència de depredadors pot estar directament lligada a aquest factor.  

La mida d’una bassa, així com la seva profunditat, determinaran el grau de temporalitat 
del punt d’aigua. També el tipus de substrat, que determina el grau de permeabilitat del 
sòl. A més, el substrat condicionarà completament l’ecosistema aquàtic que s’hi estableixi 
ja que afecta directament a la transparència de l’aigua, capacitat d’arrelament de plantes 
i disponibilitat de llum, així com el tipus d’espècies de fauna i flora que la poden colonitzar. 

El flux d’aigua o corrent també és una característica a tenir en compte, sobretot en el cas 
de basses associades a cursos d’aigua que depenen d’aquest flux per a omplir-se.  

I a tot això, s’hi ha de sumar l’origen del punt d’aigua, ja que aquest pot ser natural, 
seminatural (basses naturals eixamplades per a usos agrícoles i ramaders) o artificial. Dins 
de les basses artificials s’hi poden incloure dipòsits d’aigua, abeuradors, fonts i safareigs, 
que a nivell ecològic poden acabar desenvolupant les mateixes funcions. 

 

 

Foto 30. Sovint petites acumulacions d’aigua naturals eren eixamplades i aprofundides per a acumular aigua 
per a usos agrícoles i ramaders, com és el cas d’aquesta bassa temporània de Gurb (Osona) .   
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4.2. LA BASSA: UN ECOSISTEMA COMPLEX 

4.2.1. Característiques ecològiques d’una bassa: biòtop i biocenosi 

Una bassa pot esdevenir un ecosistema molt complex. De manera general, podem distingir-
hi tres estrats o zones ben diferenciades. L’estrat superficial és aquella zona on hi arriba 
la llum del sol i serà més o menys ampli en funció de la terbolesa de l’aigua. És aquí on 
es concentren els productors primaris constituïts pel fitoplàncton i per plantes aquàtiques. 
L’estrat inferior és aquell on no hi arriba la llum del sol i la seva amplada dependrà de 
la profunditat de la bassa, podent estar absent en aquelles basses menys profundes. 
Finalment trobem l’estrat bentònic, on es produeixen els processos de descomposició de la 
matèria orgànica. 

A aquests tres estrats s’hi pot sumar una quarta zona no menys important: la zona litoral. 
Correspon als entorns exteriors de la bassa on s’hi concentren una gran quantitat d’espècies 
animals i vegetals molt lligades a l’ecosistema aquàtic. A més, entre aquesta zona i la 
pròpia bassa es produeixen intercanvis constants de matèria orgànica.  

El manteniment d’un bon estat ecològic de la bassa beneficia directament a totes les 
espècies que tenen el seu cicle vital o part d’aquest lligat a l’ecosistema, des dels productors 
primaris als consumidors. 

4.2.1.1. Flora 

Els organismes fotosintètics constitueixen la base tròfica de qualsevol ecosistema. En una 
bassa, aquest paper el duen a terme el fitoplàncton, les algues tal·lofítiques, i les plantes. 

Estrat superficial 
 

Zona litoral 

Figura 1. Estratificació d’una bassa.    

Estrat inferior 

Estrat bentònic 
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El fitoplàncton conforma la base de la dieta del zooplàncton i pot constituir la major part 
de la matèria orgànica present en una bassa. La seva presència ve determinada per la 
insolació rebuda a la superfície i per la presència de compostos nitrogenats dissolts, 
resultants de la descomposició de la matèria orgànica dipositada al fons. 

Com més tèrbola sigui una bassa major densitat de biomassa algal tindrà però menor en 
serà la riquesa d’espècies. Per contra, una bassa transparent tindrà una gran riquesa 
d’espècies d’algues. La majoria de les algues que es poden trobar en una bassa són 
cloròfits, euglenòfits i diatomees. 

Els macròfits i les plantes proporcionen refugi per a tota la fauna de la bassa i substrat 
per al desenvolupament dels cicles biològics de moltes de les espècies presents. La 
vegetació en una bassa es distribueix en franges concèntrica en funció de les adaptacions. 
D’aquesta manera trobem, dins la bassa vegetació aquàtica submergida, prop de la 
superfície trobem la vegetació aquàtica emergida i a les ribes de la bassa, sovint amb les 
arrels submergides, la vegetació palustre. 

La vegetació aquàtica submergida es compon de varies espècies d’algues carofícies dels 
gèneres Chara, Nitella i Tolypella així com angiospermes dels gèneres Zannichellia, 
Myriophyllum, Ceratophyllum  o Potamogeton.  

  

Foto 31. La Chara sp. és una alga verda molt complexa ja que presenta estructures similars a tiges i fulles. 
Poden resistir períodes de dessecació.   
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Foto 32. Les fulles del Potamogeton nodosus emergeixen quan el nivell 
d’aigua no és molt elevat.   

Foto 33. La boga de fulla estreta (Tipha angustifolia) és una planta palustre 
que ocupa els marges i les zones poc profundes de rius i estanys.   
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Entre la vegetació aquàtica emergida es poden trobar algunes espècies de molses i 
hepàtiques, així com varies espècies de ranuncles aquàtics, com el ranuncle d’aigua 
(Ranunculus aquatilis), que sovint es poden veure florits arran de superfície mentre mantenen 
les arrels i altres fulles de diferent morfologia sota l’aigua. 

La vegetació palustre més comuna la formen varies espècies de joncs (Juncus sp., Scirpus 
sp., Scirpoides sp. o Eleocharis sp.), la boga o balca (Tipha sp.) i el canyís (Phragmites sp.) 
entre d’altres. 

4.2.1.2. Fauna 

La fauna de les basses temporànies està molt ben adaptada a les condicions fluctuants 
d’aquests ecosistemes, i sobretot a sobreviure els períodes de sequera.  

Els crustacis són un grup ben adaptat a aquestes circumstàncies així com un dels més 
abundants d’aquests ambients aquàtics. Moltes espècies de crustacis formen part del 
zooplàncton d’una bassa. Per tal de sobreviure els períodes de sequera els crustacis tenen 
l'estratègia de generar formes resistents a la dessecació (ja sigui a través de 
l’encapsulament en quists com a una fase més del cicle vital o a través dels ous) que 
romanen enterrades en el fang sec a l’espera de les properes pluges.   

Els branquiòpodes són una classe de crustacis a la qual pertanyen la majoria de les 
espècies més grans. Algunes de les més conegudes són les puces d’aigua (Daphnia sp.), els 
anostracis nedadors Branchipus sp. i Streptocephalus sp. o les tortuguetes (Triops 

Foto 34. Les tortuguetes (Triops cancriformis) van aparèixer durant el Triàsic i a dia d’avui són considerades 
una de les espècies vivents més antigues del planeta.   
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cancriformis), aquestes últimes en perill d’extinció al principat i present en només uns pocs 
punts d’aigua temporanis. 

Els insectes aquàtics són un grup de vital importància en la xarxa tròfica d’una bassa i 
determinen les relacions ecològiques que s’hi desenvolupen. Existeix una segregació 
temporal entre els crustacis i els insectes aquàtics. Els primers emergeixen del fang amb les 
primeres pluges quan la bassa comença a omplir-se, dominant els primeres estadis de 
desenvolupament del medi. Els insectes, que han de colonitzar la bassa majoritàriament 
per via aèria, són abundants i diversos en estadis més avançats. Les seves larves disposen 
de mecanismes per respirar l’oxigen dissolt, o per via aèria, però tots els adults de forma 
aquàtica necessiten tornar a la superfície a renovar les seves reserves d’oxigen. 

L’ordre més destacable i amb major riquesa d’espècies dels ecosistemes aquàtics és el dels 
odonats. Les larves de zigòpters (damisel·les o cavallets del diable) i anisòpters (libèl·lules) 
són grans depredadors aquàtics i s’alimenten principalment de capgrossos així com d’altres 
insectes aquàtics. Algunes espècies poden tenir estadis larvaris de fins a 4 anys, per això 
són més abundants en basses permanents. A la primavera comencen a emergir de l’aigua 
i abandonen per sempre el medi aquàtic per a convertir-se en els grans acròbates de l’aire 
que freqüenten també les basses i els seus entorns. Algunes espècies destacables són 
l’emperador blau (Anax imperator) o el donzell de ferradura (Coenagrion puella). Aquest 
grup és també molt utilitzat com a indicador de qualitat ambiental, ja que molts odonats 
són exigents bioindicadors. 

Foto 35. L’emperador blau (Anax imperator) és l’espècie de libèl·lula més gran de l’Europa occidental.   
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Un altre gran ordre d’insectes que es troba en els ecosistemes aquàtics és el dels hemípters. 
Les espècies més abundants solen ser els barquers o nedadors d’esquena (Notonecta sp., 
Micronecta sp. i Anisops sp.). També són freqüents els escorpins d’aigua (Nepa cinerea), les 
xinxes d’aigua (Hydrometra stagnorum) i els sabaters (Gerris lacustris), que es desplacen 
surant damunt la superfície de l’aigua a la recerca d’aliment, constituït per petits animals 
que puguin trobar i dominar (com ara larves d’insectes i d’amfibis) abans d’absorbir-ne els 
seus fluids corporals. 

Els coleòpters també són un ordre àmpliament representat i amb una gran importància 
ecològica dins dels ambients aquàtics. Els escarabats aquàtics, tret d’unes poques espècies, 
solen assolir el rol de depredadors i controladors d’altres petits éssers amb els que 
comparteixen l’espai, com ara altres insectes, peixets, larves d’amfibis i fins i tot amfibis 
adults. Tant els adults com les larves presenten una extremada voracitat i la pressió que 
pot suposar el seu gran nombre pot arribar a condicionar la supervivència de tota una 
generació d’amfibis d’un petit punt d’aigua. Un exemple n’és el ditisc (Ditiscus marginalis), 
un ditíscid depredador, o el petit girínid Gyrinus natator, al qual pot observar-se girant en 
cercles sobre la superfície en petits grups. 

Als torrents i a les basses més grans s’hi poden trobar larves de tricòpters, conegudes 
popularment com a cuques de riera. Aquestes viuen dins de petits estoigs amb forma de 
tub, fets a partir de seda, pedretes o restes vegetals, segons l’espècie. També són freqüents 
les larves de dípters com les dels mosquits (família Culicidae) i les d’alguns sírfids, 
anomenades “cues-de-rata”, que constitueixen la base de la dieta de molts animals, i en 
concret, són de vital importància per a les larves d’urodel o les cries de tortuga d’estany 
(Emys orbicularis). 

D’entre els mol·luscs destaquen els gasteròpodes dels gèneres Lymnaea i Physella. Els 
gasteròpodes aquàtics assoleixen varies tasques de brostejadors del perifiton o de 
carronyaires, però també de depredadors, com el cas del esmentat gènere  Lymnaea. 

Els amfibis són el grup de vertebrats que més depèn d’aquests hàbitats. Cada espècie té 
unes preferències d’habitat diferents i les característiques del punt d’aigua determinaran les 
espècies que s’hi poden trobar. La majoria d’espècies però són molt flexibles i en absència 
dels hàbitats més òptims no és estrany observar-les en altres entorns (veure taula 1).  
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CAPÍTOL 5.  

AMENACES SOBRE L’HERPETOFAUNA I ELS SEUS 
HÀBITATS 

5.1. ABANDONAMENT DE PRÀCTIQUES TRADICIONALS I CANVI D’USOS 
DEL SÒL  

Es tracta d’un dels principals problemes als que s’enfronten les masses d’aigua arreu 
d’Europa. En temps històrics es va produir una tendència a dessecar aiguamolls i llacunes 
pels focus de malalties que esdevenien, així com per a guanyar terres de cultiu. No obstant, 
diversos punts d’aigua amb finalitats agrícoles i ramaderes van seguir existint i servint 
d’hàbitat per a la fauna i la flora associades.  

Actualment, l’abandonament de les pràctiques tradicionals ha provocat una falta de 
manteniment i el conseqüent deteriorament de basses i estructures destinades a contenir 
aigua que en molts casos han deixat de ser útils per a la biodiversitat aquàtica. Això ha 
anat acompanyat d’una degradació de les conques de drenatge que aportaven aigua (ja 
sigui per l’erosió natural o per alteracions antròpiques), afectant greument la funcionalitat 
del sistema i significant l’assecament definitiu de molts punts d’aigua.  

Els ecosistemes terrestres també s’han vist afectats per aquests canvis. L’abandonament de 
l’agricultura i ramaderia extensives ha deixat enrere grans superfícies de terreny on el bosc, 
lliure de qualsevol regulació ja sigui per part dels humans o dels herbívors domèstics (que 
al seu dia van substituir l'herbivoria salvatge, actualment quasi extingida a tot Europa), ha 
crescut de manera descontrolada. Aquest fet ha comportat una homogeneïtzació dels 
hàbitats, on l’absència de zones d’ecotò intermèdies entre ecosistemes i d’espais oberts ha 
afectat directament les poblacions d’espècies especialistes d’aquests ambients com ho són 
molts rèptils. A més, el risc d’incendi forestal s’ha vist incrementat, suposant una amenaça 
més per a tota la fauna autòctona. 

A l’altre extrem de la balança trobem la proliferació de grans extensions de monocultiu 
que tenen un efecte similar en quant a la simplificació dels ecosistemes. A més de la  

Foto 36. Els incendis forestals constitueixen una greu amenaça per a espècies amb 
poblacions relictes, com és el cas de la tortuga mediterrània a l’Albera.   
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Foto 38. L’estany de Sils va ser dessecat en temps històrics per a dedicar l’espai a usos agrícoles. 
A principis dels 2000 es va recuperar gràcies a un projecte LIFE.  

Foto 37. L’abandonament i la falta de manteniment han comportat que molts espais, com el 
safareig de la imatge, hagin perdut la capacitat de contenir aigua.   
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destrucció d’hàbitats que comporta, aquest tipus d’agricultura afavoreix l’aparició de 
plagues que sovint es combaten amb insecticides i pesticides, que acaben afectant greument 
les ja fràgils poblacions de rèptils, així com d’aus i d’altres vertebrats que sobreviuen als 
entorns d’aquests espais. 

5.2. CONTAMINACIÓ 

Existeixen diferents tipus de contaminació, però a grans trets podem diferenciar entre la 
contaminació orgànica i la contaminació inorgànica.  

La contaminació orgànica és aquella derivada d’aportacions descontrolades de residus 
orgànics en un ecosistema. L’abocament de purins a camps de conreu o l’ús de fertilitzants 
químics en són dos bons exemples. Ja sigui per filtració o escorrentia superficial, aquests 
residus orgànics sovint acaben als ecosistemes aquàtics, produint l’anomenada eutrofització 
de l’aigua. 

L’eutrofització comença quan es produeix un augment descontrolat de nutrients en un 
ecosistema aquàtic. Això comporta una proliferació excessiva d’organismes fotosintètics i 
de retruc, d’altres microorganismes. Aquests, consumeixen ràpidament gran part de l’oxigen 
disponible donant lloc a situacions d’hipòxia (falta d’oxigen). La majoria dels organismes 
que habiten la bassa moren i sedimenten al fons on són descompostos per altres 

Foto 39. Un creixement desmesurat d’algues com el que s’observa a la bassa de la imatge és una senyal 
inequívoca de que el punt d’aigua pateix un procés d’eutrofització. 
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organismes. Els processos de descomposició també requereixen gran quantitat d’oxigen, i 
en casos extrems poden arribar a consumir tot el que queda disponible. A més, fruit de la 
descomposició s’alliberen diferents substàncies que poden arribar a ser tòxiques.  

El grau d’eutròfia d’un ambient aquàtic pot variar en funció de la quantitat de nutrients 
introduïts, l’origen dels quals pot ser divers. Moltes de les amenaces a les que es veuen 
sotmesos els ecosistemes aquàtics acaben derivant en fenòmens d’eutrofització.  

La contaminació inorgànica és la derivada de l’abocament de residus no orgànics, com 
són deixalles plàstiques, metalls, hidrocarburs i altres compostos químics. Molts compostos 
químics altament tòxics són utilitzats com a insecticides i pesticides en l’agricultura, afectant 
no només a les plagues sinó també a tota la fauna que se n’alimenta.  

Els amfibis tenen una pell molt sensible i la presència de substàncies químiques a l’aigua 
on viuen els pot ocasionar lesions importants. En general, l’abocament de residus, ja sigui 
sòlids o líquids, acaba comportant la degradació de molts hàbitats i gran part de les 
espècies que hi viuen es veuen perjudicades d’una manera o altra.  

  

Foto 40. L’ús de les basses com a abocadors de runa i deixalles plàstiques ha estat una pràctica habitual a 
la majoria de zones del país.   
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5.3. PRESSIÓ RAMADERA 

Avui dia, la ramaderia extensiva és clau per a la conservació de molts ecosistemes i la 
presència de camps de pastura i zones obertes afavoreixen directament a les poblacions 
de rèptils a més de ser una defensa contra els incendis forestals. No obstant, la presència 
de bestiar i sobretot quan aquest es concentra en densitats elevades, pot suposar un risc 
per a alguns ecosistemes fràgils i escassos. És el cas dels ambients aquàtics. 

Tradicionalment, moltes basses han servit per abeurar el bestiar i per això s’han conservat 
fins avui. Malgrat tot, una presència excessiva de bestiar pot ser molt perjudicial. El bestiar 
s’acumula a les vores i compacta el substrat. Aquest trepig fa que augmenti la terbolesa 
de l’aigua i impossibilita l’establiment de vegetació aquàtica. Les vaques i els cavalls a més, 
tendeixen a entrar a les basses, trepitjant el fons i dipositant excrements a l’aigua. Això 
implica una aportació excessiva de nutrients que pot acabar comportant l’eutrofització del 
punt d’aigua. 

5.4. ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES  

Són moltes les espècies exòtiques que, des de temps històrics, han estat portades pels 
humans molt lluny dels seus hàbitats naturals. Els motius poden estar relacionats amb la 
producció d’aliments, la indústria pelletera, la jardineria, i més recentment, el comerç de 
mascotes. La majoria d’aquestes espècies no poden sobreviure sense la tutela humana, 

Foto 41. El trepig excessiu i els excrements que deixa el bestiar poden alterar greument un ecosistema aquàtic.   
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però algunes d’elles, escapades o alliberades intencionadament, s’han adaptat a les 
condicions naturals dels nous hàbitats. Són les anomenades espècies invasores. Aquestes, 
competeixen amb les espècies autòctones pels recursos alimentaris o l’espai i en molts 
casos les exclouen per depredació directa o per una major capacitat competitiva. En altres 
ocasions, la proximitat genètica que poden tenir amb espècies autòctones pot generar 
casos d’hibridisme, afectant la variabilitat genètica local. Una altra problemàtica derivada 
de la presència d’espècies exòtiques pot ser la introducció de patògens contra els quals 
les espècies autòctones no tenen un sistema immunitari que els puguin fer front. 

Els ecosistemes aquàtics són especialment vulnerables a aquest tipus d’amenaces atès el ja 
fràgil equilibri al que estan sotmesos. A vegades, la presència d’espècies foranes pot 
comportar el col·lapse de l’ecosistema ja que algunes s’alimenten de qualsevol planta o 
animal amb qui comparteixin l’espai. 

Moltes de les espècies de peixos que trobem als ecosistemes aquàtics continentals catalans 
són exòtiques. La majoria d’aquestes habiten rius, llacs i pantans però algunes també 
acaben en ambients més petits i/o aïllats de les grans masses d’aigua on l’impacte sobre 
la fauna i la flora autòctona pot ser molt més greu. L’espècie més abundant, coneguda i 
també destacable és el carpí daurat (Carassius auratus). Molt adaptat a condicions 
d’hipòxia i de contaminació orgànica. És un peix omnívor que s’alimenta de qualsevol cosa 
que li càpiga a la boca. Per afegiment, remou constantment el fons produint una resuspensió 
de nutrients, cosa que fa augmentar la terbolesa de l’aigua i pot derivar en l’eutrofització 

Foto 42. Antiga bassa de reg infestada de carpins (Carassius auratus). Es pot veure com l’aigua és tèrbola i 
verdosa, senyal que pateix un cert grau d’eutrofització.  
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de de la bassa. Un impacte similar el produeix el cranc de riu americà (Procambarus 
clarkii), un voraç depredador de larves d’amfibi i d’altra fauna aquàtica. 

Les tortugues exòtiques també fa temps que es poden comptar entre la fauna observable 
en un ecosistema aquàtic. L’espècie més abundant és la tortuga d’aigua americana 
(Trachemys scripta) de la qual se’n van importar diverses subespècies. També han estat 
observades al medi natural espècies com la tortuga mapa (Graptemys pseudogeographica) 
o la tortuga xinesa de coll ratllat (Mauremys sinensis), aquesta última amb un elevat risc 
d’hibridació amb l’autòctona tortuga de rierol (Mauremys leprosa). Aquestes tortugues 
competeixen per l’aliment i les zones d’assolellament amb les espècies autòctones que 
sovint queden desplaçades.  

D’amfibis exòtics també se n’han detectat. És el cas del tritó alpí (Ichtyosaura alpestris), el 
tritó crestat d’Anatòlia (Triturus anatolicus), el tritó bandat septentrional (Ommatotriton 
ophryticus), la granota d’ungles africana (Xenopus laevis) o la granota toro (Lithobates 
catesbeianus). Tot i que els nuclis poblacionals coneguts són força limitats, el principal 
problema que comporten ha estat la introducció de malalties fúngiques que amenacen la 
supervivència de poblacions senceres d’amfibis autòctons. 

Un altre animal exòtic habitual de molts ecosistemes aquàtics és el visó americà (Neovison 
vison). Es tracta d’un mustèlid que competeix directament amb altres mustèlids autòctons 
com el turó (Mustela putorius) o el visó europeu (Mustela lutreola). També exerceix una 
forta pressió depredadora sobre altres animals aquàtics com ocells, peixos, amfibis i rèptils.  

I no només trobem animals entre les espècies exòtiques invasores. La canya de Sant Joan 
o canya americana (Arundo donax) és una planta d’origen asiàtic que habita zones 
humides com marges de recs, lleres i riberes fluvials. El seu creixement ràpid i la seva 
expansió a través de rizomes la converteixen en una de les plantes invasores més 
abundants de Catalunya. La seva presència comporta una simplificació total dels 
ecosistemes palustres i pot alterar la capacitat de drenatge dels cursos fluvials on 
s’estableix, augmentant així el risc de desbordament. Altres plantes exòtiques invasores són 
la ungla de gat (Carpobrotus edulis), que cobreix grans extensions de terreny en zones 
mediterrànies i sistemes dunars o els jacints d’aigua (Eichhornia crassipes), que poden arribar 
a col·lapsar els ecosistemes aquàtics on es troben, cobrint-ne completament la superfície i 
impedint l’entrada de llum, així com dificultant l’intercanvi gasós entre aigua-aire. 

5.5. REGRESSIÓ DE DUNES I SISTEMES ASSOCIATS  

Com s’ha vist, els deltes, els sistemes dunars, els aiguamolls i les llacunes costaneres són 
hàbitats que depenen d’una aportació constant de sediments per part dels rius. La gran 
abundància de preses i embassaments als rius han frenat enormement aquestes aportacions 
de sediments, de manera que en l’actualitat tots aquests hàbitats es troben en regressió.  

La construcció d’espigons i ports també ha alterat la circulació dels sediments al llarg de 
la costa, contribuint a la regressió de les dunes i sistemes associats.  
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Foto 44.  A causa del seu potencial colonitzador, el visó americà (Neovison vison) ha estat inclòs 
a la llista de les 100 espècies invasores més nocives d’Europa .  

Foto 43.  La tortuga d’aigua americana (Trachemys scripta; a 
la imatge ssp. scripta) va ser una mascota molt popular 
durant els anys noranta però moltes van acabar 
“abandonades” al medi natural on han proliferat causant 
greus impactes sobre la fauna autòctona.  
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Les dunes, a més, han desaparegut deliberadament de la majoria de platges catalanes ja 
que durant dècades s’han eliminat per a la construcció de passejos marítims o l’ampliació 
de platges. Una prova en són els grans sistemes dunars presents antigament al Baix 
Llobregat (dels quals avui dia en queden reduïts testimonis), sepultats primer sobre una 
extensa pineda plantada per subjectar la sorra mòbil i després sota apartaments construïts 
damunt d’aquests terrenys fixats. 

5.6. MALALTIES EMERGENTS 

Un dels reptes més importants als que s’enfronten els amfibis de tot el món és l’expansió 
de malalties d’origen fúngic o víric contra les quals moltes espècies no tenen defenses. 
L’arribada d’aquestes malaltia està relacionada amb el comerç d’espècies exòtiques i la 
seva introducció als ecosistemes. 

El Batrachochytrium dendrobatidis, més conegut com a quitridi, és un fong que ja ha causat 
l’extinció de més de 100 espècies d’amfibis a tot el planeta. Infecta la pell dels amfibis, 
l’òrgan més sensible d’aquests animals a través del qual realitzen intercanvi de gasos i 
aigua amb el medi. La infecció de la pell passa ràpidament a la sang (septicèmia) que es 
tradueix en símptomes com l’envermelliment de les potes o altres senyals a la pell.  

El fong s’alimenta de la queratina de la pell, motiu pel qual la seva afectació en capgrossos 
és molt menor (les larves d’urodel no tenen teixits queratinitzats i les d’anur només a les 

Foto 45. Granota pintada (Discoglossus pictus) morta amb senyals d’infecció per Batrachochytridium 
dendrobatidis.   
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dents labials). La resposta davant d’una infecció per quitridi és l’engrossiment de la pell 
per acumulació de més pigment. Aquest engrossiment de la pell és el que acaba produint 
la mort de l’animal. Els bufònids són especialment vulnerables al quitridi ateses les 
característiques de les substàncies que segreguen per la pell. 

El quitridi ja fa anys que és present a Catalunya, motiu pel qual les precaucions a l’hora 
de manipular amfibis o visitar ambients aquàtics han de ser molt estrictes.  

Un altre fong parent del quitridi és el Batrachochytrium salamandrivorans. Aquest té un 
efecte especialment virulent sobre els urodels. Recentment se n’han localitzat els primers 
casos a Catalunya. 

Una altra malaltia important és la produïda per Ranavirus, una família de virus que ha 
provocat mortalitats massives en molts indrets del món. La infecció per Ranavirus produeix 
hemorràgies en diferents òrgans del cos, com la pell, la boca, els intestins, els pulmons, etc. 
També produeix necrosi al fetge cosa que comporta la mort de l’animal infectat. 

A dia d’avui totes tres malalties són presents al territori català pel que caldrà veure com 
evolucionen i quin impacte tenen sobre les poblacions d’amfibis del país.  

Una altra amenaça que encara no ha arribat és l’anomenada ofidiomicosis, una malaltia 
fúngica causada pel fong Ophidiomyces ophiodiicola i que afecta, en aquest cas, als ofidis. 
És originària de Nord Amèrica i sembla tenir força incidència sobre serps d’hàbits aquàtics. 
Alguns dels seus símptomes són inflor facial, emblanquiment dels ulls o presència de 
rugositats anormals en escates. Si bé a Catalunya encara no se n’ha trobat cap cas, la 
malaltia s’està estenent per Europa i és qüestió de temps que acabi arribant. 

5.7. EFECTES TRAMPA 

Infraestructures com pous o dipòsits d’aigua poden 
convertir-se en paranys mortals per a molts animals. 
L’abandonament de les pràctiques agrícoles 
tradicionals ha deixat enrere una gran quantitat 
d’estructures emmagatzemadores d’aigua tals com 
pous, basses d’obra i dipòsits o cisternes, els quals 
sovint queden absorbits pels hàbitats regenerats. 
L’herpetofauna és especialment vulnerable a aquests 
paranys a causa de l’ús que fan de les cavitats i les 
esquerdes com a refugi. En aquests casos però, 
l’accés al refugi condueix al fons d’un forat les parets 
del qual són sovint massa llises o verticals per a 
poder-ne sortir. En conseqüència, les víctimes 
d’aquestes paranys acaben morint d’inanició a les 
profunditats d’aquests pous o dipòsits.  Foto 46.  L’efecte trampa de basses i 

altres estructures de contenció d’aigua 
el pateixen tot tipus d’animals. A la 
fotografia, un talpó (Microtus sp.) i una 
mustela (Mustela nivalis) ofegats en 
una bassa de reg. 
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Quan aquestes estructures no han perdut la capacitat de retenir aigua, l’efecte trampa pot 
ser encara més gran. Molts animals poden acudir a aquests punts d’aigua per abeurar-se 
o poden caure-hi accidentalment. Fins i tot els amfibis, atrets per l’aigua, entren a aquestes 
construccions per a reproduir-se quedant-hi atrapats. Tota aquesta fauna acaba morint 
ofegada per culpa de l’esgotament que els suposen els intents frustrats de sortir.  

 5.8. INFRAESTRUCTURES VIÀRIES  

Les carreteres i pistes forestals suposen una amenaça molt més gran del que es podria 
pensar. D’entrada, durant la construcció d’aquestes infraestructures, es poden destruir 
ecosistemes de gran valor. Són especialment vulnerables els ambients aquàtics, ja sigui 
perquè la carretera en qüestió hi passa per sobre, pel cobriment de punts d’aigua a causa 
del moviment de terres derivat de les obres o per l’abocament accidental d’hidrocarburs i 
residus provinents de la maquinària i les obres.  

