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Resum  
A la comarca d’Osona es poden trobar diferents basses d’aigua dolça en 

paisatges agrícoles, les quals, representen importants reservoris per a la 

biodiversitat de flora i fauna. Els darrers anys a causa de la pressió antròpica, 

aquests hàbitats s’han anat degradant, fins a tenir un estat ecològic molt pobre i 

perdent tant riquesa com biodiversitat d’espècies. Aquests punts d’aigua 

constitueixen l’hàbitat principal de moltes espècies d’amfibis, invertebrats 

aquàtics i flora pròpia dels espais humits.  

En els darrers anys per intentar parar aquesta problemàtica es va engegar el 

Projecte Basses amb l’objectiu de recuperar aquestes basses i garantir la 

supervivència de les poblacions, sobretot d’amfibis durant el seu període 

reproductiu.  

En aquest estudi s’han seleccionat 10 basses de la comarca, 5 d’elles 

prèviament gestionades pel Grup de Naturalistes d’Osona (GNO) durant el 

Projecte Basses. S’ha realitzat un seguiment de les poblacions d’amfibis per tal 

de determinar si es trobava diferència entre les basses que havien tingut 

actuacions per part del GNO i  les que eren totalment naturals.  

Per dur a terme aquest estudi també s’han comparat els paràmetres 

fisicoquímics, la concentració de nutrients, la biodiversitat i riquesa d’invertebrats 

i l’índex de qualitat ECELS.  

Els resultats obtinguts d’aquest estudi mostren que no hi ha diferències 

significatives entre els dos tipus de basses. 
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Abstract  
In the Osona region several different types of freshwater ponds can be found in 

farming landscapes, which represent an important biodiversity spots of flora and 

fauna. Due to the anthropic pressure, these habitats has been deteriorating 

during the last years, until having a very poor ecological state and losing both 

richness and biodiversity of species. These freshwater ponds are the main habitat 

of many species of amphibians, aquatic invertebrates and typical flora of 

wetlands. 

In the recent years, in an attempt to stop this problem, the Projecte Basses was 

set up with the aim of recovering these ponds and guaranteeing the survival of 

the populations, especially amphibians, during their reproductive period. 

In this study 10 freshwater ponds from the region have been selected, 5 of them 

previously managed by the Grup de Naturalistes d’Osona (GNO) during the 

Projecte Basses.  

The amphibian populations have been monitored to determine the differences 

between managed freshwater ponds (by GNO) and natural ponds. 

To carry out this study, the physicochemical parameters, the nutrient 

concentrations, the macroinvertebrates biodiversity and the ECELS quality rate, 

have also been compared. 

The results obtained from this study show that there are no significant differences 

between the two types of freshwater pods.  
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1. Introducció 
 

A la comarca d’Osona es poden trobar moltes masses d’aigua, un hàbitat ideal 

per a animals com els amfibis. Per aquest motiu és molt important la conservació 

dels ambients aquàtics ja que els amfibis s’han vist molt afectats els darrers anys 

per diferents problemàtiques d’efectes antròpics i ambientals.  

 

 Els amfibis   
 

Els amfibis són una classe de vertebrats tetràpodes i ectoterms. Es caracteritzen 

per tenir dos tipus de respiració, cutània i pulmonar. Aquest fet els permet viure 

tant en el medi aquàtic com en el medi terrestre arribant a expandir-se per tot el 

món (Xavier Rivera et al., 2011).  

  

La pell dels amfibis manca d’escames externes tot i que les cecílies de l’ordre 

dels Gimnofions, presenten una mena d’escames internes. Aquesta acostuma a 

estar humida degut a les nombroses glàndules mucoses que presenten. A més 

d’aquestes, algunes espècies també presenten unes glàndules granulars que 

tenen la funció de produir substàncies tòxiques per espantar els depredadors. 

Tots aquests avantatges venen acompanyats del perill de dessecació si no es 

troben prop d’una massa d’aigua. 

 

Durant el període de reproducció, la majoria d’amfibis es veuen obligats a 

desplaçar-se a l’aigua ja que la seva fecundació és externa i els ous presenten 

una manca d’amnios (Masó & Pijoan, 2011). 