La immensa xarxa viària que comunica pobles, ciutats i urbanitzacions suposa a més dos 
grans riscos per als amfibis i rèptils (així com per a la resta de fauna). En primer lloc i el 
més evident, el risc d’atropellament. L’herpetofauna en concret és especialment vulnerable 
als atropellaments. Els rèptils, i en especial els ofidis, se senten atrets per l’asfalt calent i 
sovint utilitzen les carreteres per a termorregular-se, on molts moren atropellats. Els marges 

Foto 47.  Els pous vells i abandonats es converteixen en trampes mortals per a qualsevol animal que hi pugui 
caure. Aquestes serps (Zamenis scalaris, Coronella girondica i Malpolon monspessulanus) van poder ser 
rescatades però al mateix pou s’hi van trobar varis exemplars morts. 
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dels camins també són llocs ideals per a prendre el sol ja que esdevenen zones obertes 
properes a murs de pedra i matolls on refugiar-se en cas de perill. Rarament són tinguts 
en compte a l’hora d’executar projectes o de realitzar estudis d’impacte ambiental. 

I si durant el dia qui pateix són els rèptils, quan el sol es pon els riscos són pels amfibis. 
Durant els períodes reproductius, molts amfibis realitzen grans migracions cap a les zones 
de cria i sovint han de creuar carreteres per arribar-hi. Els trams de carretera propers a 
ambients aquàtics són especialment conflictius atesa la major concentració d’animals 
dirigint-se al punt d’aigua. Aquestes zones d’especial conflictivitat se les anomena punts 
negres i són objecte de nombroses actuacions pal·liatives.   

Una altra problemàtica derivada de la construcció de carreteres és l’aïllament genètic que 
pateixen sobretot els amfibis, al quedar les poblacions fragmentades per les vies de 
comunicació. El període reproductiu pot agrupar a un mateix punt d’aigua centenars 
d’individus d’una mateixa espècie. La fragmentació dels hàbitats i l’efecte barrera que 
representen les carreteres més grans pot acabar aïllant dues poblacions, amb el conseqüent 
empobriment genètic d’aquelles més petites, que poden acabar extingint-se atesa la menor 
adaptabilitat als canvis que pot comportar la falta de diversitat genètica. 

La construcció de carreteres i pistes així com l’ampliació i millora d’aquestes infraestructures 
afavoreix l’accés al medi i fomenta l’ús de l’entorn per a pràctiques recreatives, algunes 
d’elles poc respectuoses amb l’entorn natural. Això es tradueix en una major presència 
humana als espais naturals, amb tots els riscos associats que comporta.  

Foto 48.  L’asfalt calent va esdevenir una trampa 
mortal per aquesta serp blanca (Zamenis scalaris). 

Foto 49.  La construcció de carreteres i pistes 
fragmenta els hàbitats de molts animals, 
augmentant el risc de mort per atropellament. 
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La contaminació acústica i lumínica, la pol·lució i l’abocament ocasional de residus sòlids i 
líquids fan que, tard o d’hora, els entorns d’una carretera acabin degradats, significant un 
empobriment de la biodiversitat local. 

5.9. INCENDIS FORESTALS  

Els incendis forestals són processos naturals propis de la regió mediterrània. Tant és així 
que moltes espècies vegetals presenten adaptacions a la recurrència dels focs. En són bons 
exemples l’escorça de l’alzina surera (Quercus suber) que la protegeixen de ser cremada, 
o el pirofitisme d’alguns pins (Pinus sp.) o les estepes (Cistus sp.), que veuen afavorida la 
seva reproducció amb el pas d’un incendi. Altres plantes, com les alzines (Quercus ilex) o 
els brucs (Erica sp.) tenen la capacitat de rebrotar des de l’arrel després del pas d’un 
incendi forestal. 

El foc a més, modifica els ecosistemes, creant nous hàbitats favorables per a moltes 
espècies. Sense anar més lluny, la majoria d’espècies de rèptils mediterranis tenen 
preferència per hàbitats oberts com ho són les brolles i les màquies i en canvi escassegen 
a l’interior de les masses forestals més denses. 

El foc però pot esdevenir un problema quan se n’altera la seva recurrència natural. La 
majoria dels incendis forestals que es produeixen són provocats per l’activitat humana (ja 
sigui de manera intencionada o accidental). Una major recurrència dels focs degrada el 
sòl i l’empobreix, afectant directament a les comunitats futures que es desenvolupin a la 
zona cremada.  

Per afegiment, l’abandonament del món rural i l’absència dels processos d’herbivoria i 
trepig que exercien els ramats de bestiar, cada vegada més escassos, està afavorint la  

PUNTS NEGRES D’ATROPELLAMENTS 

A les zones on es produeixen més 
atropellaments, els anomenats punts 
negres, obres com la de la imatge inferior 
poden evitar que anurs i urodels 
accedeixin a la calçada, dirigint-los cap a 
passos de fauna habilitats. Accions com 
aquesta són molt necessàries i es poden 
realitzar a gairebé qualsevol lloc. 

Foto 50 

Foto 51 

Fig. 2 
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Foto 52. A la regió mediterrània és relativament habitual que es 
produeixin incendis, sobretot durant els estius més secs i calorosos.  

Foto 53.  Els amfibis i els rèptils no són prou ràpids com per fugir de 
les flames i molts acaben morint calcinats com aquesta tortuga 
mediterrània (Testudo hermanni). 
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proliferació de masses forestals altament denses que cobreixen de manera continuada 
centenars de milers d’hectàrees de terreny. La pròpia gestió dels incendis forestals i la 
política de focs zero no ha fet més que contribuir en l’acumulació de material combustible 
als boscos catalans. Tot plegat comporta que cada any que passa el risc d’incendi sigui 
més alt. 

En un país densament poblat com ho és Catalunya, el foc s’ha convertit en un problema 
atès que pot ocasionar grans pèrdues econòmiques i personals. A més, la concepció i gestió 
actual de la majoria dels espais naturals com a illes de natura rodejades de camps, de 
vies de comunicació i d’urbanitzacions i/o la presència d’espècies amenaçades o d’hàbitats 
d’interès en zones molt concretes fan que els costos ambientals, socials i emocionals 
d’assumir un foc siguin extremadament grans. Si un incendi arrasa la totalitat d’un espai 
natural, la recolonització pot ser molt lenta i fins i tot pot arribar a no produir-se en el cas 
d’aquelles espècies amenaçades les poblacions més properes de les quals es troben a 
centenars de quilòmetres de distància. 

Recuperar el foc com a procés natural autòcton dels ecosistemes mediterranis pot ser molt 
complicat, si no impossible, en un context com el de Catalunya. No obstant, l’ús del foc 
com a eina de gestió forestal i de prevenció de grans incendis ja ha començat a aplicar-
se en certes zones i juntament amb la recuperació d’altres processos naturals com 
l’herbivoria (domèstica o salvatge), podria esdevenir una bona estratègia de gestió a llarg 
termini.  

5.10. CANVI CLIMÀTIC  

El canvi climàtic és una realitat que està posant a prova tot el planeta i a dia d’avui ja se 
n’estan manifestant alguns efectes. A Catalunya, una de les conseqüències més apreciables 
és l’alteració dels règims pluviomètrics de gran part del país. L’absència de pluja i la 
prolongació dels episodis de sequera poden alterar els hidroperíodes de molts punts 
d’aigua impedint que aquests retinguin aigua durant suficient temps com perquè amfibis i 
altra fauna aquàtica pugui completar els seus cicles vitals. Aquest fet fa que algunes 
poblacions d’amfibis, a priori adaptades a les condicions de pluviometria irregular pròpies 
del clima mediterrani, poc a poc vagin desapareixent. L’alteració dels hidroperíodes també 
es fa notar en els torrents de muntanya, sovint dependents d’aqüífers, que afectats per la 
falta d’aigua cada cop baixen amb menys cabal. Aquest és un dels principals problemes 
als que s’enfronta el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi). 

Aquesta falta d’aigua també té un impacte sobre altres ecosistemes mediterranis, ja que 
moltes plantes no estan preparades per a sobreviure sequeres prolongades i acaben morint, 
condicionant la resta de peces de la xarxa tròfica. Durant els estius més calorosos el risc 
d’incendi forestal es dispara i en indrets amb poblacions animals relictes o molt vulnerables 
com la Serra de l’Albera, on sobreviu la darrera població natural de tortuga mediterrània 
(Testudo hermanni) de la península Ibèrica, un foc podria significar l’extinció definitiva de 
l’espècie a la zona. 

El canvi climàtic també comporta un augment de la temperatura mitjana. Són sobretot les 
espècies pirinenques les que més n’estan patint els efectes. Espècies com les tres sargantanes 
del gènere Iberolacerta, o la granota roja (Rana temporaria), totes elles espècies adaptades 
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a viure en les condicions extremes de l’alta muntanya, ja fa anys que estan reduint les 
seves àrees de distribució. En una migració a la desesperada, es desplacen gradualment 
cap a zones de més altitud on s’hi mantinguin les condicions a les que estan adaptades. 
Els cims però, tenen una alçada limitada pel que si no es frena la pujada de les 
temperatures el futur d’aquestes espècies és, com a mínim, incert.  

5.11. SOBREEXPLOTACIÓ D’AQÜÍFERS 

Aquest és un problema molt gran per a aquelles espècies pròpies d’ecosistemes aquàtics 
dependents d’aqüífers com alguns torrents, rius, basses i fonts. Tota surgència d’aigua 
natural o artificial prové de les reserves subterrànies d’aigua dolça retinguda en roques 
permeables o terrenys porosos no consolidats. De la mateixa manera que l’absència de 
pluja, principal font d’aportació d’aigua dels aqüífers, pot condicionar la supervivència dels 
sistemes aquàtics associats, una extracció excessiva d’aigua d’un aqüífer pot tenir 
conseqüències similars.  

Una muntanya és com una gran esponja xopa de la qual brolla aigua per les diferents 
fonts. Aquesta aigua circula per la superfície en forma de torrents i rierols. Si els nivells 
d’aigua de l’aqüífer disminueixen, les fonts de més alçada deixaran de brollar i els torrents 
cada cop portaran menys aigua i naixeran de més avall. En aquesta situació es troben les 
poblacions del ja mencionat tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), que, sumant-hi l’augment 
de les temperatures per l’efecte del canvi climàtic, es veuen acorralades entre dos fronts.  

Foto 54.  Moltes fonts que antigament rajaven amb abundància avui dia estan seques durant gran part de 
l’any (si no tot) per culpa de la regressió dels aqüífers . 
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5.12. PERSECUCIÓ DIRECTA 

Una altra problemàtica històrica que afecta a tota l’herpetofauna en general és la 
persecució directa. Ja sigui pel seu aspecte, per desinformació o per una por i una aversió 
gairebé ancestral, moltes espècies d’hèrptils han estat i segueixen sent víctimes d’aixades i 
bastons. No hi ha dades de quants animals són morts anualment a mans de gent poc 
informada però no és sorprenent que poblacions d’espècies com l’escurçó ibèric (Vipera 
latastei) es trobin relegades a zones remotes lluny de masies i poblacions rurals. Al tractar-
se d’una espècie de vida llarga, creixement lent i reproducció bianual (el que s’anomena 
en ecologia espècie estratega de la K), és encara més vulnerable a qualsevol tipus 
d’agressió o pertorbació. 

5.13. ESPOLI I COMERÇ DE MASCOTES  

L’herpetofauna catalana també és i ha estat víctima del comerç d’animals de companyia. 
L’impacte més gran d’aquest comerç el van rebre les poblacions de tortuga mediterrània 
(Testudo hermanni hermanni) de la Serra de l’Albera, a mitjans del segle XX. La fal·lera de 
tenir tortugues a casa va promoure un saqueig a gran escala de la darrera població de 
tortugues que quedava a Catalunya. L’any 1988 es declarar l’espècie com a protegida i la 
seva tinença i recol·lecció va ser il·legalitzada. Tot i la prohibició, avui en dia encara hi 
han més tortugues mediterrànies vivint en captivitat que a la natura. Si bé l'espoli ja no 

Foto 55.  L’escurçó ibèric (Vipera latastei) és una espècie estratega de la K, motiu pel qual la mort d’un 
individu té conseqüències més greus per a la població de les que tindria sobre altres espècies d’ofidi. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_selecci%C3%B3n_r/K
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suposa un gran risc per a la tortuga mediterrània, ocasionalment encara hi ha gent que 
en captura per a tenir-les a casa o vendre-les al mercat negre.  
Altres espècies també són víctimes ocasionals de l’espoli per al comerç il·legal d’animals 
de companyia. Espècies com el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) o l’ofegabous 
(Pleurodeles waltl), són molt apreciades pels col·leccionistes, i en més d’una ocasió se les 
ha trobat en botigues d’animals exòtics o magatzems clandestins després d’intervencions 
policials.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 56.  L’ofegabous (Pleurodeles waltl) és l’urodel més gran de la península Ibèrica cosa que el fa molt 
atractiu pels col·leccionistes de fauna. 
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CAPÍTOL 6.  

CONSTRUCCIÓ I RESTAURACIÓ DE BASSES I ALTRES 
PUNTS D’AIGUA  

La conservació de l’herpetofauna passa indubtablement per la conservació dels seus 
hàbitats. Com s’ha vist, la degradació dels ecosistemes i la pèrdua d’hàbitats són una de 
les principals causes de declivi tant d’amfibis com de rèptils a Catalunya i al món. La 
conservació dels ecosistemes és responsabilitat de les administracions però són moltes les 
coses que es poden fer des d’entitats naturalistes, centres educatius, ajuntaments o fins i tot 
a títol personal.  

Durant els darrers anys, han estat moltes les experiències de construcció i restauració de 
basses i altres punts d’aigua per a amfibis arreu del país, i en tots els casos han estat un 
èxit. I no només això, sinó que a vegades, una acció tan simple com agrupar pedres o 
aclarir una feixa plena d’esbarzers pot ser suficient per afavorir la presència d’un gran 
nombre d’espècies de rèptils. El present capítol (i els propers) pretén ser una guia d’accions 
de diferent envergadura que, realitzades conjuntament o individualment, permetin recuperar 
i afavorir localment les poblacions d’amfibis i rèptils, beneficiant al mateix temps a un gran 
nombre d’espècies de fauna i flora amb qui els hèrptils comparteixen l’ecosistema. 

6.1. FASE DE PLANIFICACIÓ - ABANS DE COMENÇAR 

A l’hora d’establir el tipus d’actuació i l’abast de l’obra que es realitzarà, cal tenir presents 
tota una sèrie de conceptes que determinaran molt el procés i l’esdevenir de la creació o 
rehabilitació del o dels punts d’aigua, així com dels refugis que construïm o instal·lem. 
Aquests conceptes determinen en molts casos la supervivència i/o la correcta gestió dels 
punts on es realitzen les actuacions. D’aquesta manera, abans d’iniciar les accions de 
creació o restauració de l’hàbitat, s’hauran de tenir en compte tota una sèrie de conceptes 
que ens permetran saber què es pot fer, com es pot fer, quan es pot fer, etc., prevenint i 
solucionant problemes o dubtes que puguin sorgir durant el transcurs de les actuacions, o, 
millor encara, abans d’aquestes. 

 

Foto 57. Alumnes d’un institut construeixen una bassa per a amfibis. La 
construcció d’una bassa, a més d’afavorir a la fauna aquàtica, pot esdevenir 
una tasca d’educació ambiental.  
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6.1.1. Elecció de l’espai 

L’elecció de l’espai estarà condicionada per les comunitats d’hèrptils que es vulguin afavorir. 
Per tant, s’escolliran zones on es constati la presència de poblacions ja instal·lades o bé 
de poblacions molt minses o de recent extinció. En definitiva, una zona on les espècies 
destinatàries de l’actuació puguin arribar pel seu propi peu de manera natural. S’hauran 
de tenir en compte els factors físics i climàtics que es detallen a continuació. 

6.1.1.1. Superfície disponible  

Cal planificar les dimensions del punt d’aigua, especialment si és de nova creació. Així 
doncs s’haurà de tenir en compte el perímetre, la superfície, la profunditat màxima que es 
pretén obtenir, la inclinació de les vores i la zona perifèrica necessària per a l’actuació. 

6.1.1.2. Aportacions d’aigua amb les que es comptarà  

Si es compta amb la proximitat d’un torrent, una font o surgència d’aigua, se’n pot desviar 
el cabal (o part d’aquest), sempre que es compti amb els permisos corresponents. En cas 
de que el curs d’aigua es destini ja a altres usos com abeuradors, basses de reg o basses 
d’incendis, entre d’altres, es pot aprofitar l’aigua excedent o que desaigüin les estructures 
mencionades. Si el nivell freàtic és proper a la superfície, també es pot aprofitar excavant 
fins a trobar-lo.  

Foto 58.  Per alguna raó aquest dipòsit va deixar de rebre aigua. Abans d’emprendre qualsevol mesura de 
restauració cal assegurar-se que l’estructura en qüestió pot omplir-se de manera natural. 
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Si no es compta amb una aportació d’aigua permanent a les proximitats, caldrà dissenyar 
mètodes de captació d’aigua de pluja, basats en gran part en l’aprofitament d’escorrenties 
del terreny o les procedents de pistes i camins. Depenent de la geologia i l’erosionabilitat 
del terreny, aquests dissenys hauran d’incloure per força mètodes de control de l’erosió i 
del transport de sediments. De no fer-ho, el punt d’aigua de nova creació podria quedar 
reblit en poc temps. 

6.1.1.3. Geomorfologia del terreny  

La naturalesa del terreny pot condicionar la capacitat de retenció de l’aigua del nou punt. 
Hi ha diversos factors a tenir en compte: 

- Geologia del terreny 

El tipus de roques presents poden indicar en certa mesura quina serà la capacitat 
de retenció d’aigua del terreny. Aquestes determinen la porositat del substrat, la 
possibilitat de presència de fissures (especialment en terrenys calcaris, però també 
en terrenys silícics), i tipus i granulometria dels sediments que es dipositen. No 
obstant, aquesta problemàtica pot solucionar-se amb l’aportació de terres (llims) o 
l’ús de materials sintètics impermeabilitzants (tot i que com ja s’ha esmentat, és 
preferible no utilitzar materials artificials). 

- Pendent  

Depenent de les dimensions i les característiques del punt d’aigua a rehabilitar o a 
crear, el pendent pot jugar a favor a l’hora de captar aigua, però també pot 
suposar un major grau d’erosionabilitat del terreny. Aquest fet contribuiria a una 
major aportació de sediments després de cada precipitació, amb els conseqüents 
problemes de rebliment del punt d’aigua. Com major sigui el pendent, el disseny 
haurà d’incloure més mètodes de control de l’erosió. 

També caldrà tenir en compte l’establiment de majors mesures de seguretat a l’hora 
d’executar les tasques en llocs amb pendent més o menys pronunciat, així com preveure la 
possibilitat o impossibilitat d’accés per a maquinària pesant, en cas de ser necessària. 

6.1.1.4. Climatologia i pluviometria de la zona  

Aquests factors, que molts cops ja determinen les comunitats herpetològiques d’una zona, 
també determinaran (sempre i quan no es compti amb una aportació hídrica constant) 
l’hidroperíode del punt d’aigua. Per tal de preveure l’hidroperíode del punt d’aigua a crear 
o restaurar, caldrà tenir en compte les precipitacions mitjanes anuals a la zona, la 
freqüència amb què es produeixen i en quins moments de l’any son més abundants. L’eina 
que s’emprarà en aquest cas serà un climograma de la zona, on quedaran reflectides 
aquestes dades, les quals permetran preveure els millors moments de l’any per a realitzar 
les actuacions. 

El vent també és un factor a tenir en compte, ja que en zones ventoses la pèrdua d’aigua 
per evaporació convectiva és molt més elevada. 
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6.1.1.5. Grau d’insolació 

El grau de radiació solar al que estarà exposat el punt condicionarà les comunitats animals 
i vegetals que puguin establir-s’hi. Per exemple, si a la zona on es vol construir el punt 
d’aigua no hi ha elements que facin ombra (arbres, elevacions del terreny, etc.), el grau 
d’evaporació serà molt elevat. Aquesta radiació rebuda queda determinada bàsicament 
per dos factors: 

- Recobriment vegetal  

La presència d’arbres o grans matollars vora la bassa, i l’ombra que projecten, 
incideixen, per una banda, positivament sobre el punt d’aigua ja que disminueixen 
les hores de radiació solar directa i en conseqüència, la pèrdua d’aigua per 
evaporació. La vegetació també pot protegir del vent i reduir la evaporació per 
convecció en zones ventoses.  

Per altra banda, la presència de vegetació també pot tenir efectes negatius, ja que 
certes espècies, tant animals com vegetals, requereixen de moltes hores d’insolació. 
A més, la presència d’arbres de fulla caduca pot provocar fenòmens d’eutrofització, 
atès l’excés de matèria orgànica que aporten a la bassa les seves fulles. Aquest fet 
podria també produir el rebliment del punt d’aigua. 

- Orientació del terreny i fotoperíode  

L'orientació del terreny on es construeixi el punt d’aigua determinarà la quantitat 
d’hores de llum i calor (fotoperíode) que rebrà la bassa i en conseqüència el grau 
d’evaporació que patirà. Un punt d’aigua ubicat en una plana o en un terreny amb 
orientació sud tindrà un fotoperíode molt prolongat, sempre i quan no hi hagin 
elements que li facin ombra (vegetació, relleus, etc.). En canvi, si el punt d’aigua es 
trobés orientat cap al nord, podria no rebre llum directa durant els mesos d’hivern 
o fins i tot podria no rebre’n en tot l’any si es trobés situat arran d’un relleu (com 
és el cas de moltes fonts o surgències).  

Per tant, és molt important conèixer el fotoperíode de la zona, tant diari com durant 
les diferents estacions de l’any, doncs és un element que determinarà la biodiversitat 
que s’estableixi al punt d’aigua així com l’evaporació que s’hi produirà. La creació 
d’espais heterogenis dins del nou hàbitat serà sempre una prioritat, pel que 
proporcionar una zona ombrejada al punt d’aigua pot ser vital per a moltes 
espècies durant els mesos més calorosos. 

6.1.1.6. Usos del sòl circumdant a la zona de l’actuació 

Caldrà tenir en compte l’activitat humana que es desenvolupi en les immediacions del punt 
(ramaderia, agricultura, explotacions mineres, etc.). La presència de ramats que puguin 
acudir al punt d’aigua a beure o la proximitat d’un conreu o abocador que pugui afegir 
contaminants químics a l’aigua a través de l’escorrentia, són factors que poden produir 
alteracions importants al punt d’aigua, ja sigui física o químicament. En aquests casos 
s’hauran de preveure mesures pal·liatives a l’hora de dissenyar l’actuació. 
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6.1.1.7. Valors naturals i etnogràfics del lloc  

No es podrà realitzar l’actuació sense els permisos pertinents si a la zona hi ha patrimoni 
natural vulnerable (espècies sensibles, amenaçades o protegides que es puguin veure 
afectades negativament), arqueològic o etnogràfic (jaciments arqueològics, llocs amb valor 
cultural, de tradició local, etc.). 

6.1.1.8. Autoritzacions 

És molt important conèixer la titularitat dels terrenys en els que es durà a terme l’actuació. 
És imprescindible comptar de bon començament amb aquestes autoritzacions i permisos, ja 
que en cas contrari el projecte podria aturar-se a mig fer, perdent tota la inversió de temps 
i diners feta fins al moment (i condicionant la viabilitat de les poblacions d’hèrptils que es 
pretenien recuperar o afavorir). 

Les actuacions dins de propietats privades requeriran l’autorització del propietari. En cas 
de dur a terme l’actuació dins d’un Espai Natural Protegit, caldrà comptar també amb els 
permisos atorgats per l’autoritat mediambiental competent. 

Depenent de l’abast de l’actuació dissenyada, també es necessitarà certa documentació 
per a l’ús de maquinària pesant, un projecte signat per un enginyer, estudis d’impacte 
ambiental, etc. 

 

Foto 59.  L’ombra que projecta la vegetació de la vora pot condicionar la biota que s’estableixi a la bassa 
a més de contribuir a una aportació de matèria orgànica excessiva. 
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6.1.2. Elecció del tipus d’actuació 

En qualsevol actuació al medi i especialment a l’hora de crear un nou punt d’aigua, cal 
tenir en compte certs aspectes, tant de tipus ambiental com burocràtic. No és el mateix 
reparar unes fuites d’un abeurador que la creació d’un nou punt d’aigua. La quantitat de 
personal i materials, així com l’extensió en el temps que pugui suposar l’actuació poden ser 
altament variables, ja que les tipologies dels punts d’aigua a rehabilitar o de nova creació 
varien enormement en quant a dimensions, profunditat, situació, encaix al medi on es troben, 
etc. 

Dos dels objectius són l’autogestió del punt d’aigua i la minimització del seu manteniment 
un cop acabada l’actuació, així com l’ús mínim de materials artificials (tot i que en molts 
casos resultarà imprescindible), promovent l’aprofitament de les possibilitats (inclinació del 
terreny, fondalades, etc.) i dels materials disponibles a les immediacions (pedres, troncs, 
etc.) 

6.1.2.1. Rehabilitació de punts d’aigua preexistents 

Aquest tipus d’accions pot ser adequada quan es parteix d’un punt d’aigua o estructura ja 
existent però que per diferents causes pot haver perdut la capacitat de contenir aigua i/o 
trobar-se molt degradat. Les mesures a prendre dependran de la tipologia d'hàbitat aquàtic 

Foto 60.  Algunes estructures poden tenir valor històric o cultural pel que caldran autoritzacions abans 
d’iniciar qualsevol l’actuació. 
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a rehabilitar (safareigs, antigues basses de reg, basses ramaderes en desús i/o reblertes, 
etc.).  

6.1.2.2. Creació d’un nou punt d’aigua 

Constatada l’adequació de l’espai on es vol construir el punt d’aigua, es pot emprendre el 
disseny i execució de l’obra. Els mètodes d’execució dependran de la tipologia d’hàbitat 
que es pretengui crear. D’aquesta manera caldrà valorar els recursos necessaris per a 
l’execució: mètodes manuals, mètodes mecànics (excavadora), materials (eines, lones, ciment, 
etc), personal necessari i temps disponible. 

Sempre que les condicions d’espai i terreny locals ho permetin, serà preferible la creació 
de diversos punts de diferents tipologies (profunditat, hidroperíode, etc.), més que d’un únic 
punt d’aigua. 

6.1.2.3. Millora de l’entorn, revegetació i creació de refugis 

Pot succeir que el punt d’aigua quedi restablert o en millori la biodiversitat a partir de 
petites actuacions realitzades als entorns immediats. Aquestes accions poden ser la creació 
o millora dels mètodes de captació d’aigua, la instal·lació de refugis de diferents tipologies 
o la plantació de vegetació autòctona, sense necessitat d’actuar directament sobre el punt 
d’aigua. 

  

Foto 61.  En aquesta zona sempre s’hi acumulava aigua procedent de l’eixida d’un dipòsit proper, motiu pel 
qual es va decidir construir-hi una bassa de nova creació. 
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6.2. FASE DE DISSENY DE LA BASSA I DISSENY DE LES ACTUACIONS  

6.2.1. Elaboració d’un guió o projecte 

A l’hora d’emprendre les tasques, caldrà saber què es vol fer, quan es vol fer, com es vol 
fer, on es vol fer, qui ho farà, amb què, quant costarà, etc. Naturalment, depenent de 
l’abast i la magnitud de l’actuació o actuacions, la resposta a aquestes preguntes variarà 
enormement. Per a això, en cada cas cal pensar bé i tenir una idea al màxim d’acurada 
sobre quina resposta es donarà a cadascuna d’aquestes preguntes. Tot això és el que 
determinarà si es necessita tan sols un petit guió per realitzar una obra de petites 
dimensions (com la creació d’una bassa o d’un mur de pedra al jardí), o un projecte tècnic 
elaborat per un expert i aprovat per l’autoritat competent, especialment si l’obra prevista 
s’ha d’executar sobre sòl públic. 

En qualsevol cas, disposar d’un guió o projecte serà molt útil com a eina de consulta o de 
ratificació de les tasques realitzades, quan no necessari en cas de, per exemple, d’un 
projecte amb implicació d’entitats, empreses o administracions. 

6.2.2. Morfologia de la bassa o conjunt de basses a construir o restaurar 

A l’observar diferents enclavaments on l’aigua s’hi ha acumulat de manera natural i sense 
modificacions antròpiques del paisatge, quedarà palesa una cosa: cap d’aquests té les 
formes circulars o rectangulars que presenten els dipòsits d’incendis i les basses de reg. Les 
formacions naturals normalment presenten perímetres irregulars, de la mateixa manera que 
solen tenir diferents inclinacions en els seus marges i diferents fondàries a un lloc o altre. 
A més, a diferència de les basses de reg i els dipòsits que mantenen un nivell permanent 
d’aigua tot l’any, els punts d’aigua naturals o naturalitzats presenten fluctuacions més o 
menys pronunciades de l’aigua acumulada, arribant a assecar-se en molts casos. Aquesta 
heterogeneïtat acostuma a ser la millor generadora de biodiversitat, al proporcionar 
diferents microhàbitats a moltes espècies amb requeriments diversos, cosa que les permet 
conviure en un mateix punt. La heterogeneïtat de l’espai ha de ser sempre una de les 
aspiracions de qualsevol projecte.  

Com ja hem comentat, tant la pluviometria com l’abastiment d’aigua de la bassa seran dos 
conceptes molt importants, tant a l’hora de crear una bassa com de restaurar una font o 
safareig vell. Això és especialment important a l’hora de prendre la decisió de si es pretén 
crear un punt d’aigua permanent o bé un de temporal. Tanmateix, si la bassa es crea per 
afavorir certa o certes espècies concretes, els requeriments d’aquestes determinaran també 
la morfologia i l’hidroperíode que haurà de tenir la bassa en qüestió. A l’hora de restaurar 
una font, un safareig o un abeurador que no rebin aigua, caldrà investigar primer si 

Figura 3.  La forma d’una bassa haurà de ser el més irregular possible, evitant les formes circulars o 
rectangulars. 
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segueixen existint els sistemes d’aportació d’aigua originals així com si aquests, en cas de 
ser-hi, es poden recanalitzar d’alguna manera.  És important tenir-ho en compte abans 
d’invertir un temps i uns recursos en va. 

Atesa l’amplitud climàtica del principat, basses de mides i morfologia similar poden 
presentar hidroperíodes molt diferents depenent de l’altitud, latitud o climatologia de la 
zona, entre d’altres factors. Una bassa ripollesa certament gaudirà de més pluviometria i 
temperatures menys extremes que una situada a la Plana de Lleida, força més àrida i amb 
un clima més continental. No podem pretendre crear una bassa permanent quan no es 
compta amb una aportació permanent d’aigua, o com a mínim, amb una pluviometria 
mitjana suficientment elevada i la presència de mètodes de canalització de la pluja cap al 
punt d’aigua. 

Com és lògic, no es pot pretendre establir una bassa temporània poc profunda i de 
dimensions reduïdes en zones àrides. 

I un cop més, val la pena remarcar que sempre serà millor la creació d’entorns heterogenis. 
En aquest sentit, en una mateixa zona, prevaldrà la creació d’un conjunt de punts d’aigua, 
de diferents característiques i temporalitat en comptes d’un sol punt, ja que d’aquesta 
manera s’afavorirà a espècies amb requeriments diferents en un mateix punt. 

 

Foto 62.  La creació d’un entorn heterogeni es pot aconseguir mitjançant l’excavació d’una bassa amb diferents 
zones i profunditats variables. 
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6.2.3. Criteris de construcció o restauració 

Un cop es tinguin clars els objectius i finalitat de l’obra a desenvolupar (que hauria de 
passar sempre per la implantació de millores de caire permanent), s’hauran d’establir els 
criteris a seguir en el transcurs de les obres. L’objectiu, repetim, ha de ser la autosostenibilitat 
i autogestió de l’espai a llarg termini, amb mínim o nul manteniment, i sempre causant el 
mínim o nul impacte ambiental a l’entorn on s’executin les tasques. 

6.2.3.1. Materials 

En quant a la naturalesa dels materials, es prioritzarà sempre l’ús de materials naturals 
com fusta o pedres, minimitzant sempre que puguem l’ús de materials artificials com el 
ciment, lones impermeables, etc. S’utilitzaran aquests últims només quan sigui imprescindible, 
utilitzant-ne la mínima quantitat i evitant aquells que puguin degradar-se amb rapidesa o 
facilitat, doncs estaran sotmesos a condicions d’intempèrie. Tot i així, en la majoria d’obres 
caldrà utilitzar-ne algun, essent el ciment un dels més emprats. 

En quant a la procedència dels materials, la idea principal a tenir en compte és “Km. 0”. 
D’aquesta manera, es prioritzarà l’ús de materials que es puguin trobar a les immediacions 
de la zona on es realitzi la intervenció, així com d’aquells obtinguts durant l’adequació 
prèvia del lloc o durant l’execució dels treballs (brancatge i vegetació desbrossada, rocs i 
pedres apareguts durant l’adequació i l’excavació, els sediments que es retirin, etc.) Tots 
aquests materials poden servir per al reforç o creació d’estructures, marges, talussos, i/o 
refugis. En el cas de no trobar els materials necessaris al propi entorn, caldrà obtenir-los 
als comerços especialitzats dels nuclis urbans propers. 

En el cas que s’utilitzin materials artificials, sempre que sigui possible s’intentaran dissimular 
amb materials naturals. La prioritat ha de ser la d’ocultar la presència de materials artificials 
(si és que n’hem utilitzat) per reduir-ne l’impacte visual, i mostrar aquells que són naturals, 
donant a l’obra un aspecte més naturalitzat i integrat a l’entorn. En casos de restauració 
de fonts, rentadors o abeuradors, es tractarà de respectar i mantenir sempre l’aspecte i 
forma originals, fins i tot a l’hora de dissenyar, si fos el cas, estructures que permetin la 
sortida d’animals que hi puguin quedar atrapats. 

S’haurà de preveure la correcta gestió dels materials sobrants i d’aquells que es retirin del 
medi com a resultat de l’actuació. Molts d’ells, si no tots, es podran reutilitzar  o reintegrar 
al medi formant part de marges, refugis, etc.  

6.2.3.2. Tècniques i eines de treball 

D’acord amb l’anterior punt, es prioritzarà l’ús de tècniques i eines manuals sempre que 
sigui possible, reservant l’ús de maquinària lleugera o pesant per a volums de feina mitjans 
o elevats i especialment allí on es puguin minimitzar tant els impactes al medi com els 
riscos associats a l’ús d’aquestes eines. Naturalment, es tracta d’un punt molt variable, i cal 
adequar-lo al projecte dissenyat, al temps, al personal i al pressupost del que es disposa. 
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6.2.3.3. Manteniment i durabilitat dels resultats de les actuacions 

Com s’ha comentat al principi, l’objectiu de tota obra ha de ser la implantació d’una millora 
permanent al punt o al medi. La creació o restauració d’un punt d’aigua, la retirada d’una 
espècie invasora que modifiqui el medi, la implantació de refugis, la creació d’un mur, etc., 
són actuacions de resultat permanent sempre i quan el seu disseny i planificació s’hagin fet 
bé, d’acord al lloc, la climatologia i tots aquells altres aspectes que s’han tractat a l’apartat 
6.1.1. Elecció de l’espai. També serà important la durabilitat i qualitat dels materials que es 
facin servir, així com la seva ubicació: una estructura de fusta a l’aigua, per exemple, tindrà 
una durabilitat molt més limitada que no una de pedra o ciment.  

La finalitat és senzillament que, un cop finalitzada l’actuació, no s’hagin de fer actuacions 
de manteniment regulars, i l’espai perduri i es mantingui per si mateix al llarg del temps. 
De totes maneres, és probable que tard o d’hora calgui realitzar algun petit manteniment 
com el control de la vegetació, retirades de sediments, o altres actuacions puntuals en 
funció de cada cas. 

6.2.3.4. Encaix al medi 

Com ja s’ha dit, l’actuació ha de servir per restablir o millorar l’estatus d’una espècie o 
espècies, hàbitat o ecosistema, però no si per a fer-ho s’ha de modificar significativament 
un entorn natural. Sempre que sigui possible, la projecció que es faci ha de ser amb vistes 
al nul impacte ambiental, però també a la naturalitat i a l’atzar; les basses naturals no són 
pas rodones o rectangulars a les seves vores, ni tenen una fondària homogènia; de la 
mateixa manera, els amuntegaments de pedres o troncs solen ser irregulars en la seva 
disposició al terreny, la vegetació no creix d’una manera regular, etc. 

En el cas de construccions o rehabilitació d’estructures, és molt important mantenir la forma 
i estils locals i/o tradicionals sempre que sigui possible, tant a l’hora de rehabilitar, com a 
l’hora de construir un mur, a més de fer viable el manteniment de l’espai d’acord amb els 
usos i tradicions locals. 

Si es decideix realitzar una revegetació, no s’escolliran mai espècies que no siguin pròpies 
de la zona, sobretot en el cas d’actuar fora d’un nucli urbà. Es rebutjaran espècies 
al·lòctones o no pròpies de la localitat o l’hàbitat on es realitzi l’obra i evidentment, mai 
se n’inclourà cap de les que figuren al Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores. 

 6.2.4. Planificació de l'actuació 

6.2.4.1. Temporalitat 

La dilatació en el temps dels treballs, segons el cas, vindrà limitada sobretot per dos 
factors: 

- Climatologia 

S’evitarà projectar les actuacions en les èpoques on tinguin lloc la major part de les 
precipitacions a la zona (sol ser la primavera o la tardor). L’aigua pot modificar o inclús 
anul·lar la planificació o els treballs ja realitzats. Resulta molt útil disposar d’un climograma 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce-eei-catalogo.aspx
https://ca.wikipedia.org/wiki/Climograma
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de la zona per tal de visualitzar millor quins són els moments més adients. A més, sempre 
és més còmode treballar en sec, a part de prevenir enfonsaments o atrapaments d’eines i 
de maquinària, així com accidents i/o lesions. 

- Cicle vital dels amfibis 

És molt important conèixer bé els cicles reproductius dels amfibis locals, des del moment 
de l'inici de l’aparellament i fins quan les larves experimenten la metamorfosi i abandonen 
el medi aquàtic. Caldrà determinar, en quins moments de l’any hi ha presència al punt tant 
d’amfibis adults aparellant-se, com de les seves larves a l’aigua. Durant aquests períodes 
no es podran realitzar les actuacions, ja que s’alteraria com a mínim el cicle d’una 
generació i fins i tot els perjudicis a la població local podrien ser superiors als beneficis 
que pretengués aportar l’actuació. 

Resulta molt útil, per bé que imprescindible quan es tracta d’un projecte oficial, de disposar 
aquests factors conjuntament de forma visual mitjançant un diagrama de Gantt. 

6.2.4.2. Eines, materials i personal necessaris 

Aquests elements dependran totalment de l’envergadura del projecte, així com del tipus de 
treballs a realitzar en cada cas. Sempre és preferible l’ús de mètodes manuals i de materials 
naturals ja de per si disponibles a l’entorn. 

Foto 63.  Algunes espècies d’amfibis, com la granoteta de punts (Pelodytes punctatus) tenen dos períodes 
reproductius, un a la tardor-hivern i l’altre a la primavera. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt
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La utilització tant de maquinària lleugera com de pesant estarà supeditada al risc que 
comporta d’incendi, especialment elevat durant l’estiu. Per tant, pot ser que calguin permisos 
per fer-les servir o que directament el seu ús estigui prohibit, depenent de l’època i el lloc. 

a) Eines: 

Dins aquest apartat, es comptabilitzaran eines i maquinària lleugera o pesant que 
possiblement es poden emprar. Cal inventariar-les al guió o projecte. 

- Eines de mà  

Totes aquelles eines bàsicament destinades a extracció i moviments de terres: 
aixades, pales, rasclets, pics i carretons, així com també martell i cisell. Si s’opta per 
realitzar actuacions d’obra, s’hauran també de tenir en compte paletes, gavetes, 
cubells, etc. 

Altres eines que poden ser necessàries en els moments previs a les actuacions 
durant la adequació del lloc al retirar vegetació són: podall, tisores de mà, serres, 
contenidors per a restes vegetals i deixalles, etc. 

Tanmateix caldrà disposar d’una mànega amb aigua, millor transparent, per 
determinar la horitzontalitat i els nivells de les voreres de la bassa. També es pot 
fer servir un nivell làser.  

 

Foto 64.  L’ús d’eines manuals sempre serà preferible quan el volum de terres a treure no sigui molt gran o 
els accessos de la maquinària pesant puguin malmetre l’entorn. 
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- Maquinària lleugera 

Són totes aquelles eines alimentades per electricitat o combustible i que poden ser 
operades i transportades per una o dues persones com a màxim. Sol ser maquinària 
que accelera molt l’avenç dels treballs i que estalvia una bona càrrega d’esforç 
físic o possibilita la realització de certes tasques. Dins d’aquesta categoria s’hi 
inclouen les desbrossadores, generadors, motoserres, martells pneumàtics, etc. 

- Maquinària pesant 

S’utilitzarà maquinària pesant només quan l’envergadura dels treballs sigui gran i 
aquests impliquin grans excavacions i moviments de terres, així com el transport de 
grans quantitats de materials, ja sigui amb destí o origen al lloc de l’actuació o 
també el mateix transport d’altres aparells de maquinària i/o del personal. La 
maquinària pesant només pot ser operada per personal acreditat i que 
preferiblement tingui experiència en aquest tipus d’actuacions. S’inclouen dins 
aquesta categoria els camions, retroexcavadores de diferents tipologies, tractors, 
etc. 

No obstant, no sempre serà possible l’ús de maquinària pesant i el seu ús dependrà 
de l’espai disponible, inclinació, l’accés al lloc, impacte en els entorns al arribar i 
marxar, normativa, època de l’any amb risc d’incendi, etc. 

b) Materials: 

Tots aquells elements que s’utilitzin en la creació o rehabilitació del punt d’aigua i/o refugis 
per a la fauna i que romandran a l’hàbitat un cop acabada l’actuació. Es pot disposar de 
materials naturals o artificials, optant sempre que sigui possible pels primers (rocs, pedres, 
troncs, etc.), i prioritzant tots aquells que es puguin trobar a les immediacions del punt (i 
que no suposi una transformació del medi fora de l’espai delimitat com a àrea d’actuació 
i de treball). 

La tipologia de materials és molt diversa en cada cas, doncs se’n poden emprar tant de 
tipus impermeabilitzant com de construcció, de seguretat, de protecció, d’informació, etc. 

- Impermeabilitzants 

S’inclou en aquesta categoria tant ciment com diferents tipus de lones 
impermeabilitzants, geotèxtils, etc. Aquests materials seran emprats amb l’objectiu 
de perllongar al màxim l’hidroperíode del punt d’aigua, així com també per a la 
reparació de fuites o esquerdes en diferents construccions tals com basses de reg 
o safareigs que hagin quedat inutilitzades per la impossibilitat de retenir aigua. 

- De construcció 

Tot aquell material destinat a la creació d’estructures o al manteniment i reforç 
d’estructures ja existents. El ciment serà també un dels materials que més s’utilitzaran, 
conjuntament amb maons o pedres, però també materials com les travesses de 
fusta, planxes d’alumini, grans rocs, etc. 
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- De seguretat i de protecció 

Tots aquells elements destinats a impedir accidents, tant per les persones com per 
la fauna, i també per a evitar que la mateixa fauna, els processos erosius o certs 
usos locals malmetin el punt creat o restaurat: estaques, cordes, enreixat cinegètic, 
feixos o fagines, etc. 

També s’inclouen aquí  els elements destinats a la informació del visitant com són 
els plafons informatius o senyalització de basses i senders. Aquests poden informar 
de la presència del punt d’aigua, la fauna associada al punt, la història, les 
actuacions fetes, la normativa, el comportament que cal tenir o qualsevol detall 
d’interès.  

c) Personal: 

Totes aquelles persones implicades en el projecte i que realitzin alguna tasca seran el 
personal. Naturalment, això pot anar des de una fins a desenes de persones. Una persona 
sola pot, per exemple, construir un petit mur o crear un modest (o no) punt d’aigua en 
moments lliures i dedicant més o menys esforç. En canvi, l’envergadura de les tasques 
d’excavació de grans cubetes (quan es parla de més de 6-8 metres quadrats) fan necessària 
la implicació de varies persones, especialment si cal complir amb uns terminis d’execució 
limitats. 

Foto 65.  El ciment impermeable és un bon recurs quan s’han d’impermeabilitzar estructures de pedra o d’obra. 
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Depenent de les especificacions d’execució del projecte, un punt d’aigua de certa entitat 
pot ser excavat sense massa esforç per grups de voluntaris, especialment si s’organitzen 
jornades de voluntariat amb tal objectiu. A més, al causar molt menor impacte, el treball 
manual (ajudat puntualment per maquinària lleugera) sempre és preferible a la utilització 
de maquinària pesant. 

No obstant, en ocasions serà necessari l’ús d’aquesta maquinària pesant i, per tant, també 
de personal format i acreditat per a operar-la així com un cap d’obra, enginyer, peons, 
etc. Tot depèn de l’impacte que causin els moviments de terres o rocs que es realitzin allà 
on es faci l’actuació, el pressupost amb el que es compti i tots els detalls que figuren al 
guió o projecte. 

És molt important que tots els implicats en les tasques d’execució coneguin, entenguin i 
respectin les especificacions que puguin requerir certes tasques, sovint delicades. És el cas 
de les aclarides de vegetació on caldrà respectar individus o espècies de vegetals, motiu 
pel qual els operaris hauran de ser capaços de reconèixer-los; també la necessitat de que 
un mur que serveixi com a refugi d’herpetofauna ha de presentar el màxim nombre de 
forats i esquerdes possible, en comptes de ser un mur totalment segellat o amb poques 
obertures. Val a dir que no aquest problema no existirà en el cas de construir un mur de 
pedra seca, ja que no s’utilitza ciment i la pròpia tècnica afavoreix l’existència d’infinites 
obertures. Igualment caldrà conèixer bé les tècniques de construcció d’aquests murs si es 
pretén que aquests perdurin. 

Foto 66.  Les jornades de voluntariat són útils per a realitzar grans volums de feina i permeten donar a 
conèixer a la població el valor dels ecosistemes aquàtics, implicant-los en la seva conservació. 



 

 

Manual d’interpretació, conservació, restauració i creació d’hàbitats aquàtics i terrestres per a l’herpetofauna 

 

 

80 

 

Val a dir també que és molt important comptar amb experiència en aquestes tasques a 
l’hora de seleccionar el personal i al moment de la seva execució. Si es contracta a una 
empresa preferiblement s’haurà d’assegurar que sigui així. 

d) Profilaxi: 

L’arribada de malalties emergents que afecten principalment als amfibis, com els fongs 
Batrachochytrium dendrobatidis i B. salamandrivorans o els virus Ranavirus, constitueix una 
nova amenaça i un nou element a tenir en compte a l’hora de restaurar punts d’aigua. 
Existeixen desinfectants d’ampli espectre (bactericida, micobactericida, fungicida, esporicida 
i viricida) i biodegradables que ja s’estan utilitzant per prevenir la dispersió d’aquestes 
malalties.  

És important primer rentar, després desinfectar, esbandir i assecar tot el material que pugui 
entrar en contacte amb diferents punts d’aigua (botes, pales, cubells, mànegues, etc.) per 
tal de no actuar com a vectors de dispersió dels agents infecciosos. 

6.3 FASE D’ACTUACIONS  

6.3.1 Construcció d’una bassa 

Com s’ha vist en capítols anteriors, la major part de basses del principat tenen un fort 
caràcter temporal i al contrari del que hom pot pensar, les basses temporals solen acumular 
molta més biodiversitat que no pas les basses permanents, al presentar molts microhàbitats 
diferents i canviar aquests al llarg de les estacions. També, la periòdica dessecació que 
pateixen aquests punts d’aigua forma part del cicle natural d’aquests ecosistemes. Per tant, 
sempre és més fàcil la creació de punts d’aigua temporals, que recullin aigües pluvials 
(autogestionant-se així sense intervenció humana) i que, a més, puguin experimentar de 
manera natural les fluctuacions de nivells d’aigua propis del territori català i del clima 
mediterrani, alternant períodes amb la bassa plena d’aigua amb d’altres amb nivells mínims 
o seca. No obstant, aquest hidroperíode pot dependre en gran mesura del disseny i ubicació 
de la bassa, podent-se convertir aquesta en un medi aquàtic permanent. 

6.3.1.1. Excavació i moviments de terres 

Evidentment, la creació d’una cubeta o depressió al terreny per a que s’hi acumuli aigua 
comporta, òbviament, la retirada i moviment d’una variable quantitat de terres segons el 
cas. 

Prèviament i coneixent el disseny de la bassa, s’haurà estimat el volum de terres a extreure 
i s’haurà previst com gestionar-lo, ja sigui aprofitant-ne part o la seva totalitat, o abocant-
lo als llocs habilitats segons la normativa. També s’haurà previst on i com es dipositarà 
mentre espera altres usos. 

S’iniciarà l’excavació preferiblement sempre des de el punt o punts més cèntrics de la bassa. 

Basses petites poden ser excavades sense esforç per entre una i tres persones amb mètodes 
manuals, però quan es tracta ja de cubetes per a grans volums d’aigua, es fa necessari 
l’ús de maquinària pesant com una retroexcavadora.  
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Naturalment i com ja s’ha comentat, utilitzar maquinària pesant o moure certes quantitats 
de terres, comporta també disposar dels permisos i documents necessaris segons normativa, 
com ara un projecte tècnic, un estudi d’impacte ambiental, etc., ja que l'ús de tal maquinaria 
implicarà una transformació de l’hàbitat en major o menor mesura. 

També s’haurà d’evitar l'ús de maquinària pesant en el cas de trobar-se en un punt on 
existeixin espècies sensibles o amenaçades. Tot i així, en aquest cas resulta preferible el 
mètode manual, ja que permet una major cura i un millor perfilat de les actuacions, per 
mal que costa més esforç humà i pot comportar també més temps d’execució. 

Les terres sobrants poden ser destinades a altres usos com la creació de marges de la 
bassa (vegeu apartat següent 6.3.1.2. Pendents dels marges); la capa superficial que 
s’extregui, al contenir en ella llavors, pot resultar molt útil per a la revegetació espontània 
dels voltants (vegeu apartat 8.11. Revegetació); si hi ha argiles, seran molt útils com a 
impermeabilitzants del terreny (lo ideal seria que fos suficient la retenció d’aigua només 
amb argiles) o com a substrat de la bassa (vegeu més avall l’apartat 6.3.1.3. 
Impermeabilització i recobriments). 

6.3.1.2. Pendents dels marges 

En tot moment la premissa serà que, a major superfície litoral de la bassa més biodiversitat 
s’hi instal·la i menys eutrofització es produeix. Per contra, com més superfície litoral es 

Foto 67.  Quan el moviment de terres a realitzar sigui molt gran pot caldre l’ajuda d’una retroexcavadora. 
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disposi (especialment si és nua de vegetació), serà major la pèrdua d’aigua per evaporació 
i per convecció del vent. Per això, caldrà ser curosos amb el disseny i varietat de pendents, 
podent deixar algun pendent pronunciat en alguna de les vores de la cubeta, però de 
manera general afavorint al màxim que aquests siguin suaus i poc pronunciats fins als 
punts més profunds de la bassa.  

Aquests punts profunds actuaran com a reservori d’aigua a les èpoques més seques o 
actuaran com a medi d’emergència on alguns éssers vius amb formes immadures que 
tinguin fase aquàtica puguin acabar de completar els seus cicles larvaris. Per tant, també 
se’n garantirà l’accés i la sortida mantenint el pendent suau fins al final per tal que aquest 
no canviï si el nivell de l’aigua descendeix progressivament. Es considera un pendent suau 
aquell de menys de 13º, essent els òptims de 2-4º. 

Pot ser útil fer servir les terres resultants de les accions descrites a l’apartat anterior per a 
augmentar la capacitat de la bassa. Aquestes terres s’amuntegaran i es compactaran 
formant un marge a una o vàries de les vores, que actuarà com a estructura que ajudarà 
a embassar més aigua aprofitant el pendent de la zona (sempre que les característiques 
del terreny ho permetin). Aquestes terres també es poden utilitzar per a reparar o expandir 
cubetes preexistents, tot allargant el marge a mode de dic de contenció. 

Fent això, s’augmenta la variabilitat d’ambients al punt al oferir un talús vertical que quedi 
submergit, i es proporcionarà una zona lliure de, per exemple, el trepig d’animals que 
acudeixin a la bassa a beure.  

6.3.1.3. Impermeabilització i recobriments 

Sempre s’intentarà donar un aspecte natural al punt i això passa per tractar de fer-hi servir 
els mínims materials artificials. Per tant, només s’utilitzaran aquests de manera puntual i 
només quan les circumstàncies i la geologia no deixin cap més opció (per exemple, quan 
es trobin sòls amb poca capacitat de retenció d’aigua, o que no la retinguin en absolut). 

a) Materials naturals: 

Parlar de materials impermeabilitzants naturals és, bàsicament, parlar de l’argila. Es tracta 
del principal substrat que es troba a les basses naturals d’origen no freàtic i que possibilita 
la formació d’una capa que impedeix el pas de l’aigua gràcies a que està formada de 
partícules minerals (sediments) de molt petita granulometria. Aquestes partícules, amb el 

Max. 13º 

Figura 4.  El pendent de la cubeta ha de ser de 13 graus o inferior. 
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temps i per acció de processos naturals, queden encaixades entre elles al anar sent 
dipositades sobre el fons, fins al punt en què l’aigua no pot penetrar-hi. Si es disposa 
d’aquest material (per exemple, perquè se n’ha extret i reservat durant l’excavació de la 
bassa), i les característiques geomorfològiques del terreny ho permeten, s’optarà sempre 
per la impermeabilització de la cubeta de la bassa amb aquestes argiles. També es pot, 
segons el cas, reomplir petites esquerdes que s’hagin produït en algun punt i que afectin a 
la capacitat de retenció de la cubeta de la bassa. 

S’intentarà cobrir tota la superfície del fons amb aquest material, anivellant i mantenint un 
gruix uniforme de com a mínim uns 10 cm. Si es decideix fer una aportació d’argiles no 
procedents de les excavacions, caldrà assegurar-se de que aquestes siguin de la mateixa 
naturalesa química que les locals per a no alterar l’hàbitat. Per raons òbvies, també hauran 
d’estar certificadament lliures de contaminants físics i químics. 

Un cop aplicada la capa d’argila, s’accelerarà la compactació natural tot comprimint 
aquesta capa d’argila amb mètodes manuals o amb l’ajuda de maquinària lleugera. 

No s’aconsella deixar aquesta tasca a agents naturals com els senglars, ja que tot i que 
poden contribuir a una ràpida compactació, també poden foradar aquesta capa d’argila 
amb la seva activitat i fins i tot produir altres alteracions i modificacions contraproduents. 
Parlarem de com mantenir a ratlla aquest problema a l’apartat 8.9. Tancaments i protecció. 

 

Foto 68. Aquesta antiga argilera és avui una gran bassa gràcies a les propietats de les argiles del terreny. 



 

 

Manual d’interpretació, conservació, restauració i creació d’hàbitats aquàtics i terrestres per a l’herpetofauna 

 

 

84 

 

b) Materials artificials: 

En els casos que ja s’han comentat, sol ser freqüent la utilització de ciments i lones 
sintètiques impermeables, essent aquestes darreres les més utilitzades. 

- Ciment 

Resulta molt adequat per a la creació de petites basses, abeuradors o piques, 
i  petites estructures d’emmagatzematge d’aigua. Si la estructura es construeix 
íntegrament amb aquest material, els acabats hauran de ser imperfectes i angulosos, 
preferentment donats per la mateixa granulometria del material que s’aporti a la 
mescla. Cal no oblidar-se de mantenir una inclinació de marges tal i com s’explica 
a l’apartat de més amunt. 

També s’utilitza en la creació i fixació d’estructures, com ara murs de pedra o 
rampes d’accés, i en la reparació i segellat d’esquerdes i desperfectes en materials 
fixes com altres ciments o substrats durs poc o gens meteoritzats. 

És molt important l’experiència i el coneixement de les tècniques per aplicar aquest 
material. Una mala aplicació o baixa qualitat de producte podria, per exemple, fer 
aparèixer ràpidament esquerdes a l’estructura, com a conseqüència de variacions 
tèrmiques, que podrien impossibilitar la retenció d’aigua i de passada, la viabilitat 
del projecte. 

- Lones impermeables 

Existeixen diferents lones sintètiques al mercat indicades per a aquest ús, havent-hi 
moltes qualitats i preus, conceptes que sense cap dubte solen ser prioritaris en 
aquests casos. 

La superfície de lona necessària serà d'aproximadament 1,2 vegades la superfície 
total del fons de la bassa, dada que s’haurà calculat prèviament. Aquest 0,2 restant 
hauria de sobreeixir de la bassa uniformement al llarg del seu perímetre. 

Previ a la instal·lació de la lona, es procedirà a retirar pedres, arrels, fustes i tots 
aquells materials punxants o angulosos que a la llarga puguin causar danys a la 
lona ocasionant fuites de més o menys gravetat. Retirats aquests materials, si es 
disposa de sorres, es pot dipositar una capa d’aquest material abans d’estendre la 
lona ja que actuarà com a amortidor, impedint la fricció de la lona contra un sòl 
dur. 

Per tot això, si es decideix instal·lar lones impermeabilitzants, s’haurà d’aprofundir 
uns 5-10 cm més la totalitat de la cubeta de la bassa projectada. 

Cal estendre la lona ben plana al llarg de tota la superfície, procurant els mínims 
plecs indesitjats i sense punts amb més tensió de la desitjada. 

Les vores que sobresurten es poden soterrar, recomanablement doblegant-les dins 
una rasa perifèrica que s’haurà excavat prèviament (idealment d’uns 50-60 cm de 
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fondària) i soterrant-les amb la terra extreta al fer la rasa un cop les vores de la 
lona siguin dins, sempre tenint cura de no formar plecs o espais buits sota la lona. 

Si es vol dissimular l’impacte visual que causa la lona, se’n pot recobrir el fons amb 
una capa de terra; les vores poden ser cobertes amb terres, rocs, troncs, o 
revegetades (per a aquest últim cas, vegeu l’apartat 8.11. Revegetació). Igualment, a 
nivell de manteniment, es recomana la mínima exposició de les lones artificials als 
agents erosius que poden degradar-la, especialment la llum solar i la calor, motiu 
pel qual l’aplicació d’aquestes tècniques és convenient. 

Si es decideix d’aplicar també una capa de geotèxtil, es millorarà la incidència de 
l’erosió i també s’afavorirà una certa revegetació. 

- Estructures artificials prefabricades 

Existeixen també al mercat diferents models de basses i petits estanys prefabricats, 
molt aptes i indicats per a jardins i petites iniciatives a nivell particular. Varien molt 
en mides, capacitats i dissenys (com es pot veure en una cerca ràpida d’informació 
comercial) i poden constituir una bona opció en molts casos. Solen ser dissenyades 
amb diferents fondàries i certa variabilitat d’ambients, però malauradament mai 
podran comportar-se amb una dinàmica natural atès el seu origen artificial que 
impedeix intercanvis i processos entre l’aigua i el sòl circumdant, així com d’éssers 

Foto 69. Després de col·locar la lona impermeable, s’hi instal·la al damunt una capa de geotèxtil per a 
protegir-la de possibles abrasions. 
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vius als que els resulta improductiu un plàstic lliscant sobre el que no poden adherir 
les postes o romandre. 