  

Pel que fa a l’alimentació, aquests són carnívors i s’alimenten generalment de 

crustacis, insectes, mol·luscs, i fins i tot alguns membres de la seva mateixa 

espècie. Les larves de mosquit són una font d’aliment important per als urodels 

en estat larvari i per a adults molt lligats a l’aigua (Latney & Clayton, 2014).  

 

Actualment es distingeixen tres ordres d’amfibis segons la Societat Catalana 

d’Herpetologia:  



 8 

Les cecílies o gimnofions (Ordre Gymnophiona) tenen un aspecte vermiforme i 

no tenen extremitats. Freqüenten hàbitats subterranis o rarament aquàtics.  

És un ordre poc conegut que generalment viu en regions tropicals i per tant, no 

es troba en la nostra fauna (Xavier Rivera et al., 2011).  

 

L’Ordre dels urodels (Ordre Caudata) inclou els tritons i les salamandres, els 

quals es caracteritzen per tenir una cua molt desenvolupada i la pell nua, coberta 

de glàndules mucoses que els permeten mantenir la pell humida i secretar 

substàncies tòxiques. El seu hàbitat es veu limitat a ambients humits propers a 

l’aigua. Hi ha espècies que són aquàtiques durant tota la seva vida, d’altres que 

ho són de manera intermitent i algunes són completament terrestres durant la 

seva edat adulta.  Les larves i els adults són similars entre si, però les larves són 

estrictament aquàtiques. A diferència del anurs, els urodels no poden emetre 

sons, per això la seva identificació es limita a la visualització (Halliday & Adler, 

2007). 

 

Els urodels comprenen deu famílies agrupades en tres subordres. A Catalunya, 

segons la Societat Catalana d’Herpetologia, únicament són presents 6 espècies 

de la família Salamandridae. (Societat Catalana d’Herpetologia, s. f.) 

- Salamandra salamandra 

- Pleurodeles walt 

- Calotriton asper 

- Calotriton arnoldi 

- Triturus marmoratus 

- Lissotriton helveticus.   

 

Els anurs (Ordre Anura) són l’ordre que coneixem com a granotes i gripaus. A 

diferència dels ordres anteriors presenten una metamorfosi completa durant el 

seu cicle de vida i no presenten cua en l’estat adult. Tenen les extremitats 

posteriors més llargues que les anteriors adaptades per a saltar, tot i que algunes 

espècies tenen la capacitat de córrer, grimpar i caminar.  

D’altra banda, les larves dels anurs acostumen a ser herbívores o detritívores ja 

que filtren l’aigua i el fons de les basses en busca de microalgues, pol·len, 

bactèries i protozous (Masó & Pijoan, 2011). 
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Es coneixen 5.600 espècies d’anurs a tot el món classificades en 48 famílies. 

Aquests es distribueixen per tots els continents exceptuant l’Antàrtida. A 

Catalunya segons la “Societat Catalana d’Herpetologia”  hi ha 6 famílies les quals 

engloben 10 espècies (Societat Catalana d’Herpetologia, s. f.) Aquestes són:  

F. Alytidae 

- Alytes obstetricans 

- Discoglossus pictus 

F. Pelobatidae  

- Pelobates cultripes 

F. Pelodytidae 

- Pelodytes punctatus 

F. Bufonidae 

- Bufo spinosus 

- Epidalea calamita 

F. Hylidae 

- Hyla meridionalis 

F. Ranidae 

- Rana temporaria 

- Pelophylax perezi 

- Pelophylax kl. grafi 

 

La dependència que tenen tant del medi terrestre com del l’aquàtic fa que es 

puguin considerar molt bons bioindicadors. La seva presència pot indicar un bon 

estat ecològic dels dos medis, però, d’altra banda això els fa més vulnerables a 

les transformacions, essent així el grup faunístic més amenaçat del planeta amb 

un 41 % de les espècies en perill d’extinció (Fundació Emys, 2020). 