Són poc aconsellables per a ser utilitzats a la intempèrie, ja que es degraden i/o 
deformen amb facilitat. També solen presentar majors problemes d’eutrofització de 
l’aigua, atès que solen tenir parets de pendents molt pronunciats, i la necessitat d’un 
manteniment continuat per a extreure la acumulació de matèria orgànica que la 
produeix. 

La seva instal·lació es fa de la mateixa manera que l’explicada per a les lones 
impermeables, però naturalment s’ha de pensar en una magnitud molt inferior i 
també que, al ser de naturalesa rígida, s’hauran d’encaixar i omplir bé tots els 
espais laterals. 

6.3.1.4. Aportacions d’aigua 

Com ja estarà previst en el disseny previ, en virtut de la pluviometria de la zona, la ubicació 
i capacitat de la bassa projectada, així com de les aportacions d’aigua de les que es 
disposi, es podrà decidir si la bassa serà temporal o de caire més permanent.  

La creació de les aportacions hídriques es tractarà amb més detall a l’apartat 8.1. 
Recuperació d’aportacions hídriques. 

Caldrà doncs, tenint en compte els factors que esmentats a l’apartat 6.1.1. Elecció de l’espai, 
una exhaustiva revisió prèvia de les escorrenties del terreny, quines possibilitats presenta i 
què es pot fer per a que l’entorn actuï a favor de l’objectiu d’aportar aigua a la bassa.  

S’haurà de preveure quina problemàtica pot aparèixer derivada tant de la pròpia l’erosió 
com del transport dels sediments resultants, i quines solucions hi aplicarem. Es veuran els 
mètodes de control de l’erosió i de les aportacions de sediments a l’apartat 8.7. Control 
de processos erosius. 

Aquelles basses situades en propietats privades, poden ser permanents si, en qualsevol cas, 
el propietari desitja que així sigui i hi aporta aigua. Encara que un dels objectius sigui la 
continuïtat i el manteniment a llarg termini de l’espai creat, sovint acaba passant que el 
punt desapareix quan desapareix també la persona que el manté. Aquest fet també allunya 
dels objectius de sostenibilitat i aprofitament de recursos, filosofia que s’ha de mantenir. Per 
exemple, no tindria cap sentit malbaratar aigua potable (la qual ho és perquè passa per 
costosos tractaments i processos, sufragats pel contribuent, i per a la nostra pròpia 
disponibilitat) per a omplir una bassa. 

 6.3.1.5. Revegetació 

Pot ser convenient o necessari executar tasques de revegetació en alguns casos, tant per 
a ajudar a la renaturalització biològica del punt com per a la recuperació de l’impacte 
visual. 

S’evitarà en la mesura del possible triar vegetació que a la llarga pugui aportar un excés 
de matèria orgànica a la bassa, evitant coníferes i arbres o arbustos caducifolis o evitant 
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de situar-los massa a la vora de la bassa o d’on les aportacions d’aigua puguin arrossegar 
aquesta matèria orgànica cap al punt d’aigua. Un excés de matèria orgànica podria 
obstruir o fer desbordar els sistemes d’aportació d’aigua, creant un efecte indesitjat. 

Tot i això, un bon disseny pot recolzar-se en part en aquesta vegetació com a mètode de 
control de l’erosió, actuant com a filtre de sediments i com a mètode de retenció del 
terreny gràcies a les seves arrels i com a amortidor de la força erosiva de les escorrenties, 
quan aquestes es recullen, per exemple, des de un camp conreat o sòls tous desproveïts 
de vegetació. Vegeu també l’apartat 8.7. Control de processos erosius. 

També s’haurà de preveure que en el futur la vegetació no recobreixi la bassa o que al 
créixer pugui afectar negativament la insolació que aquesta rep. Aquests fets podrien 
obligar a realitzar tasques de manteniment regular, cosa que a priori s’hauria d’intentar 
evitar. 

 La revegetació i les seves utilitats es tractaran més detalladament a l’apartat 8.11. 
Revegetació. 

 

6.3.1.6. Instal·lació de plataformes d'assolellament 

Molts hèrptils aquàtics necessiten prendre el sol i per fer-ho, necessiten llocs adients, 
tranquils i als quals puguin accedir sense gaire dificultat, a la vegada que també els 

Foto XX. Plantació de vegetació palustre i semiaquàtica en un dipòsit restaurat. 

Foto 70. Plantar vegetació pot ser una mesura per accelerar la renaturalització de l’espai. 
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permetin escapar a l’aigua ràpidament. En sistemes aquàtics grans sense vores útils o 
envaïdes per vegetació impenetrable, així com en casos d’indrets on els animals no 
gaudeixen de la tranquil·litat necessària a les vores, molts cops utilitzen rocs que 
sobresurten, o materials que suren, separats de les vores. 

Dins del projecte es pot incloure la instal·lació d’elements surants o plataformes 
d’assolellament. Algunes opcions possibles són: 

- Ús de vegetació aquàtica 

Certes plantes aquàtiques poden acabar formant “plataformes” sobre les quals 
reposar. Un nenúfar (Nymphaea sp.) pot proporcionar plataforma a les granotes 
verdes (Pelophylax perezi) amb les seves fulles surants, però no a hèrptils més 
pesants com ara les tortugues d’aigua. En canvi, les fulles doblegades de boga 
(Typha latifolia), quan són atapeïdes, formen passarel·les molt apreciades per al 
descans i la termoregulació de la tortuga d’estany (Emys orbicularis). Vegeu també 
l’apartat 8.11. Revegetació. 

- Rocs o grans blocs inerts i esculleres 

Situats convenientment, sempre i quan presentin bona superfície fora de l’aigua, 
poden ser situats en vores tranquil·les o de difícil accés. També poden estar apartats 
poc o molt de la vora, a mode d’ “illes” on termoregular-se lluny de l’estrès o dels 
perills de vores transitades o visitades. 

- Instal·lació d’estructures flotants 

Es pot crear una estructura que suri si aquesta està feta amb materials adequats, 
preferiblement naturals o que no presentin degradació, com ara la fusta. És possible 
que en disposem si s’ha realitzat prèviament una aclarida d’arbres (vegeu apartat 
8.10. Aclarides de vegetació).  

Empreses especialitzades n’ofereixen models prefabricats amb materials naturals, 
encara que també poden ser de fabricació casolana. Un palet, del qual es pugui 
estar segur que no conté cap tipus de contaminant, pot ajustar-se perfectament a 
aquesta finalitat, o fins i tot un bon tronc caigut. 

Si es vol mantenir l’estructura fixa, n’hi ha prou amb assegurar-la a les vores amb 
cordes o bé mantenir-la ancorada mitjançant un material inert pesant del fons (un 
roc, bloc, etc.). 

Cal assegurar-se de deixar prou corda per a que l’estructura segueixi surant d’acord 
amb les oscil·lacions del nivell de l’aigua al llarg de l’any. 

Si voleu convertir-la, a la vegada, en estructura d’accés i sortida, consulteu l’apartat 
8.4.1. Rampes de fusta. 
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Foto 71. Els nenúfars (Nymphaea sp.) són utilitzats per les granotes verdes com a plataformes de 
descans i assolellament. 

Foto 72. Les plataformes surants artificials són un bon recurs si es pretén afavorir a animals com 
tortugues aquàtiques. 
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6.3.1.7. Instal·lació de refugis per a l’herpetofauna 

Un cop l’hàbitat ha estat creat i adequat, es pot afavorir encara més la seva colonització 
per part dels hèrptils o afavorir les poblacions existents, mitjançant la instal·lació de refugis 
de diversa tipologia. 

La instal·lació d’aquestes estructures haurà de figurar al projecte o guió, ja que caldrà tenir 
en compte la seva ubicació i tipologia. 

Atès que els hèrptils descansen, hivernen o brumen (períodes d’inactivitat no associats a les 
estacions) majoritàriament fora de l’aigua, els refugis s’instal·laran sempre al medi terrestre. 
Per tant, es tractaran els refugis, la seva tipologia i instal·lació al capítol 7. 

6.3.1.8. Senyalització 

Si s’escau, es poden afegir al disseny diferents senyalitzacions, tant de tipus informatiu com 
normatiu. Aquestes s’instal·laran un cop acabin les actuacions i se situaran allí on el visitant 
pugui veure-les i consultar-les amb comoditat. 

Foto 73. La construcció d’aquesta bassa s’ha completat amb la instal·lació de refugis a partir de troncs i 
pedres que afavoriran la colonització del nou espai per part dels hèrptils. 
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La senyalització serveix per donar informació sobre l’espai, sobre la seva biodiversitat, 
sobre les actuacions realitzades i el seu per què, etc. Sempre és convenient també informar 
sobre la normativa del punt, d’acord amb la llei. 

Veurem com senyalitzar a l’apartat 8.8. Senyalització. 

6.3.1.9. Tancaments i limitació d’accessos  

La necessitat d’implantació de mesures de tancament i limitació d’accessos dependrà de 
la tipologia i característiques de la bassa que s’hagi creat, de la sensibilitat de les espècies 
que s’esperi que s’hi instal·lin i de l’afluència de persones i d’animals que hi acudeixin a 
beure. Pot ser aconsellable la instal·lació de dispositius fixes que impedeixin o regulin 
accessos no desitjats quan es previngui que aquests siguin abundants.  

També, la presència de talussos pronunciats en algun extrem de la bassa, pot suposar un 
risc de caiguda per els visitants, sobretot si el lloc rep o ha de rebre una afluència gran 
de persones.  

Es tractaran les seves tipologies, indicacions, usos i instal·lació a l’apartat 8.9. Tancaments 
i protecció. 

 

Foto 74. En zones en regeneració és aconsellable la instal·lació de senyals i tancaments. 
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6.3.2. Restauració i millora d’una bassa 

En aquells casos en què existeixi o hagi existit prèviament un punt d’aigua, però aquest 
hagi perdut capacitat emmagatzemadora d’aigua, o no retingui aigua en absolut, es pot 
plantejar la possibilitat de restaurar-la de manera que el punt torni a gaudir d’hidroperíodes 
normals, o si més no, molt semblants als pretèrits, quan la bassa era operativa. 

Les causes per les quals un punt d’aigua deixa d’existir o de ser efectiu com a tal, són 
diverses: rebliment de la bassa per sediments i/o vegetació, desaparició de les seves 
aportacions d’aigua, excés de pressió ramadera, etc. També, i com ja s’ha comentat, la  
desaparició gradual de la ramaderia ha anat conjuntament de la mà amb la desaparició 
del manteniment de moltes basses creades amb l’objectiu d’abeurar el bestiar. 

El primer que es farà serà determinar les causes que han portat el punt d’aigua a l’estat 
actual i que fan necessària aquesta rehabilitació. A continuació, es valorarà si les causes 
es poden revertir. Per tant, caldrà una investigació minuciosa tant de les causes del 
problema o problemes, com de la possibilitat d’aplicació de les seves solucions, havent de 
ser aquestes, per força, viables i efectives. 

També s’haurà d’investigar tant l’origen i història de la bassa i els seus usos 
originals,  informació útil per al futur de la bassa ja que servirà per a orientar el tipus de 
rehabilitació més adient a cada cas. 

En cas de que el punt conservi aigua, preferiblement s’esperarà a l’estació més seca per a 
realitzar les actuacions. Si, pel contrari, la bassa es troba totalment reblerta o seca, 
l’actuació es podrà realitzar en qualsevol moment de l’any. 

6.3.2.1. Dragatge i retirada de sediments o runes 

Aquesta sol ser la més comuna de les causes de desaparició d’un punt d’aigua ja que pot 
ocórrer fins i tot de manera natural: el rebliment per excés de sediments i matèria orgànica 
o altres materials, sovint d’origen humà i artificial. 

L'actuació consistiria en la retirada ordenada de tots aquells elements que impedeixin o 
redueixin la capacitat emmagatzemadora d’aigua  de la bassa. Aquesta actuació es detalla 
a l’apartat 8.3. Desrebliment i retirada de sediments.  

Normalment, les basses s’assenten sobre una capa d’argiles impermeables. Serà molt 
important que, al retirar sediments, es mantingui una supervisió dels treballs i es procuri de 
no sobrepassar o malmetre aquesta capa impermeabilitzant, especialment si es fa servir 
maquinària pesant al retirar els sediments, ja que la bassa podria perdre la capacitat de 
retenir aigua. 

6.3.2.2. Control de processos erosius 

S’ha de preveure que, un cop finalitzades les actuacions a la bassa, tard o d’hora s’hi 
tornaran a acumular sediments. Per això, caldrà el disseny i aplicació de mètodes que 
evitin que aquests sediments es produeixin o siguin transportats fins la bassa. Prèviament, 
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doncs, s’identificaran tots aquells punts que puguin suposar futurs problemes derivats de 
l’erosió i el transport de sediments. 

Existeixen diferents mètodes i tècniques que s’expliquen amb més detall a l’apartat 8.7. 
Control de processos erosius. 

6.3.2.3. Aportacions d’aigua 

Aquest serà el punt més important, doncs d’aquest depèn l’esdevenir de la bassa. No tindria 
cap sentit la rehabilitació, si les aportacions d’aigua han desaparegut o han estat 
canalitzades cap a altres destins, públics o privats, i resultaria que tota la feina hauria sigut 
per a res, o almenys, per a cap dels propòsits del present manual. 

S’hauran de revisar amb cura les possibilitats d’aprofitaments d’escorrenties. També ho 
farem amb les antigues vies d’entrada, si existeixen; molts cops pot ser suficient 
simplement  aclarint-les i netejant-les. 

En cas que hi hagi canalitzacions que desviïn l’aigua, caldrà esbrinar la titularitat d’aquestes 
i les possibilitats de col·laboració del titular, públic o privat. 

Es poden aplicar les tècniques que s’expliquen a l’apartat 8.1. Recuperació d’aportacions 
hídriques.  

Foto 75. L’excavació d’una rasa al lateral d’un camí pot ser una bona opció per a recuperar o ampliar les 
aportacions hídriques d’una bassa. 
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6.3.2.4. Impermeabilització i recobriments 

És possible que la capacitat de retenció d’aigua de la bassa s’hagi vist compromesa per 
l’aparició d’esquerdes i forats en el si de la cubeta o en un dels seus marges. En aquests 
casos i depenent de cadascun d’ells, es pot aportar argila o fer una aplicació de ciment.  

En casos més greus, es pot resoldre mitjançant la instal·lació de lones impermeables. Per a 
la seva aplicació, vegeu l’apartat 6.3.1.3. Impermeabilització i recobriments. 

6.3.2.5. Instal·lació de plataformes d'assolellament per a l’herpetofauna 

Potser resulta necessària la instal·lació de plataformes d’assolellament si no existeixen altres 
possibilitats per a que els hèrptils aquàtics puguin assolellar-se. Es pot procedir tal i com 
s’ha vist a l’apartat 6.3.1.6. Instal·lació de plataformes d'assolellament.  

6.3.2.6. Instal·lació de refugis per a l’herpetofauna 

S’aplica aquí  també allò explicat anteriorment a l’apartat 6.3.1.7. Instal·lació de refugis per 
a l’herpetofauna. 

D’acord amb les possibilitats, materials i l’espai dels quals es disposi, s’haurà designat la 
tipologia i ubicació dels refugis per a l’herpetofauna que s’hi instal·lin. Es trobaran més 
detalls sobre la construcció de refugis als apartats 7.1. Construcció i rehabilitació 
d’estructures de pedra seca, 7.1.3. Vedrunes, 8.6. Instal·lació de refugis. 

6.3.2.7. Eliminació d’espècies exòtiques invasores 

Pot ser que al punt d’aigua o a la zona s’hi trobin algunes de les espècies que figuren al 
Catàleg Espanyol d’Espècies Invasores. 

Aquest tema s’explica en detall a l’apartat 8.5. Eliminació d'espècies invasores i exòtiques. 

6.3.2.8. Senyalització 

Es poden afegir al disseny diferents senyalitzacions, tant de tipus informatiu, educatiu, com 
normatiu. Aquestes seran instal·lades un cop acabin les actuacions, i es situaran allí on el 
visitant pugui veure-les i consultar-les amb comoditat. 

Tot lo referent a les senyalitzacions serà tractat a l’apartat 8.8. Senyalització. 

6.3.2.9. Tancaments i limitació d’accessos  

Per raons idèntiques a les esmentades anteriorment al mateix subapartat en el què respecta 
a un punt de nova creació, i afegint que pot haver estat una de les causes que ens han 
dut a la rehabilitació de la bassa, és molt aconsellable d’incloure al disseny algun tipus de 
tancament, especialment en indrets amb elevada pressió ramadera o amb elevada 
presència de senglars, espècie en augment i capaç de transformar o deteriorar l’hàbitat 
restaurat. 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce-eei-catalogo.aspx
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Tractarem les seves tipologies, usos i instal·lació a l’apartat 8.9. Tancaments i protecció. 

6.3.2.10. Revegetació 

Poden ser necessàries tasques de revegetació. És també vàlid aquí  tot allò explicat a 
l’apartat 6.3.1.5. Revegetació. 

S’explica més detalladament aquesta unitat d’obra a l’apartat 8.11. Revegetació.  

6.3.3. Restauració i millora de fonts, abeuradors i petites estructures d’emmagatzematge 
d’aigua 

Al territori català hi abunden les fonts, abeuradors, rentadors, safareigs, i tot un seguit de 
petites estructures i surgències naturals canalitzades. Aquests elements han estat 
tradicionalment utilitzats per a l’abastiment humà o animal, i en ocasions també agrícola, 
depenent dels usos, costums i tradicions pròpies de la zona, als quals solen anar molt 
lligats. Solen ser volums i cabals d’aigua de petita o escassa entitat i molts cops són 
coneguts només a nivell local. Alguns d’ells, al dependre d’aportacions d’aigua relacionades 
amb la geomorfologia del terreny i les precipitacions, poden presentar un caràcter 
intermitent. 

Per les seves característiques, aquests punts constitueixen excel·lents punts de reproducció 
per als amfibis i freqüentment s’hi trobar les seves larves així com individus adults, 
especialment si els seus entorns reuneixen les condicions ecològiques necessàries. L’origen 
subterrani d’aquestes aigües i també el fet de que molts cops es destina a un ús humà o 
ramader, facilita que aquests punts estiguin lliures de contaminants químics o orgànics.  

Malauradament i de manera anàloga a com s’ha explicat al apartat 6.3.2. Restauració i 
millora d’una bassa, l’abandó progressiu dels antics usos del territori, el descens de l’activitat 
ramadera i tot el que comporta l'actual abandonament generalitzat de la vida rural, han 
comportat també el deteriorament o pèrdua de moltes d’aquestes estructures, la major part 

Foto 76. L’excessiu trepig del bestiar va obligar a construir una tanca perimetral per salvar el que quedava 
d’un petit mulladiu a la part alta de l’Albera. 
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poc conegudes o no catalogades atès la escassa entitat d’aquests punts d’aigua. Tampoc 
es poden menysprear els efectes del canvi climàtic  o de la sobreexplotació dels aqüífers. 
Aquestes amenaces comporten un descens del nivell freàtic, ja sigui per la falta de pluja o 
per una extracció desmesurada, cosa que condiciona la supervivència de moltes fonts i 
surgències. 

També, molts d’aquests punts han estat canalitzats o s’han mantingut amb criteris poc 
ecològics i més funcionals o estètics, malmetent o anul·lant la disponibilitat d’aigua, l’hàbitat 
i els refugis amb els que compten els amfibis i demés organismes. Això es tradueix en una 
pèrdua de punts de reproducció per als amfibis cosa que implica un declivi progressiu o 
inclús l’extinció a escala local de moltes poblacions. 

Al tractar-se de construccions humanes sovint tenen un valor cultural, estètic o arquitectònic. 
En aquests casos es respectarà la forma i el disseny de l’estructura existent en mesura del 
possible a l’hora de l’actuació i les modificacions realitzades s’integraran a l’espai, 
permetent sempre el manteniment dels usos locals. 

Moltes d’aquestes estructures són de propietat pública i sovint estan declarades com a bé 
d’interès o gaudeixen d’alguna figura de protecció. S’haurà d’investigar en cada cas la 
titularitat de l’estructura que es pretengui rehabilitar i conèixer quins permisos i 
autoritzacions es necessiten per a fer-ho. En alguns casos la pròpia llei afavoreix la 
rehabilitació d’aquest tipus d’espais amb finalitats mediambientals.  

Foto 77. A Catalunya hi ha milers de fonts perdudes i deteriorades les quals podrien ser objecte de restauració. 



 

 

Manual d’interpretació, conservació, restauració i creació d’hàbitats aquàtics i terrestres per a l’herpetofauna 

 

 

97 

 

També tal com s’ha vist a l’apartat 6.3.2. Restauració i millora d’una bassa, s’investigaran 
les causes del deteriorament del punt a rehabilitar, així com la història, tradicions, espècies 
d’amfibis i resta de biodiversitat que presenten el punt i la zona, i tots aquells factors que 
ajudaran a dissenyar una rehabilitació idònia en cada cas. 

6.3.3.1. Aportacions d’aigua 

En primer lloc, es comprovarà l’origen de l’aigua que alimentava el punt i si aquest existeix 
encara. Si procedeix de nivells freàtics, aquesta dependrà de les precipitacions. No obstant, 
en zones d’alta explotació d’aqüífers, això ha estat causa de la desaparició de fonts en 
alguns indrets o d’un descens en la qualitat i el cabal de les seves aigües. De vegades, 
se’n extreu aigua des de “pous il·legals” i cal perseguir i denunciar aquesta pràctica (vegeu 
apartat 5.11. Sobreexplotació d’aqüífers).  

En cas que la font o surgència hagi estat canalitzada i/o desviada, caldrà cercar la 
col·laboració de l’administració competent per a la recuperació de les aportacions d’aigua 
al punt. 

Per a més detall, vegeu l’apartat 8.1. Recuperació d’aportacions hídriques. 

6.3.3.2. Dragatge i retirada de sediments o runes 

Possiblement, part del problema també sigui la presència de sediments, matèria orgànica 
o materials voluminosos indesitjats. Aquests poden haver reduït o anul·lat vies d’entrada de 
l’aigua, o també la capacitat emmagatzemadora del punt als llocs on aquesta s’acumuli. 

El problema sol existir quan s’han efectuat obres i transformacions a l’entorn o també molts 
cops per les fulles d’arbres caducifolis que sol fer ombra a molts d’aquests punts, que a 
l’acumular-se dins el punt d'aigua poden crear problemes d’eutrofització. 

En aquests casos es procedirà tal i com s’explica a l’apartat 8.3. Desrebliment i retirada de 
sediments. 

6.3.3.3. Impermeabilització i recobriments 

És possible que les parets d’una pica, abeurador o similar puguin esquerdar-se i malmetre’s, 
especialment després d’anys en desús però també per accidents i actes humans variats. En 
molts casos també cal reconstruir en major o menor mesura l’estructura. Com ja s’ha 
comentat, es respectaran totes les característiques de la estructura original i es mantindran 
en el cas d’haver de reconstruir-ne alguna part. 

Pot fer-se necessària la reparació de la cubeta amb un senzill però acurat segellat de les 
esquerdes amb ciment, o bé fent ús també de totxanes o d’altres materials lleugers inerts, 
a poder ser, reutilitzant restes de l’antiga estructura o de procedència local. Vegeu també 
l’apartat 8.2. Restauració de marges. 

És possible que sigui necessària l’aplicació de lones impermeabilitzants. A tal efecte, 
consulteu l’apartat 6.3.1.3. Impermeabilització i recobriments. 
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6.3.3.4. Instal·lació d’estructures d’accés i de sortida  

En aquells casos on el disseny de l’estructura dificulti o impedeixi la sortida dels animals 
que vulguin sortir o entrar, caldrà incorporar sistemes per a que això sigui possible. És el 
cas d’estructures amb parets massa verticals i/o llises com per a escalar i superar.  

Al tractar-se de petites estructures, no sol ser difícil disposar elements de pedra, fusta o 
ciment que permetran la lliure entrada i sortida dels amfibis, així com de la fauna que hi 
pugui caure per accident. La construcció d’aquest tipus d’estructures s’explica en detall a 
l’apartat 8.4. Estructures d’accés i sortida. 

6.3.3.5. Instal·lació de refugis per a l’herpetofauna 

Si les característiques i usos de l’espai ho permeten, poden instal·lar-se refugis per a la 
herpetofauna present o aquella que pugui colonitzar o recolonitzar el punt d’aigua 
restaurat. 

Per a la tria i instal·lació d’aquests refugis, vegeu apartats 7.1 Construcció i rehabilitació 
d’estructures de pedra seca, 7.1.3. Vedrunes, 7.2. Instal·lació de refugis aïllats. 

 

Foto 78. En aquest safareig se li va construir una rampa de sortida i se’n van impermeabilitzar les parets per 
tal de que pogués tornar a contenir aigua. 
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6.3.3.6. Eliminació d’espècies invasores i exòtiques 

A vegades aquestes estructures han estat focus d’introducció d’espècies exòtiques, com 
qualsevol “peix de colors”, introduïts per motius ornamentals o culturals. Caldrà retirar-los 
si es vol recuperar la funcionalitat de l’ecosistema. 

Aquest tema s’explica detall a l’apartat 8.5. Eliminació d'espècies invasores i exòtiques. 

6.3.3.7. Senyalització 

Podem afegir al disseny diferents senyalitzacions, tant de tipus informatiu com normatiu. 
Aquestes seran instal·lades un cop acabin les actuacions, i es situaran allí on el visitant 
pugui veure-les i consultar-les amb comoditat. 

Tractarem les senyalitzacions més endavant, a l’apartat 8.8. Senyalització. 

6.3.3.8. Revegetació 

Potser necessitem incidir en l’entorn en aquest aspecte. Vegeu apartat 8.11. Revegetació.  

6.3.4. Construccions amb efecte trampa  

Històricament, Catalunya ha tingut un fort caràcter agrícola i ramader. A conseqüència 
d’això, existeixen una gran quantitat d’estructures destinades a l’emmagatzematge d’aigua 
destinada al consum humà i als seus conreus i bestiar (basses de reg, safareigs, pous, aljubs, 
cocons, codines, cisternes, etc.). Més recentment també s’han construït moltes estructures 
com a reserva d’aigua per combatre els incendis forestals, problema en augment les 
darreres dècades. 

Moltes d’aquestes estructures presenten característiques que les converteixen en trampes 
mortals per a molts animals (veure l’apartat 5.7. Efecte trampa). En aquest apartat, ateses 
les característiques similars o idèntiques en molts casos, es tractaran conjuntament totes 
aquelles estructures artificials emmagatzemadores d’aigua que puguin suposar un risc com 
a paranys per a la fauna. En alguns casos podran ser naturalitzades per recuperar-ne la 
funcionalitat ecològica com a hàbitats aquàtics però en d’altres caldrà segellar-les o 
tancar-les per a impedir l’accés a la fauna (per a més detalls, veure apartat 8.9. Tancaments 
i protecció). 

Una important característica que comparteixen també totes aquestes estructures és la 
titularitat o propietat, ja sigui de la pròpia estructura o dels terrenys on s’ubica. Fins i tot, 
algunes estructures, com moltes de les antigues cisternes que recollien pluvials destinats al 
reg de les vinyes de l’Alt Camp, es consideren patrimoni històric, complicant encara més o 
impossibilitant l’actuació en molts casos. Per tant, prèviament caldrà esbrinar qui són els 
propietaris o titulars de l’estructura o el terreny i obtenir els permisos i autoritzacions 
pertinents abans d’iniciar qualsevol actuació. 
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6.3.4.1. Aprofitament de sobreeixides i drenatges 

En algunes ocasions, moltes estructures com basses de reg o dipòsits d’aigua contra els 
incendis entre d’altres, presenten sobreeixides més o menys localitzades i recurrents, o 
disposen de mètodes de drenatge d’excedents d’aigua que poden o no ser utilitzats. En els 
casos en què es comprovi que efectivament existeix una sobreeixida i l’aigua resultant no 
és aprofitada, pot ser molt bona idea la creació d’un petit punt d’aigua a les proximitats 
que reculli aquests excedents per a tal de crear petits punts de reproducció per a alguns 
amfibis i com a recurs hídric per a la resta de fauna, especialment en zones amb escassos 
punts d’aigua. 

En aquests casos es procedirà com s’explica a l’apartat 6.3.1. Construcció d’una bassa. 
Donades les característiques geomorfològiques que sovint es troben als entorns d’aquests 
espais, l’aprofitament de l’aigua se sol fer mitjançant la construcció d’estructures de ciment, 
que resulta ser el més pràctic en aquests casos. 

En aquells casos en què no es pugui construir el punt d’aigua a tocar de l’estructura de la 
qual rebi directament l’aigua (com per exemple, en els casos dels dipòsits contra incendis, 
que disposin d’un tancat cinegètic que els envolta), el punt d’aigua de nova creació s’haurà 
de situar a certa distància i, per tant, s’hauran de crear vies per a conduir els excedents 
d’aigua fins el lloc on interessi. Aquesta qüestió es tractarà a l’apartat 8.1. Recuperació 
d’aportacions hídriques. 

S’haurà de tenir en compte la possibilitat d’abocaments de matèria orgànica i productes 
químics procedents de l’interior d’aquestes basses i dipòsits, que solen rebre periòdiques 
tasques de manteniment i neteja, que podrien acabar al punt d’aigua de nova creació 
provocant efectes indesitjats.  

 

Foto 79. Les antigues cisternes de vinya s’han convertit avui en trampes per a molts animals i també persones. 
Sovint equips de voluntaris realitzen campanyes de rescat d’herpetofauna caiguda en aquestes estructures. 
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6.3.4.2. Basses contra incendis 

Com ja s’ha comentat en més d’una ocasió, la quantitat de superfície forestal de què 
gaudeix el territori i el risc d’incendi que això comporta, requereix  l’existència d’un gran 
nombre de dipòsits d’aigua per a l’extinció d’incendis. 

Existeixen varis tipus d’aquests dipòsits: alguns d’ells es troben soterrats o estan coberts, 
però la majoria estan oberts l’aire lliure. Alguns són elevats i d’altres es troben a nivell de 
terra, i poden ser construïts amb diferents materials com el ciment, l’alumini o amb lones 
impermeables.  

Aquesta indispensable i valuosa eina per la lluita contra els incendis en molts casos es pot 
convertir involuntàriament en punt de reproducció d’alguns amfibis, especialment en llocs 
on els ambients aquàtics escassegen. 

Segons la normativa vigent de la major part de municipis, totes aquelles basses contra 
incendis de nova creació incorporen dispositius que impedeixen l’accés o faciliten la sortida 
de fauna, tals com un tancat cinegètic perimetral quan les parets de l’estructura no són 
massa altes o la inclusió de rampes d’escapament, o inclús accés. També la creació de 
petits punts d’aigua tributaris. 

Al ser estructures gestionades per ens públics i que ja solen incorporar per normativa 
mesures que eviten l’ofegament d’animals i demés millores ambientals, les possibilitats 
d’actuació en aquests casos són molt limitades. No obstant, sempre és possible detectar 
problemes o debilitats i proposar millores al respecte. En aquests casos s’haurà de contactar 
i cercar la col·laboració amb l’ens gestor de la bassa.  

Si al final es detecta que manquen mesures de protecció ambiental o es disposa d’un 
projecte de millora i l’autorització pertinent, es pot procedir segons hem explicat als apartats 
6.3.1. Construcció d’una bassa, 8.4. Estructures d’accés i sortida, 8.9. Tancaments i protecció. 

Ja que aquest tipus d’estructures estan sotmeses a una normativa pròpia (depenent del 
municipi on es trobi), algunes actuacions no hi poden ser projectades. 

6.3.4.3. Basses de reg 

Existeix una innombrable quantitat de basses construïdes a efectes tant d’abastir les 
necessitats dels cultius com les humanes en alguns casos. Moltes d’elles continuen en actiu 
o ho van estar fins temps recents però en molts casos encara mantenen aigua. D’altres 
s’han convertit en paranys (vegeu apartat 5.7. Efecte trampa). Es veurà què fer en aquest 
cas al següent subapartat. 

De basses de reg n’hi ha de molts tipus, formes, etc., però per regla general aquí es 
tractaran segons si són a nivell de terra o bé si són alçades sobre el terreny. 
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La majoria d’aquestes basses solen ser bons punts per a la reproducció dels amfibis, i si la 
bassa ha caigut en desús o els propietaris s’hi avenen, es pot naturalitzar amb facilitat 
incidint en el medi circumdant. Per la similitud de les seves característiques, es pot aplicar 
en aquest cas tot allò explicat a l’apartat 6.3.3. Restauració i millora de fonts, abeuradors 
i petites estructures emmagatzemadores d’aigua. 

6.3.4.4. Efectes trampa 

Com ja s’ha explicat a l’apartat 5.7. Efecte trampa, aquest tipus d’estructures poden 
convertir-se un problema per la fauna local, especialment per als hèrptils. 

Al ser de titularitat privada, les solucions a aplicar en aquests casos i el propi accés als 
terrenys han de passar per força, pel consentiment i autorització dels propietaris. S’ha de 
tenir molt en compte que la no informació als propietaris de l’espai pot tenir conseqüències 
negatives per a la fauna (ja que no es realitzarien les accions previstes) però també pels 
executors en forma de sancions. En tot moment es respectarà el dret a la intimitat dels 
propietaris i si aquests autoritzen les accions, se n’escoltarà l’opinió i s’adaptaran les mesures 
als seus interessos. 

No es podrà incidir en casos considerats patrimoni històric. En tots els casos, caldrà cercar 
el recolzament i la col·laboració tant dels titulars com de les autoritats. 

Foto 80. Moltes basses d’incendis o de reg estan fetes amb lones molt relliscoses que impedeixen la sortida 
dels animals que hi cauen. En el cas de la imatge, es va instal·lar una tanca perimetral per evitar l’entrada 
de mamífers i es van instal·lar rampes de sortida de geotèxtil. 
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Com a mesura d’emergència, sempre es poden utilitzar elements de les immediacions tals 
com branques, peces de fusta i altres materials abandonats, i situar-los convenientment a 
mode de rampa de manera que els animals atrapats tinguin la possibilitat d’escapar mentre 
no s’apliquen solucions definitives. En casos extrems, una solució temporal o definitiva pot 
ser la de deixar una placa de poliestirè expandit (porexpan) un material surant, que servirà 
de punt de repòs o descans dels animals caiguts.  

Si són estructures que tenen una entrada a ras del terra i la resta és un mur o la paret 
del brocal o de la cisterna, es poden instal·lar tancaments impedeixin l’entrada i caiguda 
d’animals (veure apartat 8.9. Tancaments i protecció).  

Sobretot en el cas de pous i cisternes de gran profunditat, s’hauran de preveure en tot 
moment mesures de seguretat. A més, molts presenten perill d’esfondrament o bé s’hi 
acumulen substàncies en descomposició o tòxiques que podrien provocar greus problemes 
de salut. 

En els casos en què sigui possible la instal·lació d’estructures per a que els animals en 
puguin sortir, consulteu la solució més adequada a l’apartat 8.4. Estructures d’accés i sortida. 

En altres casos i segons possibilitats, es pot plantejar el rebliment de l’estructura amb terres 
i materials, el seu segellat amb blocs de formigó o planxes de metall, o  fins i tot la 
demolició de l’estructura, tot dins les adequades mesures de seguretat. 

Foto 81. Les estructures amb l’entrada arran de terra i amb parets interiors verticals són les més perilloses ja 
que faciliten l’accés però un cop a dins és impossible sortir-ne.  
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CAPÍTOL 7.  

CONSTRUCCIÓ I MILLORA D’HÀBITATS TERRESTRES 

Són moltes les accions que es poden dur a terme per a afavorir a l’herpetofauna d’hàbitats 
terrestres. Tant amfibis com rèptils són preses potencials d’altres animals motiu pel qual la 
seva presència estarà condicionada per l’existència de refugis i amagatalls (taula 2). 
Aquests refugis també són importants durant els períodes d’inactivitat, ja sigui per 
temperatures extremes de fred i calor, o per falta de precipitacions. A més, els rèptils 
requereixen de zones obertes on termoregular-se amb els rajos del sol. Per això, les 
actuacions de millora dels hàbitats terrestres que es proposen estan centrades en la creació 
de refugis i zones d’assolellament.  

La majoria de qüestions a tenir en compte a l’hora de realitzar actuacions de millora 
d’hàbitats terrestres són les mateixes que les esmentades a les fase de planificació i disseny 
(apartats 6.1. Fase de planificació - Abans de començar, 6.2. Fase de disseny de la bassa 
i disseny de les actuacions), exceptuant totes les consideracions referents a la hidrologia 
dels punts d’aigua. 

7.1. CONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ D’ESTRUCTURES DE PEDRA SECA 

La pedra seca és una tècnica de construcció tradicional que utilitza pedres encaixades les 
unes amb les altres sense fer ús de cap tipus de morter ni material cohesionador que les 
fixi. Aquesta tècnica ancestral s’emprava per a construir murs, marges, cabanes i tot un 
ventall de construccions d’usos diversos. La construcció i rehabilitació de murs de pedra 
seca esdevé una tasca de conservació del patrimoni cultural. De fet, des de l’any 2018 
l’arquitectura de pedra seca ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat per la UNESCO. 

Atesa la naturalesa d’aquestes construccions, esdevenen refugis idonis per a molts animals 
ja que a l’interior dels murs queden nombroses cavitats i amagatalls entre les pedres que 
els estructuren. Per aquest motiu, la construcció i/o rehabilitació d’aquestes estructures 
permet també afavorir a l’herpetofauna al mateix temps que es posa en valor una tècnica 
de construcció mil·lenària amb un alt valor estètic i paisatgístic.  

Foto 82. Els murs de pedra seca són hàbitats ideals per a molts rèptils ja que 
proveeixen d’incomptables refugis on amagar-se.  
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La tècnica de la pedra seca no és simple i l’objectiu d’aquest manual no és en cap cas 
menystenir o minimitzar la feina que hi darrere l’elaboració d’aquestes construccions. L’ofici 
de mestre de pedra seca i les tècniques associades són un art que no s’assoleix amb la 
simple lectura d’un manual. Tot i així, a continuació es detallaran breument els mètodes 
més bàsics per a la construcció amb pedra seca, encara que sempre serà recomanable la 
presència d’un mestre que dirigeixi i supervisi l’obra en qüestió.  

Si una obra amb pedra seca està ben construïda pot aguantar dècades o fins i tot segles, 
encara que, si no hi ha un manteniment, tard o d’hora s’anirà degradant i desmuntant-se. 

Per construir amb pedra seca cal anar pas a pas i assegurant que cada pedra quedi ben 
assentada abans de posar la següent. Per això, la col·locació de les pedres és una feina 
que realitzen una o dues persones al mateix temps. Si es compta amb més mans serà útil 
per mobilitzar i preparar el material de construcció. Per tant, pot ser suficient la participació 
d’una o unes poques persones, depenent de la magnitud de l’obra i el temps del què 
disposem. 

L’únic condicionant és la presència de pedres per a construir. Si hi ha construccions antigues 
i deteriorades se’n poden aprofitar les pedres, sempre i quan no es destrueixi una propietat 
o patrimoni. En cas contrari, no sol ser un material excessivament car i es poden aconseguir 
pedres a través dels comerços especialitzats en materials de construcció, que solen ocupar-
se també del transport del material. 

Foto 83. La pedra seca és una tècnica ancestral molt utilitzada pel tancament de finques.  
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La construcció d’aquests murs és una feina eminentment manual i artesanal, per tant, no 
s’utilitza maquinària directament en la seva construcció. Malgrat tot, no es descarta l’ús de 
maquinària pesant per portar les pedres fins el lloc d’actuació si a la zona no se’n troben 
suficients o d’òptimes per a construir, o bé si s’han d’anar a recollir a algun comerç 
especialitzat. 

7.1.1. Marges de pedra seca 

Els marges de pedra seca han servit tradicionalment per fixar talussos i protegir-los de 
l’erosió. A més, la seva construcció ha permès durant segles la construcció de terrasses que 
servien per a obtenir terrenys plans més fàcils de cultivar i més resistents a l’erosió i 
l’escorrentia superficial de l’aigua. Aquests marges són molt abundants arreu del territori 
encara que sovint, com moltes antigues estructures rurals que han patit l’abandó, es troben 
en diferents estats de degradació.  

La construcció d’aquestes estructures es realitza sovint en zones on part dels marges han 
cedit i s’han esfondrat encara que la tècnica pot usar-se per a construir de zero un marge 
de pedra seca.  

En primer lloc s’ha de cavar el fonament del mur. Aquest ha de tenir el gruix del mur 
preexistent, uns 6 cm de profunditat i una lleugera inclinació cap a l’interior del marge. A 
la base s’hi col·locaran les pedres més grosses. Per tal d’assegurar l’estabilitat del mur, 
aquest haurà de tenir una lleugera inclinació (aproximadament 10º) cap a l’interior. Aquesta 

Foto 84. Part d’aquest marge de pedra seca ha cedit després d’anys d’abandonament.  
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es pot aconseguir mitjançant l’ús de llistons de fusta o varilles clavades a terra que guiaran 
la inclinació a mesura que el mur creixi. Pel mateix motiu, és recomanable l’ús d’estaques i 
cordills per a guiar la construcció i assegurar que la paret quedi ben recta. 

Les pedres amb les quals es construirà el mur seran les del mateix entorn, provinents del 
mateix mur esfondrat o de les rodalies. En alguns casos també es pot portar pedra d’altres 
zones, encara que el millor és fer-ho amb els materials propis de l’espai. Les pedres ideals 
han de ser planes. Se’ls pot ajustar la forma amb una escarpa i una masseta, amb les 
quals es trencaran les puntes i cantells no desitjats. Les pedres amb els costats més plans 
aniran a davant, amb la cara plana mirant a l’exterior del mur mentre que les pedres més 
irregulars se situaran a la part de darrere. Per norma general, el costat llarg de les pedres 
ha de quedar perpendicular al mur ja que d’aquesta manera quedaran més clavades i al 
mateix temps proporcionaran solidesa i estabilitat a l’estructura. Si al col·locar una pedra 
aquesta balla, es falcarà, sempre per la part de darrera, amb una pedra més petita. 

En cas de fer servir o disposar de pedres planes i estretes, es pot optar per la construcció 
en “opus spicatum”. Aquesta tècnica consisteix en l’apilament de les pedres com si fossin 
llibres una mica inclinats cap un costat i la filera del damunt la inclinació en sentit contrari, 
donant un aspecte des de fora com d’espina de peix. Aquest tipus de construcció facilita 
l’obra i dona prou consistència, a més de conferir al mur una estètica singular. 

 

 

Figura 5. Perfil d’un marge de pedra seca. El mur ha de tenir una inclinació aproximada de 10º 
cap a l’interior del marge. L’espai que queda entre el mur i el marge s’omple de pedra mitjana 
i petita (A) que rep diferents noms en funció de la zona. 

10º 

A 
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Foto 85. Per tal de donar forma a les pedres del mur, caldrà trencar-les 
i escapçar-les amb l’ajut d’una massa. 

 

  

Foto 86. La construcció d’un mur és una feina feixuga, lenta i precisa. 
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Un cop s’hagi assolit l’alçada desitjada, es procedirà a omplir l’espai que quedi entre el 
marge de terra i el mur amb pedra mitjana i petita (anomenats reble, reblert, pedruscall o 
petritxol segons la zona) fins a anivellar la part de dalt del mur amb la feixa del damunt. 

7.1.2. Murs de pedra seca 

Els murs de pedra seca han servit tradicionalment per delimitar finques, tancar bestiar o 
horts, etc. Avui en dia en queden molts i alguns d’ells encara s’utilitzen. Constitueixen 
elements propis dels paisatges mediterranis i de muntanya mitjana de Catalunya. 

La tècnica de construcció d’aquestes estructures és molt similar a la tècnica emprada per 
a la construcció de marges. La principal diferència rau en que, en el cas que ens ocupa, 
el mur tindrà dues cares visibles. Per aquest motiu, serà com si es construïssin dos marges 
paral·lels i oposats. 

Els dos costats del mur hauran de tenir una inclinació perpendicular d’uns 10º. Serà 
important la col·locació regular de pedres que creuin tot el mur i donin a les dues cares 
d’aquest (aquestes pedres reben el nom de perepanys). La part buida que quedi entre les 
dues cares s’omplirà de pedruscall de diferents calibres. El mur quedarà culminat quan les 
dues parets es toquin per la part superior, de manera que com més alt es vulgui fer un 
mur més ample haurà de ser la seva base.  

7.1.3. Vedrunes 

Les vedrunes són estructures semienterrades amb forats i cavitats interconnectades que 
serveixen de refugi i punt de cria per al conill de bosc (Oryctolagus cuniculus), i es 
construeixen per afavorir-ne la presència en certes zones on escassegen.  L’estructura 
d’aquestes construccions però pot esdevenir refugi per a molta altra fauna, entre la qual 
s’hi troben els hèrptils. A més, l’absència de conills en moltes zones ha empès a les 
comunitats de petits i mitjans carnívors a buscar altres fonts d’aliment, augmentant sovint 
la pressió depredadora sobre l’herpetofauna.  

La construcció de vedrunes és positiva per partida doble i resulta una eina eficaç per a 
millorar els hàbitats de l’herpetofauna. La tècnica més habitual amb la que es construeixen 

FEM-HO FÀCIL! 

Un recurs interessant és el dels 
gabions plens de pedres, molt 
utilitzats en arquitectura urbana. 
Aquests, igual que els murs de pedra 
seca, confereixen una infinitat de 
cavitats que poden ser aprofitades 
per tot tipus de fauna. També es 
poden utilitzar com a recurs per a la 
contenció de marges o el control de 
processos erosius.  

Foto 87 
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aquestes estructures és la pedra seca, encara que a vegades també s’utilitzen altres 
materials com palets, o fins i tot es construeixen d’obra. No obstant, sempre que sigui 
possible es recomana la construcció amb pedra seca, pel major grau de naturalitat i 
integració al medi i la possibilitat d’aprofitament de materials presents a la zona d’actuació. 
Per aquest motiu la present guia explica com construir una vedruna amb pedra seca.  

L’elecció del lloc on es construirà la vedruna estarà condicionat per la presència de pedres 
que puguin ser usades per a la construcció. L’espai ha de ser prou ampli com per encabir-
hi una vedruna de les dimensions desitjades (mínim 1,5 metres de diàmetre). En el cas que 
la vegetació sigui tan abundant que impedeixi trobar un lloc idoni, es pot optar per fer 
una aclarida de l’espai (vegeu apartat 8.10. Aclarides de vegetació). Pot ser interessant 
arrancar panots de vegetació herbàcia que serviran per cobrir la vedruna un cop 
finalitzada. 

Delimitada la zona d’actuació, es començarà dibuixant a terra amb una aixada una 
circumferència amb el diàmetre desitjat (entre 1,5 i 3 metres). A continuació, es marcaran 
amb l’aixada els diferents túnels i cavitats de cria. Els túnels tindran una amplada 
aproximada de 25 cm mentre que les cavitats de cria seran espais amplis i més o menys 
circulars (40-50 cm de diàmetre) situats als laterals d’algun dels túnels, des dels quals s‘hi 
accedirà a través d’obertures d’entrada igual o lleugerament inferior a l’amplada dels 
túnels.  

L’entramat de túnels i cavitats de cria pot ser tan complex com l’espai i la quantitat de 
material disponible permeti. No obstant, és molt important que tots els túnels estiguin 
connectats i hi hagi més d’una entrada i sortida, cosa imprescindible per a facilitar la 
fugida dels conills en el cas que un depredador penetri la vedruna. 

Figura 6. Vedruna amb secció lateral. A: terra i restes vegetals; B: Reblert; C: lloses; D: paret 
de pedra seca; E: túnels; F: cavitats de cria; G: entrades. 
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Un cop dissenyats els túnels i cavitats de cria, es col·locaran pedres de mida mitjana i 
alçada similar resseguint les parets dels túnels. En el cas que no hi hagi pedres al lloc de 
construcció, es pot optar per dur-les d’altres llocs o fins i tot comprar-les. A continuació es 
col·locaran lloses de pedra més o menys planes cobrint tots els túnels i cavitats de cria.  

En aquest punt de l’obra, s’alçaran parets amb la tècnica de la pedra seca (veure apartat 
7.1.1. Marges de pedra seca) a tot el perímetre de la vedruna, deixant a la vista, com és 
evident, les entrades a les galeries. L’alçada aproximada de les parets serà de 0,5 metres.  

Un cop aixecades les parets perimetrals s’omplirà tot l’interior amb pedres i terra (reblert), 
cobrint els túnels però vigilant que aquests no col·lapsin ni puguin tenir filtracions de terra. 
Quan s’hagi anivellat l’interior amb l’alçada de les parets, se seguiran col·locant pedres i 
material vegetal, construint un petit monticle al damunt de la vedruna.  

Per culminar l’obra, es dipositarà terra i restes vegetals (o els panots de vegetació herbàcia 
reservats en un inici) al damunt de la vedruna, per conferir-li un aspecte més integrat amb 
l’entorn. 

7.2. INSTAL·LACIÓ DE REFUGIS AÏLLATS 

7.2.1. Refugis naturals inerts 

Qualsevol acció de restauració d’hàbitats terrestres ha d’incloure la col·locació de materials 
inerts tals com roques o troncs que serviran de refugi per a herpetofauna. Idealment es 
col·locaran materials diversos que ofereixin diferents possibilitats de refugi. Les pedres 
evidentment són els millors refugis, però també poden ser útils altres elements com troncs i 
branques. L’objectiu és diversificar la funcionalitat de l’hàbitat restaurat, ja sigui l’interior 
d’una bassa, els entorns exteriors o un hàbitat completament terrestre. Aquests refugis 
serviran als hèrptils per amagar-se dels depredadors però també per a passar les èpoques 
de l’any més desfavorables (períodes de dessecació parcial o total de basses, hibernació, 
etc.). 

Es disposaran aquests materials sobre el terreny, aïlladament o en petits grups, i se situaran 
als llocs més convenients per als hèrptils i als éssers humans, és a dir, preferiblement vora 
vegetació i lluny de zones de pas. Poden ser distribuïts entre zones ombrívoles i zones que 
rebin més insolació, preferint normalment els rèptils aquestes últimes. 

7.2.2. Refugis artificials 

Els refugis artificials són tots aquells d’origen no natural. Poden ser útils en casos on no es 
disposi de recursos naturals o en espais antropitzats. Per exemple, són recursos a tenir en 
compte quan es construeixen zones ajardinades (públiques o privades) on es vol afavorir 
la presència d’herpetofauna. Els propis elements decoratius o d’ordenació de l’espai poden 
realitzar la funció de refugi. En aquest cas, caldrà evitar fixar elements a terra (ja que 
molts animals s’hi poden amagar a sota) o segellar fissures per tal d’afavorir una diversitat 
d’amagatalls aprofitable per a moltes espècies. 
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Aquests refugis poden ser teules o tests col·locats cap per avall, taulons de fusta, tests i 
jardineres amb vegetació plantada, blocs de pedra o ciment, etc. Fins i tot és recomanable 
la instal·lació de caixes niu per afavorir la presència d’ocells i on ocasionalment hi poden 
hivernar algunes serps. Les caixes niu de ratpenat o les recents caixes niu específiques per 
a dragons són bons amagatalls per aquests gecònids abundants en ambients urbans.  

7.2.3. Refugis vegetals  

Algunes espècies senten predilecció pels refugis que confereixen alguns matolls i altres 
plantes llenyoses i denses, sobretot espècies d’hàbitats en els que les pedres són inexistents, 
com per exemple en zones dunars. És el cas de la sargantana cendrosa (Psammodromus 
edwarsianus) que prefereix el resguard d’un arbust abans que una escletxa entre pedres. 
En funció de l’hàbitat i les espècies que es vulgui afavorir s’haurà de tenir present com és 
l’hàbitat ideal d’aquestes i actuar en conseqüència.  

Hi ha diverses maneres per a instal·lar o afavorir la presència de plantes que puguin 
proporcionar refugi a les espècies objectiu (veure apartat 8.11. Revegetació). 

 

 

Foto 88. Apilant varies pedres en un mateix punt es creen diferents tipus de refugi al mateix lloc. 
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7.3. CREACIÓ DE ZONES D’ASSOLELLAMENT 

Un dels principals requisits que tenen els rèptils és la presència d’espais oberts on 
termoregular-se amb els rajos del sol. L’abandonament de les activitats agrícoles i 
ramaderes tradicionals han afavorit l’expansió de boscos i matollars que han acabat 
cobrint i homogeneïtzant grans superfícies del territori. Això ha suposat una pèrdua d’hàbitat 
per a moltes espècies de rèptils, que tenen preferència per zones d’hàbitat intermèdies.  

Una actuació senzilla és la de realitzar aclarides i/o tales puntuals per a crear espais 
oberts, fomentant l’existència d’un ecosistema més heterogeni (veure apartat 8.10. Aclarides 
de vegetació). Els espais oberts són utilitzats per molts rèptils per a prendre el sol però 
també per a realitzar la posta en el cas de les tres espècies de tortugues continentals.  

La superfície d’aquests espais oberts no cal que sigui molt gran (a no ser que es pretenguin 
afavorir altres comunitats d’organismes, com flora de prats, insectes, etc.), ja que a grans 
extensions “pelades” desproveïdes sobtadament de vegetació augmenta el risc de 
depredació per falta de refugis. L’ideal, com sempre, és un mosaic heterogeni on s’alternin 
clapes obertes amb matollars.  

També es poden complementar les noves zones obertes amb la instal·lació de refugis. De 
fet, la instal·lació de pedres o recuperació de murs de pedra seca també poden afavorir 
la creació de zones d’insolació ja que aquests elements serveixen tant de refugi com de 
superficie d’assolellament per als rèptils (veure apartats anteriors 7.1. Construcció i 
rehabilitació d’estructures de pedra seca i 7.2. Instal·lació de refugis aïllats, i 8.6. Instal·lació 
de refugis). 

Per a la instal·lació i creació de zones d’assolellament a l’aigua o molt a la vora, vegeu 
l’apartat 6.3.1.6. Instal·lació de plataformes d'assolellament. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Foto 89. Els rèptils són animals ectoterms i necessiten termorregular-se amb l’escalfor del sol. A la foto, una 
sargantana pirinenca (Iberolacerta aurelioi) s’assolella prop del seu refugi. 
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 CAPÍTOL 8. 

UNITATS D’OBRA 

En aquest capítol s’hi recullen totes les actuacions complementàries i aplicables 
indiferentment als projectes de creació o restauració dels diferents hàbitats i medis, per tal 
de millorar o afavorir la presència d’herpetofauna associada a l’espai. 

S’ha considerat necessari el tractament detallat d’aquestes actuacions no sempre 
necessàries en un capítol apart, per tal de facilitar la seva comprensió donat que algunes 
actuacions tenen requisits tècnics i/o condicionants específics independents de la tipologia 
d’hàbitats on s’apliquin. 

8.1. RECUPERACIÓ D’APORTACIONS HÍDRIQUES  

Aquesta actuació és aplicable als apartats 6.3.1. Construcció d’una bassa, 6.3.2. Restauració 
i millora d’una bassa, i 6.3.3. Restauració i millora de fonts, abeuradors i petites estructures 
emmagatzemadores d’aigua. 

Aquesta actuació pot ser simultàniament compatible amb 8.2. Restauració de marges, 8.3. 
Desrebliment i retirada de sediments, 8.4. Estructures d’accés i sortida, 8.6. Instal·lació de 
refugis. 

Per a aquesta actuació es poden reutilitzar els materials que s’hagin extret a les actuacions 
descrites als apartats 7.1.3. Vedrunes, 7.2. Instal·lació de refugis aïllats, 8.2. Restauració de 
marges, 8.4. Estructures d’ accés i sortida, 8.6. Instal·lació de refugis i 8.11. Revegetació. 

Alguns punts d’aigua poden haver perdut la capacitat de contenir aigua simplement perquè 
la conca de drenatge que els alimentava ha estat bloquejada, reblida per sediments o 
materials diversos, o bé pot haver estat desviada o haver desaparegut a causa 
d’alteracions de l’entorn d’origen natural o humanes (canalitzacions, episodis d’erosió, 
creixement de vegetació, per abandonament o manca de manteniment). Aquells punts 
dependents de surgències freàtiques poden haver perdut volum per la sobreexplotació 

Foto 90. El buidatge d’una bassa pot ser una acció 
necessària per a diferents tipus d’actuació .  
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(legal o il·legal) dels aqüífers. En aquest darrer cas, per a solucionar-ho cal cercar la 
col·laboració de les autoritats i entitats locals. 

La recuperació d’aquestes vies d’entrada d’aigua constitueix una de les pedres angulars 
sobre les quals s’han basat molts petits i grans projectes de creació i restauració de punts 
d’aigua. L’actuació pot tenir diferents graus de complicació depenent de les circumstàncies; 
en punts d’aigua de nova creació caldrà la recerca de mètodes d’aprofitament de les 
escorrenties del terreny que es basaran primordialment en la topografia de l’entorn. 

Els camins, carreteres i pistes solen recollir un bon volum d’aigua que pot acabar a la 
cubeta de la bassa si es realitzen petites modificacions al terreny. Aquestes modificacions 
també són útils per aprofitar escorrenties de relleus favorables propers al punt d’aigua. En 
aquest sentit, es poden aprofitar sobreeixides de basses d’incendis, de basses de reg, de 
piques de fonts o fins i tot de surgències naturals de petita entitat. 

Cal recordar que és il·legal la canalització d’un corrent natural d’aigua o d’aigua 
subterrània i que per fer-ho s’haurà de comptar amb els permisos i autoritzacions pertinents. 
Si s’aprofita una canalització existent (en cas que sigui possible), caldrà contactar amb el 
propietari o gestor i disposar de la seva autorització i dels permisos administratius que 
pertoqui. Caldrà també autorització si es modifica algun element de la via o camí, com la 
reconducció de les canalitzacions pluvials. 

Foto 91. L’aportació d’aigua d’un safareig vell s’ha recuperat a partir d’una nova canalització de l’escorrentia 
superficial mitjançant l’excavació de rases a un prat situat més amunt. El tram final es va cobrir amb teules i 
ciment per evitar un excés d’erosió. 
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Equip 

En molts casos, tan sols caldrà la feina d’unes poques persones dotades d’eines de mà per 
a actuacions senzilles de neteja i aclariment de cunetes i rases, però ocasionalment el 
volum de feina pot fer necessari l’ús de maquinària pesant, per exemple per a la creació 
o reconstrucció dels conductes que actuaran com a aportacions d’aigua al punt. En 
qualsevol cas, dependrà de l’envergadura i dificultat tècnica del projecte. 

Execució 

En casos de creació d’un nou punt d’aigua i amb la identificació prèvia de les possibles 
escorrenties del terreny, es poden disposar petites rases obliqües al pendent que ens ajudin 
a canalitzar l’aigua de pluja cap a la bassa, sempre procurant causar el mínim impacte 
ambiental. Aquestes rases haurien de tenir una amplada aproximada d’un parell de pams, 
i la meitat de fondària. Si es considera convenient, poden ser reforçades o revestides amb 
ciment o altres elements. 

Es valoraran també les possibilitats d’aprofitar drenatges naturals resultants del pendent 
presents a les proximitats, practicant petites modificacions que desviïn les escorrenties cap 
a la cubeta del punt d’aigua. 