 

Els amfibis, són indicadors molt importants sobretot en basses temporals, ja que 

juguen un paper clau en l’estructuració de conjunts biològics i moderen fluxos 

d’energia i nutrients.  Per això, és molt possible que una de les causes principals 

dels canvis en les poblacions d’amfibis sigui la intensificació de l’agricultura (Beja 

& Alcazar, 2003). 
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 Problemàtica actual  
 
Degut a que els amfibis viuen als dos medis, terrestre i aquàtic, es veuen 

doblement afectats per les alteracions d’aquests (Pereda, 2014). Un terç de les 

espècies mundials es troben en perill d’extinció i gairebé la meitat de les 

poblacions estan en davallada. Per aquesta raó es pot afirmar que són el grup 

de vertebrats més amenaçat del món (Societat Catalana d’Herpetologia, s. f.). 

Les amenaces que més afecten els amfibis són principalment la pèrdua dels 

ambients aquàtics a causa de la construcció d’infraestructures, explotació 

d’aqüífers i canvis en els usos del sòl, i la seva degradació causada per la 

contaminació i introducció d’espècies invasores (Fundació Emys, 2020). 

 

La modificació del seu hàbitat per fragmentació o desaparició impacta al 90 % 

de les espècies. La dessecació dels sòls humits o la falta de comunicació dels 

diferents punts de reproducció impossibiliten el desplaçament arribant a 

incomunicar diferents poblacions de la mateixa espècie. D’altra banda, com s’ha 

esmentat anteriorment,  la construcció d’infraestructures de forma desmesurada 

provoca l’eliminació de masses d’aigua temporals i la creació de noves 

carreteres provoca un gran número de morts per atropellaments (Zacharias 

et al., 2007). 

 

Altres problemes que se sumen a la regressió de l’hàbitat dels amfibis és 

l’explotació que ha rebut l’agricultura i la ramaderia aquests últims anys, 

contaminant les basses amb pesticides, fertilitzants (nitrats i nitrits) i purins. Tot 

això provoca la mort desmesurada de larves i postes, crea una distorsió en el 

seu desenvolupament i un augment de malalties infeccioses. Una altra influència 

negativa és l’ús de productes insecticides d’aplicació directa sobre espècies de 

la cadena tròfica dels amfibis (Marco, 2002). 

 

El canvi climàtic és un altre factor que no es pot deixar de banda, l’augment de 

la radiació solar està començant a malmetre la pell dels amfibis adults i afectant 

al desenvolupament correcte d’ous i larves. D’altra banda, el canvi climàtic no 

només mostra un augment en la radiació solar sinó també en les precipitacions, 
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alterant els microclimes, afectant d’aquesta manera els patrons reproductius  

(Pereda, 2014). 

 

Per últim, la situació ha empitjorat recentment amb la propagació de malalties 

infeccioses que causen una gran mortalitat en els amfibis. Les malalties 

infeccioses són aquelles que han augmentat la virulència o el rang geogràfic i 

han evolucionat noves soques, arribant a crear una epidèmia (Societat Catalana 

d’Herpetologia, s. f.). 

 

Han aparegut diverses malalties que han causat episodis de mortalitat massius 

però cal destacar el fong quitridi (Batrachochytrium dendrobatidis) el generador 

de la malaltia Quitridiomicosi, causant de l’eliminació d’espècies senceres arreu 

del món i de la pèrdua més espectacular de biodiversitat en vertebrats en la 

història (Pereda, 2014). 

 

 Les basses d’aigua dolça 
 

Les basses mediterrànies són masses d’aigua que poden diferir en mida, 

profunditat, si són oligotròfiques o eutrofitzades, etc. Totes aquestes 

característiques són les que les fan tan importants ja que poden acollir molta vida 

i molts organismes depenen d’elles per desenvolupar-se (Fundació Emys, 2019).  

 

Les basses permanents poden ser molt diferents entre elles però tenen 

característiques similars com és la poca profunditat i la presencia de llum a 

gairebé tota la cubeta (Fundació Emys, 2019).  