Els camins i pistes també solen actuar com a captadors d’aigua, de manera que es pot 
desviar una gran quantitat d’aigua aprofitable mitjançant petites modificacions de les seves 
canalitzacions pluvials. Sempre que sigui possible, es duran a terme les modificacions 
necessàries per a desviar aquest cabal cap al punt d’aigua. En ocasions, això pot requerir 
l’obtenció de permisos o la modificació de plans viaris, depenent de la procedència 
d’aquests pluvials. 

Cal tenir present que en tota captació de pluvials, és necessari un control dels sediments 
que puguin arrossegar i per tant, s’hauran d’incloure alguns punts més amples i profunds a 
les rases que es construeixin que actuaran com a decantadors de sediments.  

8.2. RESTAURACIÓ DE MARGES 

Aquesta actuació és aplicable als apartats 6.3.2. Restauració i millora d’una bassa i 6.3.3. 
Restauració i millora de fonts, abeuradors i petites estructures emmagatzemadores d’aigua. 

Aquesta actuació pot ser simultàniament compatible amb 8.1. Recuperació d’aportacions 
hídriques, 8.3. Desrebliment i retirada de sediments, 8.4. Estructures d’ accés i sortida. 

Aquesta acció està especialment pensada per a basses de reg, safareigs i dipòsits 
deteriorats que han perdut la capacitat de contenir aigua o el nivell hídric que mantenen 
és més baix del que seria esperable per les característiques de l’espai. Aquesta situació sol 
anar associada a la presència d’esquerdes i fissures a les parets a través de les quals es 
filtra l’aigua.  

Per tal de localitzar les possibles fugues, serà necessari observar el terreny i identificar-les 
a simple vista. En cas contrari, caldrà buidar el punt d’aigua si aquest encara en conté. La 
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línia de nivell màxim d’aigua que pugui quedar dibuixada a la paret pot donar una pista 
de la ubicació de les fissures d’escapament. També caldrà retirar llots i sediments per 
assegurar que la fuita no sigui a la base de la cubeta (vegeu apartat 8.3. Desrebliment i 
retirada de sediments).  

Un cop localitzades totes les fissures es procedirà al seu segellament, primer cobrint el 
forat amb una capa de morter i després aplicant-hi a sobre una capa de ciment 
impermeabilitzant. Per aplicar ciment impermeabilitzant la superfície ha d’estar seca i neta. 
Aquest tipus de ciment és molt líquid i la seva aplicació s’ha de fer amb l’ajuda d’una 
brotxa o d’un rodet. 

Es pot donar el cas que les fissures siguin fruit de la presència d’arrels d’arbres propers. En 
aquests casos s’haurà de valorar si la reparació de la fissura serà suficient o si la presència 
de l’arbre, o part de les seves arrels, condiciona la viabilitat del punt d’aigua. Si és així, 
serà necessària la consulta amb experts botànics i tècnics, així com amb les autoritats 
pertinents abans de prendre cap decisió dràstica al respecte. 

Per a la restauració de marges construïts amb terres, vegeu l’apartat 6.3.1.2. Pendents dels 
marges. 

 

Foto 92. Al mercat s’hi poden trobar diferents tipus de ciments impermeabilitzants. 
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8.3. DESREBLIMENT I RETIRADA DE SEDIMENTS  

Aquesta actuació és aplicable als apartats 6.3.2. Restauració i millora d’una bassa, 6.3.3. 
Restauració i millora de fonts, abeuradors i petites estructures emmagatzemadores d’aigua. 

Aquesta actuació pot ser simultàniament compatible amb 7.2. Instal·lació de refugis aïllats, 
8.1. Recuperació d’aportacions hídriques, 8.2. Restauració de marges, 8.4. Estructures d’ accés 
i sortida, 8.5. Eliminació d’espècies invasores i exòtiques. 

Els materials extrets podran ser reutilitzats a les accions descrites als apartats 6.3.1.6. 
Instal·lació de plataformes d'assolellament, 7.1.3. Vedrunes, 7.2. Instal·lació de refugis aïllats, 
8.2. Restauració de marges, 8.4. Estructures d’accés i sortida, 8.7. Control de processos 
erosius, 8.11. Revegetació. 

Quan l’acumulació de sediments afecta negativament al punt d’aigua i en poden 
comprometre el futur, es pot procedir a la retirada d’aquests sediments i d’altres materials 
que hi pugui haver a l’interior de la cubeta. 

S’ha de tenir en compte que molts organismes mantenen efectius i reservoris a diferents 
fondàries al fang, especialment quan es tracta de basses temporànies. Per tant, no es 
realitzarà una retirada indiscriminada de sediments i matèria orgànica. Tanmateix, caldrà 
un cert reconeixement i prospecció prèvia del punt i la zona així com inventariar-ne la 
biodiversitat, per tal d'avaluar l’impacte que pugui causar la retirada de sediments. 

També cal preveure la possibilitat de que existeixin contaminants dipositats o sepultats entre 
els sediments que es vulguin extreure. El fet d’extreure aquests materials comporta remoure’ls 
en major o menor grau, i per tant, resta el perill de que aquests quedin dipositats novament 
a la superfície, afectant greument als organismes. S’examinarà minuciosament aquest 
aspecte, doncs pot arribar a afectar greument l’equilibri ecològic de la bassa. 

Equip 

Sol ser suficient l’ús d’eines i mètodes manuals desenvolupats per un grup de persones i 
només caldran eines com pales, aixades i carretons, optant a l'ús puntual de maquinària 
lleugera. Pot utilitzar-se maquinària pesant en casos de volums elevats de materials a 
extreure. 

Per al dragatge, es pot comptar amb una draga de succió o bomba per a extreure l’aigua 
i materials líquids. Per a fangs tous o més durs, normalment s’utilitzen dragues mecàniques; 
aquestes que cal que vagin adaptades a maquinària pesant que les faci funcionar, com 
ara el braç d’una retroexcavadora. En cas de no disposar d’aquests elements s’haurà de 
valorar la possibilitat de retirar manualment l’aigua i/o els sediments restants. 

Es comptarà amb contenidors per a materials artificials, sediments contaminats així com 
deixalles que puguin aparèixer entre el fang. 

Execució 

Com ja s’ha comentat, caldrà seguir un ordre, que serà el següent: 
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a) Retirada de deixalles, runes i materials artificials:  

Es retiraran primer tots aquests materials, sense cap cabuda a l’ecosistema. Depenent de 
la quantitat, es pot comptar amb un contenidor, que serà posteriorment traslladat on es 
gestionin correctament aquests residus. 

b) Retirada de sediments contaminats:  

És probable que es detecti algun tipus de contaminants químics als sediments. Aquests 
sediments que es retiraran hauran de ser tractats apart, sent novament bona idea retirar-
los del medi mitjançant contenidors especialitzats. Mai es mesclaran o reutilitzaran 
conjuntament amb els materials que es puguin reaprofitar en la rehabilitació, retirant-los 
abans que puguin remoure’s i mesclar-se amb altres materials durant el transcurs de les 
actuacions. 

c) Retirada de vegetació invasiva o al·lòctona:  

Si fos el cas, es procedirà a retirar la vegetació que hagi envaït la cubeta i de totes 
aquelles espècies al·lòctones presents. Ara bé, serà important deixar diverses clapes de 
vegetació autòctona, afavorint així la revegetació del punt. En aquest sentit, es dissenyarà 
aquesta actuació tot preveient l’evolució de la vegetació que es deixi i com pot aquesta 

Foto 93. L’acumulació de sediments i el creixement de vegetació palustre han colmatat aquesta bassa, reduint-
ne la capacitat. 
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afectar al manteniment del punt en un futur. Vegeu apartats 8.5.2. Eliminació de flora 
al·lòctona i 8.10. Aclarides de vegetació. 

d) Retirada de matèria orgànica i llims:  

Finalment, es retirarà el volum de materials sedimentats. Depenent del cas, pot ser suficient 
un equip de treballadors o voluntaris amb eines de mà o por ser necessària la intervenció 
de maquinària pesant.  

També es poden utilitzar dragues o bombes en cas de treballar en presència d’aigua o 
fang. En aquest cas, el dragatge es farà selectivament als punt de més acumulació de 
materials, ja que, com s’ha comentat, el llim forma part del cicle biològic de moltes espècies 
que hi viuen. 

Part o la totalitat dels materials extrets, un cop comprovat que no contenen contaminants, 
poden ser reutilitzats als apartats 8.2. Restauració de marges, 8.4. Estructures d’accés i 
sortida, 8.7. Control de processos erosius. 

8.4. ESTRUCTURES D’ACCÉS I SORTIDA 

Aquesta actuació és aplicable als apartats 6.3.2. Restauració i millora d’una bassa, 6.3.3. 
Restauració i millora de fonts, abeuradors i petites estructures emmagatzemadores d’aigua 
i 6.3.4. Construccions amb efecte trampa. 

Aquesta actuació pot ser simultàniament compatible amb 7.1.3. Vedrunes, 8.1. Recuperació 
d’aportacions hídriques, 8.2. Restauració de marges, 8.3. Desrebliment i retirada de 
sediments, 8.7. Control de processos erosius. 

Es poden reutilitzar els materials extrets o sobrants de 6.3.1. Construcció d’una bassa, 6.3.2. 
Restauració i millora d’una bassa, 6.3.3. Restauració i millora de fonts, abeuradors i petites 
estructures emmagatzemadores d’aigua, 7.1. Construcció i rehabilitació d’estructures de 
pedra seca, 8.1. Recuperació d’aportacions hídriques, 8.2. Restauració de marges, 8.3. 
Desrebliment i retirada de sediments, 8.7. Control de processos erosius, 8.10. Aclarides de 
vegetació. 

Com s’ha vist, quan es tracta de restaurar i adequar estructures de retenció d’aigua 
artificials per tal de fer-les viables com a punts de reproducció d’amfibis, un dels problemes 
més habituals és l’accessibilitat. Sovint aquestes estructures tenen parets altes i verticals o 
aquestes són massa llises i relliscoses, cosa que dificulta l’accés i sortida a qualsevol animal, 
amb conseqüències a vegades mortals (veure apartat 5.7. Efecte trampa). En aquests casos 
s’hauran d’habilitat estructures d’accés i de sortida. 

A l’hora d’escollir el tipus d’actuació a realitzar s’hauran d’analitzar les característiques de 
l’espai tals com la propietat, la singularitat de l’espai (béns històrics i culturals), les 
dimensions de l’estructura a construir (nombre d’estructures d’accés necessàries), profunditat, 
verticalitat, i tots aquells conceptes esmentats a anteriorment a l’apartat 6.1.1. Elecció de 
l’espai. Les tècniques i materials poden ser diversos encara que serà recomanable la 
instal·lació d’estructures permanents sempre que les condicions de l’espai ho permetin. 
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Equip 

Donat que no es tracta de tasques de gran envergadura sol ser suficient un equip reduït 
de persones equipades amb eines manuals i amb l’ajut puntual de maquinària lleugera 
segons el cas, així com una petita quantitat de material en forma de fusta, troncs, rocs, 
maons i morter. 

Execució 

En virtut de la variabilitat de possibilitats, les diferents tipologies d’estructures d’accés i 
sortida seran tractades detalladament als apartats següents. 

8.4.1. Rampes de fusta 

Les rampes de fusta, a més de ser solucions econòmiques i de fàcil instal·lació, poden ser 
la única opció viable quan es pretengui restaurar els accessos a estructures d’alt valor 
històric i cultural com safareigs i dipòsits antics els quals se’ls hagi de preservar l’estructura 
original. 

La instal·lació de rampes de fusta és la solució més econòmica per a la majoria de 
situacions. Per norma general però, les rampes de fusta no són solucions definitives atesa 
la seva naturalesa orgànica, encara que hi ha fustes altament resistents a la degradació. 
S’ha de tenir present que les rampes estaran en contacte amb l’aigua durant bona part de 
l’any (si no tot) pel que en funció del tipus de fusta escollida aquesta es degradarà més o 
menys ràpid. 

Foto 94. Les rampes d’obra són les més duradores encara que també tindran un major cost econòmic i 
d’esforç. 
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Una opció és l’aplicació de vernissos sobre la fusta per allargar-ne la vida útil, encara que 
s’haurà d’assegurar molt bé que aquests no siguin tòxics per l’entorn. El més recomanable 
és no utilitzar productes químics, tret que sigui estrictament necessari, al igual que l’ús de 
fustes d’origen tropical; si bé poden ser altament resistents a la humitat i són molt usades 
com a mobiliari d’exterior, s’allunyen dels objectius de sostenibilitat i d’ús de materials locals. 
Caldrà valorar-ho en cada cas. 

  

Foto 96. Aquesta rampa de fusta de castanyer flotant oscil·larà amb el nivell de l’aigua, mantenint 
sempre una via d’entrada i sortida del dipòsit. A més, el tauló flotant pot servir com a plataforma 
de repòs i d’assolellament. 

Foto 95. Les frontisses permeten adaptar el 
pendent de la rampa a qualsevol espai. 
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Sempre és preferible l’ús de materials sostenibles i de proximitat. La fusta de castanyer 
(Castanea sativa), espècie autòctona, és una de les més resistents a la degradació i ha 
estat tradicionalment utilitzada per a la construcció d’estructures altament resistents a 
l’aigua com les muscleres o material nàutic. Altres materials més econòmics tindran una 
durabilitat més limitada motiu pel qual s’hauran de valorar bé les necessitats i possibilitats 
del projecte. 

També es poden construir rampes flotants que oscil·lin amb el nivell de l’aigua quan els 
punts d’aigua siguin massa profunds o no en sigui possible el buidatge. 

És important que el tauló de fusta tingui una llargada suficient com perquè el pendent no 
sigui superior a 45º. Per a collar-lo, el millor és utilitzar frontisses d’acer inoxidable ja que 
s’adapten a qualsevol pendent. Una part de la frontissa anirà collada a la fusta i l’altra a 
la paret.  

En el cas que l’estructura tingui un grau de protecció que no en permeti la manipulació i/o 
alteració, es pot optar per unir dos o més taulons amb frontisses i fixar el tauló més exterior 
al terra o en elements propers. En casos extrems es pot deixar el tauló sense fixar, 
únicament falcat amb pedres i la pròpia estructura. 

Les frontisses seran clau per a la construcció de rampes flotants que hagin d’oscil·lar amb 
el nivell d’aigua. En aquest cas caldran com a mínim dos taulons. El primer anirà collat a 
la paret (o a un altre tauló fixat a l’exterior) per un extrem i per l’altre anirà collat a la 
part central del segon tauló, que actuarà de balsa flotant on es recolzarà la rampa. 

8.4.2. Rampes d’obra 

Les rampes d’obra són una solució definitiva ja que tenen una durabilitat il·limitada. Per 
això, aquesta és la opció preferible sempre que les condicions ho permetin. 

En primer lloc és important fer una previsió del material necessari així com de les accions 
prèvies a realitzar abans d’iniciar les obres. Per construir una rampa d’obra és essencial 
buidar la totalitat de l’aigua de l’estructura en qüestió. Per fer-ho es revisarà si existeixen 
desaigües o altres mètodes d’evacuació de l’aigua a la pròpia estructura. En el cas que 
aquests siguin absents o no es puguin utilitzar, caldrà fer ús d’una bomba per retirar l’aigua 
present.  

Per construir una rampa d’obra caldran totxana i morter (barreja de sorra i ciment), així 
com gavetes i paletes d’obrar per a preparar el ciment. Cal tenir present que per a preparar 
el morter fa falta aigua; en cas que n’hi hagi, es pot reservar aigua del dipòsit en qüestió 
abans de buidar-lo. 

La rampa pot ser tan elaborada com permetin les ganes, temps i habilitats dels seus 
executors. La rampa més simple és la tipus escala i és la que es descriurà a continuació.  

En primer lloc caldrà fer un càlcul del pendent que es vol obtenir. Això es pot fer lligant 
un cordill a la part superior del dipòsit i estirar-lo fins al fons d’aquest. El punt de contacte 
amb el terra on el pendent que marqui sigui idoni determinarà la llargada de la base de 
la rampa.  
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El gruix mínim recomanable per una rampa d’obra són 30 cm, el que equival 
aproximadament a dues totxanes. Amb aquest gruix podran accedir al punt d’aigua des 
de petits amfibis fins a mamífers mitjans. 

Hi ha dues maneres de col·locar les totxanes, encara que en tots els casos és preferible 
situar-ne sempre la part més ampla a la base. Per tal que l’estructura tingui solidesa, les 
totxanes han d’estar intercalades entre elles al llarg dels diferents pisos. Aquesta 
intercalació pot ser ubicant les totxanes de manera que unes quedin paral·leles i les altres 
perpendiculars a la paret. L’altra opció és la de posar totes les totxanes paral·leles a la 
paret però que cada pis quedi desplaçat respecte el pis inferior. Ambdues opcions són 
vàlides i fins i tot es poden combinar. 

Es posarà morter a la base de cada totxana i als laterals que contactin amb una altra 
totxana o la paret. S’aniran col·locant fins a completar la base prevista. Arribats a aquest 
punt, es començarà un nou pis. Si al completar tots els pisos previstos no s’arriba a la vora 
del dipòsit, es pot allargar la base i en conseqüència tots els pisos de la rampa, cosa que 
deixarà a la part superior la base necessària per a seguir afegint pisos. En el cas que les 
dimensions i característiques del dipòsit ho requereixin, la rampa pot tenir forma d’ela.  

Un cop construïda la rampa de maons, es procedirà a allisar la rampa i/o embellir-la. La 
manera ràpida i fàcil és anivellar els graons amb morter, deixant una rampa més o menys 
llisa. No obstant, lo ideal serà col·locar pedres de diferents mides al damunt de la rampa, 
evitant que les pedres constitueixin nous obstacles. Aquesta acció conferirà a la rampa un 
aspecte molt més naturalitzat i a més a més crearà refugis per a tot tipus d’animal. 
Finalment, es poden arrebossar les parets de la rampa amb morter o calç per tal de que 
aquesta quedi més integrada a l’estructura. 

En estructures petites com safareigs o fonts, es pot construir una rampa amuntegant pedres 
de diferents dimensions. Encara que el resultat quedi molt vertical, les irregularitats i espais 
entre els diferents rocs seran suficients per permetre l’escalada de petits animals com 
amfibis i rosegadors. 

  

Figura 7. Disposició òptima dels maons per a construir una rampa d’obra.  
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8.4.3. Amuntegaments laterals d’accés 

Es pot donar el cas en què s’hagi creat una ruta de sortida però aquest no tingui un bon 
accés donat que els seus marges no estiguin al nivell de terra. Una solució pot ser 
l’amuntegament de materials a un dels costats de l’estructura. Aquests materials poden 
procedir d’anteriors o simultànies actuacions de manteniment i rehabilitació del punt (6.3.1. 
Construcció d’una bassa, 6.3.2. Restauració i millora d’una bassa, 6.3.3. Restauració i millora 
de fonts, abeuradors i petites estructures emmagatzemadores d’aigua, 7.1. Construcció i 
rehabilitació d’estructures de pedra seca, 8.1. Recuperació d’aportacions hídriques, 8.2. 
Restauració de marges, 8.3. Desrebliment i retirada de sediments, 8.7. Control de processos 
erosius, 8.10. Aclarides de vegetació), i poden ser reutilitzats per a crear aquesta estructura. 

S’amuntegarà el material de forma compacta, disposant el pendent més suau que permeti 
l’espai. Es cobrirà una part o la totalitat del costat de paret a salvar, a poder ser al mateix 
costat on existeixin o s’hi hagin instal·lat estructures d’escapament. 

HISTÒRIA D’UNA RESTAURACIÓ  

A aquest safareig abandonat hi havien crescut arbres al seu interior i les arrels 
d’aquests i de la vegetació n’havien malmès les parets, impossibilitant que el 
safareig retingués aigua.  
Es van retirar els sediments acumulats, es van tallar els arbres i demés vegetació 
que afectaven l’estructura, es van recuperar les aportacions hídriques mitjançant la 
construcció de rases i es va aplicar una capa de ciment impermeabilitzant. La 
rampa d’accés es va construir amb totxanes i va ser coberta amb pedres de mida 
diversa per facilitar l’escalada així com per crear refugis i amagatalls. 
 

Foto 97 Foto 98 
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Aquests accessos es poden fer amb terres i llims sobrants, així com roques o fins i tot 
d’obra seguint les tècniques esmentades a l’apartat 8.4.2. Rampes d’obra. Si es disposa de 
disparitat i formes en els materials, els podem disposar també de manera que funcionin 
com a refugi amb forma similar a una vedruna (vegeu apartat 7.1.3. Vedrunes). 

8.4.4. Altres solucions 

Hi ha estructures que per la seva tipologia no permeten la construcció de rampes, ja sigui 
de fusta o d’obra. És el cas de basses de reg o de prevenció d’incendis fetes amb lones 
plàstiques. En aquests casos els pendents no solen ser excessivament pronunciats però els 
materials amb els que estan fetes són massa llisos i relliscosos, sobretot quan es mullen, de 
manera que els animals que hi accedeixen no poden sortir-ne. En aquests casos, la solució 
més òptima es la instal·lació de malles de fibra vegetal o geotèxtil que vagin des de 
l’exterior fins a l’aigua. La malla permetrà als animals trobar una superfície rugosa a través 
de la qual entrar i sortir de la bassa. 

Sol fixar-se l’extrem que es deixa fora de l’aigua clavant-lo en terra o subjectant-lo a 
alguna estructura.  

 

Foto 99. Un tros de malla de geotèxtil facilitarà la sortida d’aquesta bassa de lona. La fixació es va fer 
mitjançant cadenes collades a l’exterior per no alterar l’estructura de la bassa. 
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8.5. ELIMINACIÓ D’ESPÈCIES INVASORES I EXÒTIQUES 

Aquesta actuació és aplicable als apartats 6.3.2. Restauració i millora d’una bassa, 6.3.3. 
Restauració i millora de fonts, abeuradors i petites estructures emmagatzemadores d’aigua, 
6.3.4. Construccions amb efecte trampa, 7.1. Construcció i rehabilitació d’estructures de 
pedra seca, 7.2. Instal·lació de refugis aïllats, i 8.6. Instal·lació de refugis. 

Aquesta actuació pot ser simultàniament compatible amb 8.10. Aclarides de vegetació (i 
8.5.2. Eliminació de flora al·lòctona, només en alguns casos). 

La supervivència o implantació d’espècies autòctones, especialment les d’aquelles que 
motiven la rehabilitació del punt, pot veure’s compromesa en virtut de la presència 
d’espècies exòtiques o al·lòctones. Avui dia es poden trobar espècies exòtiques i al·lòctones 
a qualsevol indret i per tant, també a qualsevol punt on es pretengui realitzar una actuació. 
Per tant, és probable que s’hagi de fer també una intervenció d’aquest tipus. 

L’impacte d’aquestes espècies és tan elevat, que molts projectes de restauració d’un hàbitat 
s’han basat exclusivament en aquesta unitat d’obra. 

8.5.1. Eliminació de fauna exòtica 

S’aconsella la seva erradicació en la totalitat de casos, especialment en el cas d’espècies 
que suposin un perill directe per a la viabilitat de les poblacions d’amfibis, com els coneguts 
exemples del cranc roig americà (Procambarus clarkii), la gambúsia (Gambusia affinis) o el 
carpí daurat (Carassius auratus), grans exterminadors de larves i postes d’amfibis. També 
és habitual la presència de tortugues exòtiques com Trachemys scripta. 

Equip 

En la major part de casos, aquestes tasques les efectua personal especialitzat i acreditat. 

No obstant, en retirades a petita escala (d’un únic punt d’aigua, per exemple), és possible 
efectuar-ho amb un grup de persones i eines manuals com ara salabres. Les mesures a 
realitzar dependran de l’objectiu de l’actuació d’erradicació, així com de les tècniques 
i  l’abast de l’actuació. És molt important que els implicats en l’actuació coneguin bé les 
espècies, tant les a erradicar com les autòctones que caldrà respectar. 

Si s’actua en un punt d’aigua, molt possiblement sigui necessari dessecar el punt i serà 
necessari l’ús de dragues o hidrobombes per a tal efecte.  

La gestió dels animals exòtics retirats ha d’anar a càrrec de les autoritats pertinents. 

Execució 

Existeixen mètodes químics d’erradicació d’espècies aquàtiques (peixos, sobretot). S’utilitzen 
en casos extrems i en punts d’aigua molt grans però el seu ús queda restringit a 
professionals acreditats. Aquesta tècnica s’allunya de la filosofia d’aquest manual i per tant 
no s’hi aprofundirà més.   
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Foto 100. El cranc de riu americà (Procambarus clarkii) es 
pot pescar mitjançant l’ús de nanses, encara que caldrà 
assecar i/o retirar els sediments per assegurar-ne 
l’erradicació completa. 

Foto 101. El carpí daurat (Carassius auratus) pot sobreviure 
i proliferar en les condicions d’hipòxia que ell mateix 
provoca. Per restaurar l’ecosistema serà crucial la seva 
erradicació. 
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La retirada d’aquests animals, doncs, es pot fer mitjançant el trampeig amb nanses de 
pesca, trampes d’assolellament per a tortugues (nanses flotants de fàcil accés per la part 
lateral, amb plataformes equipades amb un sistema de trampa de caiguda, des d’on es 
precipita a la part inferior, consistent en una gàbia submergida), o mitjançant el buidatge 
d’aigua del punt i retirada manual dels animals. Si decidim instal·lar algun dels esmentats 
dispositius, serà necessari establir un calendari de revisions, ja sigui segons hores o dies. No 
obstant, l’ús i gestió d’aquests dispositius sol estar sotmès a l’obtenció d’autorització o fins 
i tot de permís de pesca en alguns casos, pel que aquestes tècniques seran executades 
preferiblement per professionals formats i acreditats. És el cas de la pesca elèctrica, una 
tècnica de captura de peixos molt efectiva que sota cap concepte ha de ser executada 
sense les adequades condicions. 

S’ha de dir que la opció més efectiva és la de buidar el punt d’aigua ja que si no es fa 
així poden quedar larves de peixos o crancs que ràpidament tornarien a proliferar. 

El buidatge d’un punt d’aigua es realitza mitjançant l’ús de motobombes, les quals poden 
estar des d’unes poques hores fins a dies sencers traient aigua, en funció de la mida de la 
bassa on es realitza l’actuació. Cal tenir cura de, en buidar un punt amb presència 
d’organismes invasors, l’aigua que desguassem no acabi a un altre punt o via d’aigua, o a 
un espai natural. 

Un cop buida cal retirar manualment tots els animals que es detectin, sobretot en el cas 
dels crancs ja que aquests poden migrar o sobreviure enterrats al fang humit. Per aquest 
motiu, caldrà deixar assecar els llots durant un període prou llarg com per assegurar que 
no quedin individus supervivents així com larves o ous latents al fang. Això pot comportar 
uns mesos, segons latitud. Evidentment, com més temps es mantingui seca, més seguretat es 
tindrà de que cap organisme invasor aquàtic hi sobrevisqui, sent aquesta actuació molts 
cops suficient per a erradicar el problema. 

8.5.2. Eliminació de flora al·lòctona o invasora 

L’eliminació de flora al·lòctona o exòtica és una tasca que pot esdevenir molt complexa. 
Donades les capacitats reproductives i de dispersió de les plantes les actuacions que es 
realitzin tindran només efectes locals. A més, farà falta un seguiment continuat per tal 
d’evitar rebrots de les plantes eliminades o de llavors latents al medi. Per motius ecològics 
es descarta totalment l’ús d’herbicides, reservats a professionals del medi, i només 
s’exposaran tècniques mecàniques d’erradicació de plantes exòtiques. 

Equip 

Segons espècies objectiu i l’abast de l’actuació, pot ser suficient un grup de persones 
equipades amb eines manuals o amb l’ajut de maquinària lleugera. 

Pot ser necessari l’ús de maquinària pesant com retroexcavadores o tractors en casos 
d’elevada dificultat com ara canyars o arbres. 

Si s’actua en un punt d’aigua, molt possiblement sigui necessari dessecar-lo per a executar 
la tasca amb rigor, pel que caldrà l’ús de dragues o hidrobombes per a tal finalitat. 
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Per a la retirada del volum de vegetació extreta, es disposarà de contenidors especials, 
on serà dipositada i després gestionada per un ens acreditat. 

Execució 

La manera més simple d’eliminar una planta és arrencant-la. Aquesta tècnica és 
recomanable en casos de peus limitats d’exemplars. Plantes terrestres com la ungla de gat 
(Carpobrotus edulis) s’hauran d’arrancar senceres, amb tija i arrels, ja que la capacitat de 
rebrot és molt elevada.  

Quan la mida de les plantes és massa gran, la retirada manual ja no és viable. És el cas 
de les plantes amb reproducció rizomàtica com la canya de Sant Joan (Arundo donax) o 
els bambús (subfamília Bambusoideae). Aquestes plantes al nostre país no tenen capacitat 
de reproduir-se sexualment però s’expandeixen amb molta facilitat gràcies als rizomes (tiges 
subterrànies modificades) continguts en moviments de terres fets arreu. Aquests rizomes en 
alguns casos són tan abundants i creen formacions tant atapeïdes que no permeten el 
creixement de cap altre vegetal. Afortunadament, no sol ser una formació que aprofundeixi 
massa i pot ser erradicada amb eines manuals quan es tracta de petites clapes o exemplars 
aïllats. Quan es tracta de grans extensions, caldrà la intervenció de maquinària pesant que 
retiri la major part del rizoma, amb un posterior retirada manual dels fragments restants. 

Similars problemes poden presentar invasors arboris com els ailants (Ailanthus sp.), que 
ràpidament formen també denses capes de rizoma, amb efectes similars als dels canyars, 
però presenten una arrelament més profund al sòl. 

Una altra de les tècniques per eliminar la canya i altres plantes de reproducció rizomàtica 
és el desbrossament regular de les mates. Si bé les canyes tenen una gran capacitat de 
rebrotar, la seva tala continuada pot acabar debilitant-la i finalment podria acabar morint.  

Les canyes així com moltes altres plantes requereixen de molta llum solar. Per això, una 
altra tècnica per eliminar localment plantes és mitjançant l’ús de mantes opaques que 
priven de llum els brots cosa que debilita les plantes. Un altre mètode de privació de llum 
consisteix en afavorir la presència d’espècies autòctones de creixement ràpid al damunt 
dels nuclis de canya. Aquestes espècies poden ser des d’esbarzers (Rubus ulmifolius) fins a 
arbres de ribera com freixes (Fraxinus sp.), salzes (Salix sp.) o pollancres (Populus nigra). 
Evidentment caldrà tallar les canyes regularment perquè aquesta mesura sigui efectiva a 
llarg termini. 

La combinació de desbrossaments i mètodes de privació de llum pot ser una bona mesura 
per eliminar nuclis de vegetació exòtica quan no és possible la seva arrencada i retirada. 

En el cas de vegetació aquàtica, plantes aquàtiques surants com els jacints d’aigua 
(Eichhornia crassipes), es podran retirar manualment amb l’ajut de salabres i eines manuals. 
En el cas de vegetació que es trobi habitualment submergida o semi-submergida, pot ser 
necessari extreure’n l’aigua, i prèviament s’haurà dessecat el punt tal com s’ha explicat a 
l’apartat 8.5.1. Eliminació de fauna exòtica. Fet això, i en condicions de seguretat, es pot 
procedir a l’arrencada i gestió dels vegetals extrets. 
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Foto 102. L’ungla de gat (Carpobrotus edulis) es pot 
reproduir a través d’esqueixos i rebrota amb facilitat pel 
que caldrà retirar la totalitat de la planta si es vol que 
l’erradicació sigui efectiva . 

Foto 103. Cal una acció més dràstica que una crema per a 
eliminar la canya de Sant Joan (Arundo donax). La 
resistència dels seus rizomes és tal que, sempre que es 
pugui, el més eficaç serà arrancar-los tots. 
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8.5.3. Desinfecció contra malalties emergents 

En casos excepcionals i sempre amb el vistiplau dels experts, es pot procedir a fumigar 
dipòsits d’aigua, safareigs i altres elements artificials abans de que aquests tornin a omplir-
se d’aigua. D’aquesta manera s’assegurarà que el nou ecosistema que s’hi estableixi estigui 
lliure de malalties. 

Malauradament, donades les necessitats tècniques d’aquest tipus d’actuació, així com la 
necessitat de ser executada per personal especialitzat i amb experiència, aquesta tasca 
queda reservada a professionals formats i acreditats. 

8.6. INSTAL·LACIÓ DE REFUGIS 

Aquesta actuació és aplicable als apartats 6.3.1. Construcció d’una bassa, 6.3.2. Restauració 
i millora d’una bassa, 6.3.3. Restauració i millora de fonts, abeuradors i petites estructures 
emmagatzemadores d’aigua, 7.1. Construcció i rehabilitació d’estructures de pedra seca, 7.2. 
Instal·lació de refugis aïllats, 7.2.3. Refugis vegetals, 7.3. Creació de zones d’assolellament. 

Aquesta actuació pot ser simultàniament compatible amb 7.2. Instal·lació de refugis aïllats, 
7.3. Creació de zones d’assolellament, 8.4. Estructures d’accés i sortida, 8.11. Revegetació. 

Foto 104. L’aplicació de desinfectants serà necessària sobretot en aquells punts d’aigua on abans de la 
restauració s’hi hagi pogut detectar algun animal infectat o mort. 
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Es poden reutilitzar els materials extrets o sobrants de les actuacions descrites als apartats 
6.3.1 Construcció d’una bassa, 6.3.2. Restauració i millora d’una bassa, 6.3.3. Restauració i 
millora de fonts, abeuradors i petites estructures emmagatzemadores d’aigua, 7.1. 
Construcció i rehabilitació d’estructures de pedra seca, 7.2. Instal·lació de refugis aïllats, 8.1. 
Recuperació d’aportacions hídriques, 8.3. Desrebliment i retirada de sediments, 8.10. 
Aclarides de vegetació. 

La col·locació de roques i altres materials inerts és important per a crear refugis per a 
l’herpetofauna que utilitzaran durant els períodes d’inactivitat o per amagar-se dels 
depredadors. Els refugis poden ser acumulacions de troncs o pedres, essent aquestes 
darreres més recomanables per la seva major durabilitat. Si les característiques de l’entorn 
ho permeten, també es poden utilitzar teules o tests de ceràmica posats de cap per avall. 
Un cop més però, els materials naturals i ja presents a l’entorn seran preferibles.  

És recomanable que els elements que creïn els refugis estiguin disposats en agrupacions, és 
a dir, si es col·loquen roques es poden disposar en monticles, cosa que augmenta la 
diversitat de refugis disponibles. Això és aplicable tant a l’interior d’una bassa com a 
l’exterior o hàbitats totalment terrestres.  

Com més grans i pesant siguin els materials, menys possibilitats hi haurà que un depredador 
(o un ésser humà) les tombi. Per això, en els casos que sigui possible, l’ús de maquinària 
pesant per a moure i traslladar grans blocs de pedra pot ser necessari. 

Foto 105. La instal·lació de pedres al voltant d’una bassa de nova construcció afavorirà la colonització per 
part d’amfibis i altra fauna aquàtica, utilitzant-les de refugi durant els períodes d’inactivitat . 
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S’ha vist tot el llistat de refugis al Capítol 7. Allà es comenten detalls sobre condicionants, 
l’equip necessari i l’execució de la tasca per a cada cas. 

8.7. CONTROL DE PROCESSOS EROSIUS 

Aquesta actuació és aplicable als apartats 6.3.1. Construcció d’una bassa, 6.3.2. Restauració 
i millora d’una bassa, 6.3.3. Restauració i millora de fonts, abeuradors i petites estructures 
emmagatzemadores d’aigua. 

Aquesta actuació pot ser simultàniament compatible amb 8.1. Recuperació d’aportacions 
hídriques, 8.2. Restauració de marges, 8.3. Desrebliment i retirada de sediments, 8.11. 
Revegetació. 

Es poden reutilitzar els materials que s’hagin extret per a les actuacions descrites als 
apartats 6.3.1.6. Instal·lació de plataformes d'assolellament, 7.1.3. Vedrunes, 7.2. Instal·lació 
de refugis aïllats, 8.4. Estructures d’accés i sortida, 8.11. Revegetació. 

L’erosió és un procés comú que forma part dels cicles de denudació dels continents (el 
conegut erosió-transport-sedimentació). Malauradament, aquest cicle pot tenir efectes 
negatius per les obres realitzades quan a les proximitats existeixin sòls, talussos o parets 
que puguin erosionar-se produint una càrrega excessiva de sediments que poden acabar 
dins la cubeta de les basses, zones de nova replantació, petits refugis instal·lats al sòl, etc. 
Aquests sediments poden crear problemes de rebliment o soterrar petites estructures. També 
poden arribar fins i tot a modificar l’espai, en casos d’importants episodis de precipitacions 
en els quals són arrossegats una gran quantitat de sediments. 

Les causes de l’erosió, tot i que es produeix de forma natural, solen estar relacionades 
amb l’activitat humana i els sòls desproveïts de vegetació que en solen ser resultants, com 
és el cas de conreus, desforestació, desbrossaments indiscriminats, incendis, etc. Les 
escorrenties solen arrossegar grans quantitats de sediments procedents d’aquests sòls que 
han quedat desprotegits davant els agents erosius. 

Equip 

L’equip variarà en funció de la magnitud de l’obra, podent ésser necessari l’ús de 
maquinària lleugera, però en general les tasques poden ser executades per un petit grup 
de treballadors i la utilització d’eines i mètodes manuals. 

Execució 

L’objectiu de les actuacions és mitigar els problemes derivats dels efectes de l’erosió i del 
transport de sediments i es basaran en retenir o limitar aquest transport de sediments, o 
bé en minimitzar els efectes erosius que els produeixen o que puguin afectar en un futur el 
resultat de les actuacions. 
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8.7.1. Control de l’erosió i transport de sediments de les aportacions d’aigua i rases de 
drenatge 

Un dels principals problemes de pèrdua o reducció de la capacitat del punts d’aigua n’ és 
el rebliment per sediments que paulatinament han anat dipositant-se dins la cubeta, 
introduint-se en ella a través de les vies de les seves aportacions d’aigua. També, la força 
de l’aigua mateixa pot actuar com a agent erosiu, i a la vegada, aportar encara més 
sediments. 

Podem reduir l’aportació de sediments si excavem un forat de mida i amplada adequats 
a la via d’entrada de les escorrenties a la cubeta, i a poca distància d’aquesta. En aquest 
forat hi precipitaran la major part de sediments, reduint el volum de l’aportació i facilitant 
molt les tasques de retirada d’aquests durant manteniments periòdics (vegeu apartat 8.3. 
Desrebliment i retirada de sediments). 

Podem reduir la força i capacitat erosiva de l’aigua corrent practicant petits forats a les 
cunetes pluvials, que actuaran a mode de petits assuts i reduiran la velocitat del corrent. 

També. es pot instal·lar un petit espigó previ a allí on el punt d’aigua rebi aquestes 
escorrenties o aportacions d’aigua: els rocs reduiran la força del corrent amb què l’aigua 
penetri al punt, reduint pertorbacions i modificacions de l’hàbitat. 

Foto 106. La instal·lació d’un llit de pedres al canal d’aportació d’aigua d’una bassa frenaran l’erosió i 
l’arribada de sediments. 
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8.7.2. Control de l’erosió en medis terrestres 

8.7.2.1. Ús de feixos o feixines vegetals 

Els feixos o feixines, són, per regla general, farcells compactes de forma cilíndrica i formats 
de troncs, branques i restes vegetals. Solen ser emprats en talussos i pendents, a mode de 
“mur de contenció” per a sediments o matèria orgànica com restes vegetals, però la seva 
efectivitat és limitada, sent més adequats per a contenir baixes magnituds de sediments. A 
més, també es degraden amb més o menys facilitat. 

Existeixen diferents tipus de feixos, però cal destacar que existeixen comercialment “feixos 
vius”, composats per espècies capaces d’arrelar i instal·lar-se, cosa que permet 
simultàniament una tasca de revegetació de l’entorn. Si s’utilitzen, caldrà assegurar-se 
primer de quines espècies estan compostos. 

També se’n troben d’origen artificial, però novament, es prioritzarà la reutilització i l’ús de 
materials naturals sempre que es pugui. 

Si s’ha realitzat una aclarida de vegetació (apartat 8.10. Aclarides de vegetació), és possible 
que es puguin reutilitzar materials com branques i lianes, tot  construint farcells densos 
d’aquests materials, i lligant-los per a mantenir-ne l’estructura. 

Els feixos solen situar-se als desnivells, disposats a portell per fileres horitzontals 
perpendiculars al desnivell i en un marc de situació altern, de manera que esglaonen 
l’avinguda d’aigua i/o sediments, i la força d’aquests. Es fixen sobre el terreny amb cordes 
i estaques. 

Figura 8. Feixines distribuïdes a portell en un talús. La tipologia dels feixos pot variar en funció de la 
disponibilitat de material en cada cas, podent estar constituïts de branques més fines o troncs. 
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8.7.2.2. Revegetació 

La utilització de vegetació com a mètode de subjecció del terreny ha demostrat ser un bon 
mètode per reduir-ne la seva erosió. Un mètode molt utilitzat és la instal·lació de “feixos 
vius” en talussos i desnivells com a mètode de control de l’erosió (vegeu més amunt), però 
a la vegada també realitza labors de revegetació. La hidrosembra de gramínies i herbàcies 
pot convenientment subjectar sols tous. Es tracta aquest punt amb més detall a l’apartat 
8.11. Revegetació. 

8.7.2.3. Lones impermeables i geotèxtils 

Una solució dràstica però necessària pot ser l’aplicació de lones i geotèxtils sobre 
determinades superfícies per a evitar la seva erosió. S’ha parlat del seu ús i aplicació a 
l’apartat 6.3.1.3. Impermeabilització i recobriments. No obstant, al tractar-se de la menys 
natural i sostenible de les solucions, únicament s’emprarà com a últim recurs. Si s’opta per 
utilitzar-les, caldrà aplicar altres mesures pal·liatives i de renaturalització per a tal de 
minimitzar l’impacte. 

8.8. SENYALITZACIÓ 

Aquesta actuació és aplicable als apartats 6.3.1. Construcció d’una bassa, 6.3.2. Restauració 
i millora d’una bassa, 6.3.3. Restauració i millora de fonts, abeuradors i petites estructures 
emmagatzemadores d’aigua, 7.1. Construcció i rehabilitació d’estructures de pedra seca. 

Aquesta actuació pot ser simultàniament compatible amb 8.9. Tancaments i protecció, 8.11. 
Revegetació. 

L’objectiu de la senyalització és el de donar a conèixer el valor de l’espai creat o recuperat 
i de les problemàtiques associades i/o resoltes, així com d’establir una sèrie de normes i 
recomanacions d’ús de l’espai (no alliberar peixos o tortugues, no llençar deixalles, dur el 
gos lligat, etc.). 

És important que la informació estigui redactada amb un llenguatge empàtic i proper al 
públic general per tal de que tota persona que passi per la zona se senti interpel·lada i 
implicada en la conservació de l’espai.  

L’elaboració física dels cartells sol anar a càrrec d’empreses especialitzades i s’elaboren 
amb materials resistents a la intempèrie. El disseny del cartell pot incloure fotografies de 
l’espai abans de les actuacions, del procés de restauració, imatges històriques de l’entorn 
quan tenia uns usos diferents (si existeixen) i d’algunes de les espècies de fauna i flora que 
hi viuen. Aquestes darreres són les més importants ja que la majoria de persones no estan 
familiaritzades amb la diversitat d’espècies del país de manera que una imatge permetrà 
fomentar el coneixement i l’estima de l’herpetofauna i tota la biocenosi de l’espai com a 
valor natural. 
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Equip 

Al tractar-se d’una tasca de baixa envergadura, pot ser realitzada per dues o tres persones. 
S’utilitzaran petites quantitats de materials lleugers com fusta o metall que conformin el 
suport, així com ciment i altres peces de fixació tals com claus o cargols. Pot ser necessari 
l’ús d’algunes eines elèctriques per perforar la fusta, però manuals en la seva majoria. La 
naturalesa del terreny pot fer necessari l’ús de martells percutors per a l’excavació dels 
forats on se situaran els suports. 

Execució 

El cartell sol anar muntat a un peu de fusta o metall. Per instal·lar-lo caldrà fer un forat 
prou profund com perquè el cartell quedi a una alçada estàndard que en faciliti la lectura 
a qualsevol persona. La seva ubicació, ja designada al plànol del projecte, ha de resultar 
visible al visitant. Un cop col·locat el suport, es falcarà amb pedres i s’abocarà ciment al 
forat, assegurant-nos que la estructura queda anivellada i estable. 

 8.9 TANCAMENTS I PROTECCIÓ 

Aquesta actuació és aplicable als apartats 6.3.1. Construcció d’una bassa, 6.3.2. Restauració 
i millora d’una bassa, 6.3.3. Restauració i millora de fonts, abeuradors i petites estructures 
emmagatzemadores d’aigua, 7.1. Construcció i rehabilitació d’estructures de pedra seca. 

Foto 107. Els senyals són molt importants ja que informen del valor de l’entorn natural on es troben, 
conscienciant a la població de la importància de preservar-lo. 
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Aquesta actuació pot ser simultàniament compatible amb 8.8. Senyalització, 8.11. 
Revegetació. 

Els tancaments perimetrals dels espais restaurats poden ser recomanables o fins i tot 
imprescindibles, per tal d’evitar de nou la degradació de l’entorn. L’objectiu del tancament 
és evitar el pas de persones, vehicles rodats, bestiar i en alguns casos també de fauna 
salvatge (com el porc senglar) que puguin condicionar la supervivència de l’ecosistema. Els 
tancaments també poden ser útils per afavorir la regeneració de la vegetació en zones 
degradades. 

El tipus de tancament que s’apliqui variarà en funció dels objectius de la seva instal·lació. 
Pot ser parcial, si només es pretén evitar el pas de vehicles i persones per unes zones molt 
concretes o total si es vol evitar l’entrada de bestiar i/o fauna salvatge de grans dimensions. 
S’hauran valorat abans totes aquestes possibilitats abans de decidir quin o quins tancaments 
seran necessaris d’instal·lar. 

Els materials utilitzats determinaran la resiliència de la tanca amb el pas dels anys. El 
material més adequat és la fusta per la seva major integració amb l’entorn, i s’optarà 
sempre que es pugui per aquest material. No obstant, en ocasions pot ser necessari l’ús de 
tanques proveïdes de malla cinegètica.  

Si s’està tancant una bassa o un ambient aquàtic, la distància de la tanca ha de ser 
suficient com per respectar la comunitat vegetal que s’estableix a les immediacions del punt 
d’aigua, així com perquè el terra on es clavi sigui ferm.  

Equip 

Quan es tracti d’un petit perímetre, aquestes de tasques poden ser realitzades per dues o 
tres persones, amb la utilització de petites quantitats de materials lleugers com fusta o 
metall en funció del disseny, ciment, peces de fixació tals com claus, cargols, etc., i algunes 
eines elèctriques per perforar la fusta o el metall, però manuals en la seva majoria. Grans 
perímetres requeriran l’ús de maquinària pesant, almenys per al transport dels materials. 

La naturalesa del terreny pot fer necessari l’ús de martells percutors per a l’excavació dels 
forats on situem els suports. 

Execució 

Presentarem a continuació alguns exemples de tipus de tancaments, amb característiques, 
finalitats i acabats diferents. Poden ser combinables, segons les circumstàncies del punt. 

8.9.1. Tancaments per a vehicles i persones 

Un exemple de tancament per a vehicles i persones, fet de fusta, pot ser la col·locació de 
pals verticals d’ 1 metre d’alçada separat entre ells per 2 metres de distància. Entre dos 
pals s’hi clavaran pals travessers de 2 metres, un a la part superior i l’altre a mitja alçada. 
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8.9.2. Tancaments amb malla cinegètica 

En algunes ocasions caldrà ser més dràstic, podent-se complementar l’acció anterior amb 
la instal·lació d’una malla metàl·lica. Aquesta acció impedirà l’entrada de depredadors 
mitjans així com d’animals domèstics i porcs senglars.  

Aquest tancament ha d’assolir o superar el metre i mig d’alçada. Es col·locaran els pals 
verticals amb una separació entre ells d’entre 1’5 i 2 metres i s’instal·larà la malla cinegètica. 
Tot i que n’existeixen diversos models i dissenys, s’escolliran aquells que no puguin 
representar perill d’atrapament per a ocells o rèptils. 

S’ha de tenir present que caldrà deixar un espai de com a mínim un pam (uns 20 cm.) a 
la part de baix per garantir el lliure pas d’amfibis, rèptils i petits mamífers. 

8.9.3. Tancaments impermeables a tot pas 

Pot ser que ens trobem amb estructures a les quals el millor és que no s’hi acosti cap 
persona o animal, com algunes basses contra incendis o de reg, així com per evitar l’efecte 
trampa que representen. En aquests casos, és preferible crear un tancament impermeable 
a qualsevol tipus de pas. 

S’instal·larà una tanca de la mateixa tipologia esmentada anteriorment, amb la 
particularitat en aquest cas s’inclourà a la seva part baixa una lona. Aquesta s’haurà de 
subjectar a certa alçada de l’entramat de la tanca (aproximadament a uns 60 cm.) i se 
n’enterrarà l’extrem que toqui a terra a uns 10-15 cm de profunditat. Amb aquest mètode, 
s’impedirà el pas d’amfibis i petits animals que puguin caure o quedar atrapats a la bassa. 

8.9.4. Acordonaments 

Solen ser molt utilitzats en senders i per delimitació de camins i espais naturals causant un 
mínim impacte.  

En entorns inestables, com és el cas de zones dunars o inundables, solen ser també el 
mètode més utilitzat. En aquests casos la instal·lació de tanques sòlides no és aconsellable 
ja que el moviment de la sorra acabaria desestabilitzant-les i trencant-les. 

També es pot fer servir aquest mètode a mode de senyalització que delimiti l’espai o per 
evitar el pas a zones on el visitant pugui tenir algun tipus d’accident, com caure a l’aigua 
o per un talús. 

S’utilitzen estaques ben clavades al sòl a les que es passen o lliguen cordes, de manera 
alineada. Aquestes cordes poden variar en nombre, aconsellant-se de que no quedin 
afermades amb massa tensió entre elles.  

L'addició de tanques de bruc, bambú o vímet fixades a estaques són ideals per a platges 
on es vol evitar l’accés de gossos als sistemes dunars adjacents. Al presentar, però, molta 
superfície exposada al vent, s’haurà d’assegurar l’estructura aplicant un reforç de les 
estaques.  



 

 

Manual d’interpretació, conservació, restauració i creació d’hàbitats aquàtics i terrestres per a l’herpetofauna 

 

 

141 

 

  

Foto 109. Aquesta tanca evitarà l’entrada de persones, porcs senglars o gossos, garantint la 
tranquil·litat de la fauna que habiti l’espai. S’han habilitat refugis a partir de l’amuntegament 
de pedres i s’ha adequat una part de la tanca com a punt d’observació d’aus aquàtiques. 

Foto 108. Les vaques ja no tornaran a malmetre aquesta surgència 
d’aigua natural de vital importància per als amfibis de la zona. 
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En qualsevol cas, s’aconsella una revisió regular de les tanques en punts on els moviments 
de sorres hagin pogut deformar el perímetre o la instal·lació.  

 

8.10. ACLARIDES DE VEGETACIÓ 

Aquesta actuació és aplicable als apartats 6.3.1. Construcció d’una bassa, 6.3.2. Restauració 
i millora d’una bassa, 6.3.3. Restauració i millora de fonts, abeuradors i petites estructures 
emmagatzemadores d’aigua, 7.1.3. Vedrunes, 7.2. Instal·lació de refugis aïllats, 7.3. Creació 
de zones d’assolellament. 

Aquesta actuació ha de realitzar-se abans que cap altre, i no sol ser simultàniament 
compatible amb d’altres, doncs una de les finalitats que té aquesta tasca és precisament 
la d’habilitar els espais per a realitzar tota la resta d’actuacions. Únicament sol ser 
compatible en alguns casos (8.5.2. Eliminació de flora al·lòctona). 

Es poden reutilitzar els materials que s’hagin extret per als apartats 6.3.1.6. Instal·lació de 
plataformes d'assolellament, 7.1.3. Vedrunes, 7.2. Instal·lació de refugis aïllats, 8.4. Estructures 
d’accés i sortida, 8.7. Control de processos erosius. 

Les aclarides de vegetació són actuacions que consisteixen en la retirada de biomassa 
vegetal d’una zona concreta. És aplicable sobre vegetació herbàcia, vegetació arbustiva i 
vegetació arbòria que es trobi en densitats massa elevades pel tipus d’hàbitat que es 
pretengui afavorir o rehabilitar. També és útil o necessari per a la creació de nous espais 
com basses, la instal·lació de refugis com vedrunes o com a mètode d’eliminació o control 
d’espècies de vegetació exòtiques. 

Per a realitzar aquest tipus d’accions, s’ha de tenir present el grau de protecció de l’entorn 
on s’ubiquin les actuacions (si és Parc Natural, per exemple, aquest tipus d’actuacions poden 
estar regulades) i també les espècies potencials que poden viure a la zona (per exemple, 

TOT EN UN 

En aquest dipòsit es pot veure el 
resultat d’una restauració completa: 
l’efecte trampa s’ha evitat mitjançant 
la instal·lació d’una rampa, s’han 
recuperat les aportacions hídriques a 
través d’una canalització feta de 
teules, s’han col·locat pedres als 
marges que serviran de refugi per a 
tot tipus de fauna i s’ha completat 
l’obra amb un tancament perimetral 
que evitarà l’entrada de persones i 
previndrà accidents. Foto 110 
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en zones amb tortuga mediterrània s’ha de vigilar, ja que aquests animals sovint s’amaguen 
entre la vegetació densa i molts pateixen lesions i fins i tot moren durant la realització 
d’aclarides).  Les aclarides manuals són més selectives i respectuoses i el risc de danyar 
animals amagats entre la vegetació és molt menor. 

Serà molt important la retirada acurada de tot el volum, especialment si s’extreu vegetació 
exòtica o invasora, procurant que no quedin llavors o fraccions que puguin rebrotar. 

Equip 

Tant el nombre de treballadors necessaris com les eines necessàries per a desenvolupar 
aquesta tasca pot variar depenent de les característiques i dificultat tècnica de la zona a 
aclarir. Depenent de l’objectiu i abast d’aquesta aclarida, sol ser necessari l’ús de 
maquinària lleugera que agilitzi les tasques i estalviï la càrrega física que sol suposar en 
alguns casos, sent indicats els treballs manuals per a tasques més específiques o delicades. 
En casos d’espècimens o de volums vegetals d’elevada dificultat a aclarir (com arbres), es 
sol requerir l’ús de maquinària pesant per a la seva retirada del medi i/o gestió. 

Si es compta amb maquinària, també s’haurà de comptar amb personal acreditat per a la 
seva manipulació. 

Foto 111. Les desbrossadores són una eina molt útil a l’hora d’eliminar vegetació herbàcia i arbustiva. 
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S’utilitzaran contenidors per a dipositar restes vegetals la tipologia de les quals no es pugui 
reutilitzar ni reintegrar al medi, així com les d’aquelles espècies exòtiques o al·lòctones que 
s’hagin retirat. 

Execució 

S’actuarà únicament a la zona designada, que per força haurà de quedar clarament 
delimitada. Resulta indispensable per a la correcta execució de les tasques conèixer bé 
totes les espècies vegetals o l’existència d’espècies protegides a l’espai. 

Es tindran en compte les restriccions d’ús de maquinària en èpoques propícies als incendis. 
Les aclarides es poden fer: 

- Manualment: mitjançant l’ús de podalls, serres, pics i aixades per arrencar arrels. És 
indicat per a l'erradicació manual de peus vegetals indesitjats. 

- Maquinària lleugera: amb màquines de desbrossar i motoserres. És important que 
les pales de les desbrossadores siguin especials per a tallar vegetació llenyosa 
quan això sigui convenient. 

Foto 112. A vegades cal utilitzar eines manuals com podalls i matxets per eliminar l’heura (Hedera hèlix) 
adherida a l’estructura a restaurar. 
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- Maquinària pesant: camions de transport, biotrituradores. En casos extrems en els 
que s’hagin d’obrir grans espais o retirar grans soques es pot comptar amb l’ajuda 
d’un tractor o un bulldozer. 

Si s’ha d’aclarir vegetació arbustiva llenyosa, resulta molt útil fer ús d’aquestes 
biotrituradores, ja que transformaran la vegetació i troncs en petits fragments, 
afavorint-ne una ràpida descomposició, i que usualment poden ser repartits per 
l’hàbitat.  

Es pot donar diferents usos als troncs que s’obtinguin a l’aclarir arbres i llenyoses 
voluminoses com les oliveres. Vegeu apartats 6.3.1.6. Instal·lació de plataformes 
d'assolellament, 7.1.3. Vedrunes, 7.2. Instal·lació de refugis aïllats, 8.4. Estructures d’accés i 
sortida, 8.7. Control de processos erosius. 

 8.11. REVEGETACIÓ 

Aquesta actuació és aplicable als apartats 6.3.1 Construcció d’una bassa, 6.3.2. Restauració 
i millora d’una bassa, 6.3.3. Restauració i millora de fonts, abeuradors i petites estructures 
emmagatzemadores d’aigua, 7.1.3. Vedrunes, 7.2.3. Refugis vegetals. 

Aquesta actuació pot ser simultàniament compatible amb 8.2. Restauració de marges, 8.3. 
Desrebliment i retirada de sediments, 8.5. Eliminació d’espècies invasores i exòtiques, 8.6. 
Instal·lació de refugis, 8.7. Control de processos erosius, 8.8. Senyalització, 8.9. Tancaments 
i protecció. 

Es poden reutilitzar els materials extrets o sobrants de les actuacions descrites als apartats 
6.3.1 Construcció d’una bassa, 6.3.2. Restauració i millora d’una bassa, 6.3.3. Restauració i 
millora de fonts, abeuradors i petites estructures emmagatzemadores d’aigua, 7.1. 
Construcció i rehabilitació d’estructures de pedra seca, 8.1. Recuperació d’aportacions 
hídriques, 8.3. Desrebliment i retirada de sediments, 8.7. Control de processos erosius, 8.10. 
Aclarides de vegetació. 

El pas final de tota actuació consistirà en l’afavoriment o addició de vegetació al punt 
creat, ajudant així a una ràpida naturalització de l’hàbitat després de l’impacte que hagi 
suposat la o les actuacions. A continuació es donaran idees i pautes generals a seguir, ja 
que una revegetació pot ser suficientment complexa com per a disposar del seu propi 
projecte. 

Prèviament, es prospectarà la zona per identificar les formacions i espècies vegetals 
presents i pròpies del punt concret. Aquesta feina es pot completar realitzant una recerca 
bibliogràfica local. S’escolliran les espècies vegetals a instal·lar en funció de la informació 
obtinguda, sense addicions injustificades o insulses. 
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És molt important que les espècies utilitzades sempre siguin autòctones i pròpies de l’hàbitat 
de la zona, assegurant-se sempre de no estar incloent espècies inadequades o que figurin 
al ja esmentat Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques i Invasores. Algunes d’aquestes 
espècies autòctones es poden trobar en comerços especialitzats, però en aquests casos cal 
estar segur de que es tracta l’espècie pròpia i no d’una varietat seleccionada. Per això, 
s’haurà d’exigir la documentació que ho certifiqui, rebutjant casos incerts o no demostrables. 
Existeixen empreses i entitats que es dediquen al cultiu de vegetació autòctona i certifiquen 
l’origen i varietat de cada individu en venda; preferiblement s’acudirà a aquest tipus 
d’establiments.  Per d’altres casos, caldrà comptar amb autoritzacions i permisos, ja que 
algunes plantes gaudeixen de figures de protecció, com ara el boix grèvol (Ilex aquifolium). 
Caldrà doncs conèixer bé les necessitats de cada cas. 

Mai recol·lectarem ni espoliarem exemplars d’altres localitats o zones per a translocar-los 
al punt. 

Podeu consultar les llistes de vegetació d’ambients aquàtics i terrestres a l’annex 2. 

Equip 

Les tasques de revegetació poden ser executades per un grup de treballadors equipats 
amb eines de mà i mitjançant tècniques manuals, alguns cops amb l’ajuda de maquinària 
lleugera i l’ús de petites quantitats de materials com ara el ciment, excepte si es parla 
d’obres de grans magnituds, per a lo qual serà necessari l’ús de maquinària de diferents 
tipologies per al transport dels materials i realització de tasques. 

Foto 113. La revegetació sol ser la part final dels projectes de restauració i és una feina molt agraïda. 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce-eei-catalogo.aspx
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La plantació d’exemplars de cert port i volum pot fer necessària també la intervenció de 
maquinària pesant en les tasques de transport i excavació. 

És molt important que tothom qui executi les tasques conegui bé les espècies vegetals. En 
cas contrari, seran necessàries tasques de supervisió. 

Execució 

Les tècniques de revegetació són variades i poden diferir molt en funció del tipus d’hàbitat 
on es realitzin. Per aquest motiu, l’execució de tasques es diferenciarà segons el medi en 
què es realitzen. 

 8.11.1. En medis terrestres 

 8.11.1.1. Afavoriments per a la revegetació espontània 

La revegetació es pot deixar a mans de la natura i permetre que es produeixin les diferents 
successions vegetals al punt, però sempre serà aconsellable tractar d'accelerar aquest 
procés, ja que sol comportar alguns anys arribar a un cert nivell de naturalització i 
instal·lació espontània de les diferents espècies, o fins i tot que certes espècies no disposin 
de mitjans efectius de colonització de l’espai. En cas de voler afavorir espècies en particular, 
potser no hi haurà molt marge per a la revegetació espontània, perquè podrien instal·lar-
se espècies no desitjades. 

De totes maneres, sempre es pot donar opció a la revegetació natural, especialment si s’ha 
causat un mínim impacte i s’han respectat clapes de vegetació autòctona, tot i que s’ha de 
considerar que sempre serà probable la instal·lació de plantes pioneres -com per exemple, 
l’olivarda (Dittrichia viscosa)- en sòls que quedin nus. Afortunadament, tendeixen a 
desaparèixer quan s’implanta la vegetació pròpia, que sol anar un pèl més a poc a poc.  

Si s’ha realitzat un tancament a la zona (vegeu apartat 8.9. Tancaments i protecció), 
indirectament s’afavorirà aquesta revegetació, ja que s’evitarà el trepig de persones, vehicles 
i grans animals. 

Si s’han realitzat manteniments o actuacions prèvies que han comportat moviments de terres 
(6.3.1 Construcció d’una bassa, 6.3.2. Restauració i millora d’una bassa, 7.1. Construcció i 
rehabilitació d’estructures de pedra seca) i se n’han reservat apart les capes més 
superficials, aquestes contindran llavors de la vegetació local i pot ser ressituada o 
redistribuïda a conveniència per la zona. 

Si al lloc existeixen plantes al·lòctones i/o invasores, la seva eliminació també pot suposar 
una ajuda a les plantes autòctones. S’ha comentat com procedir en aquest afer a l’apartat 
8.5.2. Eliminació de flora al·lòctona. 

 8.11.1.2. Plantació manual 

La plantació manual es realitza distribuint segons criteri els diferents individus per l’espai 
designat, plantant-los després al substrat i al medi. Aquest tipus de revegetació se sol basar 
en l’ús d’espècies arbòries i arbustives, deixant-se l’estrat herbaci normalment a la 
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recolonització natural, tot i que també n’existeixen mètodes de plantació, com es veurà 
més avall. 

Propagació de llavors autòctones locals 

Sempre constitueix una bona idea, i un fet òbviament recomanable, plantar o deixar caure 
estratègicament a la zona les llavors procedents dels vegetals de l’entorn (sempre i quan 
aquests siguin de caràcter autòcton i propis de l’hàbitat de la zona). No obstant, s’haurà 
d’estar segur de comptar amb autoritzacions i permisos en el cas d’algunes espècies. 

 

Plantació directa de peus de llenyoses 

S’inclouen aquí tots aquells vegetals que pertanyen als estrats arbustiu i arbori. 
Independentment de la mida i el port que assoleixen, totes elles, des de la farigola (Thymus 
vulgaris) fins l’alzina (Quercus ilex), són plantes que, a diferència del caràcter anual de 
l’estrat herbaci, mantenen la presència dels seus individus permanentment a l’ecosistema 
durant anys (a vegades dècades) successius. Algunes grans gramínies com els canyissos 
(Phragmites sp.) poden assolir ports i formacions de magnituds comparables, però donada 
la seva condició de gramínia, seran tractats a l’apartat següent. 

Els individus a plantar es podran distribuir segons “pisos”, creant formacions, etc., tot 
depenent de les necessitats del projecte. No obstant, aquest punt molts cops sol quedar a 
llibertat de criteri pel que els peus també es podran disposar fileres, situar a portell o 
qualsevol altre marc de plantació. En tot cas, s’ajustarà a la disposició recollida al guió o 
projecte. 

Un cop més, es recomana aplicar irregularitat, de manera que no es vegin els exemplars 
disposats en línies rectes o d’un mode antinatural. Depenent del tipus de formació que que 

ABANS I DESPRÉS 

Part dels sediments retirats d’aquest dipòsit van ser distribuïts dins d’uns escocells 
construïts per l’ocasió. La revegetació observada va ser espontània, després 
d’escampar damunt dels sediments terra dels entorns. El banc de llavors que contenia 
la terra va germinar ràpidament gràcies a la humitat dels llots acumulats. 

Foto 114 Foto 115 
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es vulgui crear, s’haurà de tenir en compte la talla que puguin assolir els exemplars de les 
diferents espècies; s’evitaran els problemes derivats respectant sempre una distància de 
plantació entre peus i a determinada distància d’estructures o edificis, segons el cas. Caldrà 
assegurar-se de que cada espècie s’ubiqui al punt més adequat, tant per a les seves 
necessitats i requeriments, com per als del projecte en qüestió. 

Es poden revegetar amb plantes llenyoses els talussos i parts de més pendent si s’hi creen 
petites plataformes o terrasses on instal·lar els diferents peus. També es poden crear 
escocells, assegurant-se de donar certa forma còncava que ajudi a retenir i penetrar al 
sòl l’aigua procedent d’escorrenties o la pluja. També s’hi poden instal·lar “feixos vius” 
(vegeu apartat 8.7. Control de processos erosius), que a més de revegetar, compliran la 
tasca de subjectar el sòl i reduir-ne l’erosió. El marc de plantació serà disposar línies 
horitzontals per pisos segons alçades i repartits a portell o alternament, de manera que 
esglaonin o retinguin l’avinguda d’aigua i/o sediments i disminueixin la força d’aquests 
frenant-los al llarg del pendent. 

En alguns casos, es poden construir escocells o jardineres amb ciment, o també reforçat 
amb pedres o fusta, assegurant-se sempre de proveir l’estructura d’un drenatge si aquesta 
no es comunica amb el sòl. 

En molts casos, es recomana que, almenys durant el primer o dos primers anys, algunes 
espècies disposin de reg o d’algun tipus de reforç hídric mentre s’adapten al nou punt i al 
règim de pluviometria natural. 

Plantació d’herbàcies 

S’inclouen aquí totes aquelles plantes de cicle anual, no llenyoses, i molts cops d’escàs port, 
que conformen l’estrat herbaci. Aquest tipus de plantes, sovint de caràcter tapissant, solen 
colonitzar noves localitats a traves del vent. Com ja s’ha comentat, la plantació d’herbàcies 
se sol deixar a l’atzar, però existeixen mètodes per afavorir aquest procés. 

Un dels més utilitzats és la hidrosembra, en el què, amb l’ús d’una hidrobomba, es reparteix 
cert volum d’aigua mesclat amb llavors per una determinada zona. És important cobrir i 
repartir bé tota la mescla i tenir cura de no crear escorrenties que arrosseguin les llavors 
ja repartides i dipositades al substrat. Sol ser un bon mètode per a repartir grans quantitats 
de llavors en grans superfícies o en llocs de difícil accés com talussos i marges. Cal evitar 
l’ús de llavors d’espècies cultivades, al·lòctones o de dubtosa procedència. 

En els cas dels canyissars, molt utilitzats especialment en medis aquàtics, n’hi ha prou en 
situar i colgar alguns rizomes als punts convenients per a que la planta ràpidament creixi, 
proporcionant cobertura i hàbitat a moltes espècies. També s’han utilitzat molt a la terra 
baixa com a mètode de subjecció i assentament de talussos, i és un dels mètodes dels que 
s’ha parlat a l’apartat 8.7. Control de processos erosius. 

No obstant, i donat el comportament expansiu i acaparador d’aquestes plantes, a la llarga 
és possible que motivin algun tipus de control i manteniment del punt, doncs tendeixen a 
crear formacions denses que acaparen l’espai, arribant a modificar-lo. Per tant, s’haurà de 
ser curós amb l’elecció tant d’aquestes espècies com de la seva ubicació. 
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8.11.2. En medis aquàtics 

La revegetació aquàtica, si es decideix fer-la, passarà per conèixer les necessitats de les 
espècies que s’hi instal·lin a l’hora de situar-les dins la cubeta. En aquest sentit, caldrà saber 
si es tracta d’espècies de vegetació aquàtica submergida, aquàtica emergida o palustre 
(veure apartat 4.2.1.1. Flora). 

La recolonització natural pot ser accelerada si s’hi han realitzat tasques de rehabilitació i 
s’han extret sediments nets que es puguin utilitzar aquí (vegeu apartat 8.3. Desrebliment i 
retirada de sediments). És possible que aquests sediments continguin llavors i reservoris 
subterranis vegetals però serà molt important que aquests siguin exclusius de plantes 
autòctones, si els volem reutilitzar aquí.  

S’evitarà de realitzar aquestes actuacions durant l’època reproductiva dels amfibis. 

Vegetació subaquàtica 

Si es disposa de sòls naturalment impermeables (argiles), es poden distribuir i soterrar 
convenientment alguns peus de les plantes aquàtiques. Depenent de l’espècie però, es 
poden trobar sotmeses a una ràpida deshidratació. Per tant, s’aplicarà aquesta tècnica 
només immediatament abans de que el punt torni a abastir-se d’aigua, en cas d’estar 
treballant en sec. 

Si la bassa està construïda amb materials artificials i el substrat és nul o quasi absent, es 
poden instal·lar tests o jardineres submergides o semi-submergides, preferiblement de fang 
o terrissa. En el cas de preveure’s una futura aportació de sediments, també es poden 
utilitzar contenidors de materials naturals o biodegradables, que quedaran integrats. 

Figura 9. Als entorns aquàtics s’han de tenir presents els requisits de les espècies a plantar així com les 
variacions del nivell de l’aigua al llarg de l’any, sobretot a l’hora d’escollir a quina profunditat s’ubicaran . 
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També es poden construir escocells mitjançant la col·locació de pedres o totxanes (fixades 
amb morter) que tanquin un perímetre que es pot omplir de terra o grava, segons necessitats 
de les espècies que s’hi instal·lin o es pretengui que s’hi instal·lin. A aquests escocells s’hi 
poden plantar directament plantes aquàtiques o semiaquàtiques o deixar-los a expenses 
de la colonització natural.  

Tot i que moltes plantes subaquàtiques suporten sense problemes breus períodes de 
dessecació del punt d’aigua, es procurarà situar aquestes plantes als punts profunds o 
permanentment submergits. 

Vegetació palustre 

Al resistir alternativament períodes inundats i secs, situarem aquest tipus de plantes 
precisament en les zones on oscil·li el volum d’aigua. Aquestes plantes no tan sols aporten 
naturalitat al punt, sinó que constitueixen també un refugi i proporcionen cobertura i intimitat 
a molts animals que hi viuen. També en alguns casos són utilitzades per alguns hèrptils 
com a plataformes d’assolellament a on eixir i des d’on tornar ràpidament a l’aigua (vegeu 
apartat 6.3.1.6. Instal·lació de plataformes d'assolellament). 

Es dipositaran i s’instal·laran els exemplars aïllats o en grups, segons espècie i conveniència. 
Aquelles espècies de les que en resulti una formació frondosa o de comportament tapissant 
se situaran acuradament, a efectes de reduir futures intervencions de manteniment del punt. 

Foto 116. Plantació d’espècies aquàtiques en una bassa de nova creació. 
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La zona on s’ubiquin serà aquella entre el límit on es trobin normalment les vores del punt 
d’aigua i el límit màxim que pugui resultar inundat quan el punt d’aigua es trobi a la 
màxima capacitat. Caldrà esbrinar en cada cas les necessitats hídriques de l’espècie i la 
seva resistència o necessitat a inundacions més o menys perllongades.  

El creixement radicular d’algunes espècies, com ara els àlbers o pollancres (Populus sp.) 
pot malmetre lones impermeables o estructures, pel que aquestes espècies se situaran lluny 
d’on puguin causar danys. 

Quan no es disposi de sòls naturals on plantar directament, podran incorporar-se jardineres, 
crear escocells o seguir altres tècniques segons el cas. Els mètodes d’aplicació d’aquestes 
tècniques s’han comentat l’apartat anterior Vegetació subaquàtica. 
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ENLLAÇOS D’INTERÈS 

Fitxes d’identificació d’amfibis i rèptils de Catalunya 

https://soccatherp.org/fitxes-didentificacio-damfibis/ 

https://soccatherp.org/fitxes-didentificacio-de-reptils-aquatics/ 

https://soccatherp.org/fitxes-didentificacio-de-reptils-terrestres/ 

Claus dicotòmiques 

https://soccatherp.files.wordpress.com/2020/02/clau-dicotc3b2mica-postes-danurs-a-
catalunya-sch.pdf 

https://soccatherp.files.wordpress.com/2020/03/clau-dicotc3b2mica-larves_capgrossos-
damfibis-a-catalunya-sch.pdf 

https://soccatherp.files.wordpress.com/2021/12/clau-dicotomica-per-a-la-identificacio-dels-
reptils-a-catalunya.pdf 

Cants d’amfibis 

https://soccatherp.org/sonogrames-dels-cants-de-granotes-i-gripaus/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soccatherp.org/fitxes-didentificacio-damfibis/
https://soccatherp.org/fitxes-didentificacio-de-reptils-aquatics/
https://soccatherp.org/fitxes-didentificacio-de-reptils-terrestres/
https://soccatherp.files.wordpress.com/2020/02/clau-dicotc3b2mica-postes-danurs-a-catalunya-sch.pdf
https://soccatherp.files.wordpress.com/2020/02/clau-dicotc3b2mica-postes-danurs-a-catalunya-sch.pdf
https://soccatherp.files.wordpress.com/2020/03/clau-dicotc3b2mica-larves_capgrossos-damfibis-a-catalunya-sch.pdf
https://soccatherp.files.wordpress.com/2020/03/clau-dicotc3b2mica-larves_capgrossos-damfibis-a-catalunya-sch.pdf
https://soccatherp.files.wordpress.com/2021/12/clau-dicotomica-per-a-la-identificacio-dels-reptils-a-catalunya.pdf
https://soccatherp.files.wordpress.com/2021/12/clau-dicotomica-per-a-la-identificacio-dels-reptils-a-catalunya.pdf
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ANNEX 1: MAPES 

Mapa 1: Subtipus climàtics de Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

Les zones climàtiques s’estableixen segons criteris termopluviomètrics. 
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Mapa 2: Pluviometria mitjana anual de Catalunya 

 

 

 

 

 

 

Les dades corresponen a la sèrie climàtica 1961-1990. 
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Mapa 3: Temperatura mitjana anual de Catalunya 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dades corresponen a la sèrie climàtica 1961-1990. 
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ANNEX 2: TAULES 

A continuació s’inclouen algunes taules orientatives on s’ha volgut reflectir d’una manera 
resumida certes necessitats i preferències de l’herpetofauna catalana, per a tal de dissenyar 
l’actuació més idònia. 

També s’ha decidit incloure un modest recull d’espècies vegetals recomanables d’emprar 
en la revegetació i renaturalització d’un punt, tant en la seva part aquàtica com en la 
terrestre, posant especial èmfasi en la primera, doncs les plantes aquàtiques són en gran 
part desconegudes pel públic.  

Per altra banda, el lector pot trobar a faltar moltes espècies vegetals terrestres, àmpliament 
conegudes i utilitzades que també hi tindrien cabuda. Les raons de la seva absència no 
són altres que, en primer lloc, la gran biodiversitat vegetal present al territori català, 
impossible de recollir i tractar aquí; i segon, excedeix els límits de l’abast de la present 
obra, existint ja altres treballs que tracten àmpliament el concepte, les espècies i les 
tècniques utilitzades.   

Per tant, s’ofereix també una breu taula de vegetació terrestre per a diferents estrats i 
també per a instal·lar a estructures de pedra.  
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Taula 1. Hèrptils aquàtics i els seus hàbitats 
 

Absent 
 

L'espècie no s’instal·la a estructures artificials, o no s'ha donat el cas 

 
Poc probable 

 
L'espècie s’instal·la quan l'espai reuneix certes característiques 

 
Habitual 

 
L'espècie s’instal·la quan l'espai s'equilibra i naturalitza 

 
Hàbitat de preferència 

 
L'espècie s’instal·la ràpidament sense problemes, espècies pioneres 

 
 

Basses 
temporals 

Estanys i 
basses 

permanents  

Rius, rierols i 
torrents de 
muntanya 

Rius i rieres 
Molleres i 

estanys d’alta 
muntanya 

Aiguamolls i 
llacunes litorals 

Pot conviure 
amb peixos* 

Necessita 
vegetació 
aquàtica 

Estructures 
artificials 

Salamandra 
Salamandra salamandra 

       

Indiferent 

 

Ofegabous 
Pleurodeles waltl 

       

Indiferent 

 

Tritó pirinenc 
Calotriton asper 

       

No 

 

Tritó del Montseny 
Calotriton arnoldi 

       

No 

 

Tritó verd 
Triturus marmoratus 

       

Si 

 

Tritó palmat 
Lissotriton helveticus 

       

Si 

 

Tòtil comú 
Alytes obstetricans 

       

No 

 



 

 

Manual d’interpretació, conservació, restauració i creació d’hàbitats aquàtics i terrestres per a l’herpetofauna 

 

 

161 

 

Tòtil català 
Alytes almogavarii 

       

No 

 

Granota pintada 
Discoglossus pictus 

       

No 

 

Gripau d’esperons 
Pelobates cultripes 

       

Indiferent 

 

Granoteta de punts 
Pelodytes punctatus 

       

Si 

 

Gripau comú  
Bufo spinosus 

       

Indiferent 

 

Gripau corredor 
Epidalea calamita 

       

No 

 

Reineta 
Hyla meridionalis 

       

Si 

 

Granota roja 
Rana temporaria 

       
 

 

Granota verda 
Pelophylax perezi 

       

Indiferent 

 

Tortuga d'estany  
Emys orbicularis 

       
 

 

Tortuga de rierol 
Mauremys leprosa 

       

Indiferent 

 

Serp d'aigua  
Natrix maura 

       

Indiferent 

 

Serp de collaret ibèrica  
Natrix astreptophora 

       

Indiferent 

 

* Petits peixos autòctons com Barbus hasii, Barbus meridionalis o Gasterosteus aculeatus. Generalment, cap amfibi viu en punts amb presència de peixos exòtics. 
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Taula 2. Preferències climàtiques dels hèrptils i ocupació de refugis 
 

Absent 
 

L'espècie s’instal·la quan l'espai reuneix certes característiques 

 
Poc probable 

 
L'espècie s’instal·la quan l'espai s'equilibra i naturalitza 

 
Habitual 

 
L'espècie s’instal·la ràpidament sense problemes, espècies pioneres 

 
Hàbitat de preferència  

 

 

 
Clima alpí Eurosiberià Mediterrani 

humit 
Mediterrani 

sec Continental 
Murs de 

pedra/ Marges 
de pedra 

Vedrunes i 
refugis aïllats 

Refugis 
vegetals 

Salamandra salamandra  

  

  

  

 

Calotriton arnoldi   

 

     

Calotriton asper 
   

  

 

  

Pleurodeles waltl    

    

 

Triturus marmoratus  

      

 

Lissotriton helveticus 
    

 

  

 

Alytes almogavarii  

      

 

Alytes obstetricans 
       

 

Discoglossus pictus   

  

 

  

 

Pelodytes punctatus  

      

 

Pelobates cultripes  
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Bufo spinosus 
       

 

Epidalea calamita  

      

 

Hyla meridionalis  

   

 

   

Rana temporaria 
  

    

 

 

Pelophylax perezi / kl. grafi  

    

 

 

 

Emys orbicularis  

      

 

Mauremys leprosa   

     

 

Testudo hermanni   

   

 

  

Hemidactylus turcicus   

  

 

  

 

Tarentola mauritanica   

  

 

  

 

Chalcides bedriagai    

 

 

  

 

Chalcides striatus  

   

  

  

Acanthodactylus erythrurus    

  

  

 

Psammodromus algirus  

    

 

  

Psammodromus edwarsianus    

  

  

 

Zootoca vivipara 
 

      

 

Iberolacerta sp. 
 

    

 

  

Lacerta agilis 
 

    

 

 

 

Lacerta bilineata  

  

  

 

 

 

Timon lepidus    
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Podarcis liolepis  

       

Podarcis muralis 
   

  

   

Anguis fragilis 
    

 

  

 

Coronella austriaca 
  

   

  

 

Coronella girondica  

  

 

   

 

Zamenis longissimus  

  

  

 

 

 

Zamenis scalaris  

       

Malpolon monspessulanus  

       

Hemorrhois hippocrepis    

     

Hierophis viridiflavus 
  

   

   

Natrix astreptophora 
       

 

Natrix maura  

      

 

Vipera aspis 
   

  

   

Vipera latastei  
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Taula 3. Revegetació en ambients aquàtics 
 

L'espècie té baixa preferència o no és 
indicada 

 
 

Sense valor considerable com a refugi o lloc 
de posta 

 
 

L'espècie no necessita manteniment, ni provoca 
fer-ne d' altres 

 
L'espècie es pot instal·lar si es 
cobreixen les seves mínimes necessitats 

 
 

Certs animals els poden utilitzar si no hi ha res 
més, o si són vegetals ben desenvolupats 

 
 

L'espècie pot requerir o motivar algun tipus de 
manteniment puntual 

 

Punts idonis per a instal·lar l'espècie  
 

Plantes que creen bons refugis o llocs de 
posta amb les seves estructures i/o cobertura 

 
 

L'espècie pot créixer amb rapidesa i descontrol. 
Manteniment regular 

 

   

Basses 
temporànies 

Basses 
permanents 

Fonts, 
abeuradors, ... 

Refugi 
vegetal/ Lloc 

de posta 

Resistència a la 
salinitat 

Tolerància a 
aigües 

contaminades 

Necessitats 
de 

manteniment 

Vegetació 
submergida 

Chara sp.* 
    

Mitja Mitja 
 

Ceratophyllum demersum 
    

Mitja Mitja  

Ceratophyllum submersum 
    

Mitja Mitja  

Groenlandia densa 
    

Baixa Mitja  

Myriophyllum alterniflorum 
    

Mitja Mitja  

Myriophyllum spicatum 
    

Mitja Mitja  

Myriophyllum verticillatum 
    

Mitja Mitja  

Potamogeton coloratus 
  

  Mitja Mitja 
 

Ruppia cirrhosa 
  

  Baixa Baixa 
 

Zannichiella sp.* 
  

  Baixa Baixa 
 

Callitriche cribrosa 
    

Baixa Baixa 
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Vegetació 
submergida que 
presenta fulles 

surants 

Callitriche palustris 
    

Baixa Mitja 
 

Marsilea quadrifolia 
 

   Baixa Baixa 
 

Marsilea strigosa 
 

   Baixa Baixa 
 

Nymphaea alba  
   

Baixa Baixa 
 

Potamogeton natans 
    

Baixa Baixa 
 

Potamogeton pectinatus 
    

Mitja Baixa 
 

Ranunculus aquatilis 
    

Mitja Baixa 
 

Vegetació 
palustre de 

zones 
d'inundació 
habitual 

Eleocharis palustris 
 

  

 
Baixa Baixa 

 

Iris pseudacorus 
  

 

 
Mitja Baixa 

 

Mentha pulegium 
  

 

 
Baixa Baixa 

 

Mentha aquatilis 
  

 

 
Mitja Mitja 

 

Najas minor  
 

  Baixa Baixa 
 

Phragmites australis 
  

 

 
Alta Alta  

Polygonum amphibium 
  

  Baixa Baixa 
 

Ranunculus peltatus 
 

  

 
Baixa Baixa 

 

Rorippa nasturtium-aquaticum 
 

  

 
Baixa Mitja 

 

Sparganium sp.* 
  

  Alta Mitja 
 

Typha sp.* 
  

 

 
Alta Alta  

Vegetació 
palustre de 

Agrostis stolonifera 
  

 

 
Alta Baixa 

 

Bolboschoenus maritimus 
 

  

 
Alta Baixa 
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zones 
d'inundació 
ocasional 

Carex sp.* 
  

 

 
Mitja Baixa  

Juncus sp.* 
  

 

 
Baixa Alta 

 

Littorella sp.* 
 

   Alta Baixa 
 

Phalaris arundinacea 
 

  

 
Baixa Baixa 

 

Salicornia europaea 
 

  

 
Alta Baixa 

 

Scirpus lacustris 
  

 

 
Baixa Baixa 

 

Tamarix gallica 
  

 

 
Alta Alta 

 

Populus sp.* 
  

 

 
Baixa Mitja  

Salix sp.* 
  

  Segons espècie Mitja 
 

*Gèneres amb varies espècies algunes de les quals poden no ser autòctones i/o tenir requisits diferents. 
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Taula 4. Revegetació en ambients terrestres 
 

Sense valor considerable com a refugi o lloc de posta   L'espècie no necessita manteniment, ni provoca fer-ne d' altres 
 

Certs animals els poden utilitzar si no hi ha res més o si son vegetals ben desenvolupats   L'espècie pot requerir o motivar algun tipus de manteniment puntual. 
 

Plantes que creen bons refugis o llocs de posta amb les seves estructures i/o cobertura   L'espècie pot créixer amb rapidesa i descontrol.Manteniment regular 

 

   
Preferències de sòl Necessitat 

hídrica 
Robustesa i 
resistència Refugi vegetal Necessitats de 

manteniment 

Estrat arbori 

Taxus baccata Indiferent Alta Mitja  

 

Acer sp.* Segons espècie Alta Mitja  

 

Quercus suber Silícic Alta Mitja 
  

Quercus ilex Indiferent Mitja Alta 
  

Quercus pubescens Calcari Alta Mitja  

 

Estrat arbustiu 

Crataegus monogyna Indiferent Mitja Alta 
  

Rhamnus alaternus Silícic Baixa Alta 
  

Olea europaea var. sylvestris Calcari Baixa Alta 
  

Quercus coccifera Calcari Baixa Alta 
  

Arbutus unedo Indiferent Mitja Mitja 
  

Pistacia lentiscus Silícic Baixa Alta 
  

Thymelaea hirsuta Calcari Baixa Alta 
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Rosa sp.* Segons espècie Mitja Alta 
  

Rubus sp.* Indiferent Baixa Alta 
 

 

Myrtus communis Calcari Baixa Alta 
  

Chamaerops humilis Calcari Baixa Alta 
  

Juniperus sp.* Calcari Mitja Mitja 
  

Erica sp.* Segons espècie Mitja Alta 
  

Estrat arbustiu de baix port 

Atriplex sp.* Calcari Mitja Alta 
  

Ruscus aculeatus Calcari Mitja Alta  

 

Vaccinium myrtillus  Silícic Alta Baixa  

 

Salvia rosmarinus Calcari Baixa Alta 
  

Thymus vulgaris Indiferent Baixa Alta 
  

Lavandula sp.* Calcari Baixa Alta 
  

Artemisia sp.* Indiferent Baixa Alta 
  

Santolina chamaecyparissus Indiferent Baixa Alta 
  

Estrat herbaci 

Brachypodium sp.* Calcari Mitja Alta 
  

Hyparrhenia hirta Calcari Baixa Alta 
  

Fragaria vesca Calcari Alta Baixa 
  

Viola alba Calcari Alta Mitja 
  

Murs de pedra 
Polipodium vulgare Calcari Mitja Alta  

 

Cetera officinarum Calcari Alta Mitja  
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Asplenium trichomanes Silícic Alta Baixa  

 

Umbilicus rupestre Indiferent Mitja Alta  

 

Linaria sp.* Calcari Mitja Mitja 
  

Sedum sp.* Indiferent Baixa Alta  

 

*Gèneres amb varies espècies algunes de les quals poden no ser autòctones i/o tenir requisits diferents. 

 