 

D’altra banda, les basses temporals, són masses d’aigua relativament petites i 

poc profundes. Presenten una fase anual de secà i poden acollir comunitats 

úniques d’organismes (Beja & Alcazar, 2003).   

 

Aquestes basses tenen la característica en comú de no ser gaire abundants i 

estan en declivi degut a la fragmentació per l’acció antròpica que s’ha esmentat 

anteriorment.  
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En els darrers anys, degut als diferents problemes de regressió de l’habitat, 

també s’han creat basses artificials. Aquestes, generalment presenten finalitats 

agrícoles però tot i això són capaces de presentar una gran biodiversitat i 

fomentar el desenvolupament de les espècies ja que són similars a les basses 

d’origen natural (Peñalver et al., 2015). 

 

A la comarca d’Osona predominen activitats com la ramaderia. Aquesta presenta 

problemes de residus els quals contaminen l’aigua dels aqüífers, i per escorrentia 

les aigües superficials de les basses (Gomis Garcia, 2013).  

 

L’eutrofització dels ecosistemes aquàtics és un del problemes provocats per 

aquesta activitat. Aquesta eutrofització ve donada per l’entrada massiva de 

nutrients a l’aigua. Això causa un augment en la producció primària augmentant 

així la respiració per part dels consumidors i provocant episodis d’anòxia, 

causant gran pèrdua de la biodiversitat de les basses (Doña et al., 2011).  

 

  Recuperació de les basses  
 

Així doncs, degut a la forta regressió que estan patint algunes basses és 

necessària la seva gestió i recuperació per tal de preservar la seva biodiversitat. 

La seva conservació requereix de normatives que promoguin els usos agrícoles 

compatibles, com les mesures agroambientals de la política comú de la Unió 

Europea (Beja & Alcazar, 2003).  

 

A Catalunya, hi ha molts projectes que actuen per a recuperar les basses que 

han deixat de ser un hàbitat idoni per a la fauna i flora autòctones, principalment 

per amfibis i macroinvertebrats aquàtics. 

 

El “Projecte basses” en particular, va gestionar una sèrie de basses amb 

l’objectiu de recuperar les especies vegetals i animals lligades a aquell hàbitat 

aquàtic. Els objectius que tenia el projecte eren inventariar tots els punts de 

basses i altres elements d’interès per als amfibis i realitzar projectes de 

recuperació d’aquestes, sempre i quan estiguessin en mal estat.  
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Es van realitzar les actuacions necessàries per a la conservació de les basses 

com; xarxes de protecció de la fauna, millora de l’aportació d’aigua, retirada de 

sediments, retirada de vegetació i/o fauna al·lòctona, etc. (Martorell & Baucells, 

2013). 

 

Aquest projecte va finalitzar al 2013 amb una restauració a 20 basses de la 

comarca amb acords amb els propietaris, els quals es van comprometre en la 

seva conservació.  

 

La importància de les basses d’aigua dolça com a reservoris de biodiversitat i la 

problemàtica que existeix enfront a la pèrdua d’hàbitat m’ha dut a realitzar aquest 

estudi ja que considero que és molt important no deixar de preocupar-nos per la 

nostra fauna autòctona i com la seva presència afavoreix el nostre medi ambient. 

La intenció és, mostrar els efectes que produeixen les actuacions de gestió que 

es realitza a les basses, en les poblacions d’amfibis.  

  

En aquest projecte s’estudien 10 basses, 5 d’elles han sigut gestionades 

anteriorment durant el “Projecte basses” amb la intenció de valorar si les 

actuacions de millora i conservació d’aquests ambients aquàtics afavoreixen les 

poblacions d’amfibis. 
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2. Objectius  
 

L’objectiu principal d’aquest estudi és determinar si existeix alguna diferència 

entre les poblacions d’amfibis que es troben en les diferents basses segons la 

gestió realitzada pel Grup de Naturalistes d’Osona (GNO) anys enrere. 

D’aquesta manera es podria determinar si les actuacions realitzades han donat 

uns resultats satisfactoris en el temps.  

  

D’altra banda es troben els objectius específics: 

 

- Realitzar un seguiment en el temps de les poblacions d’amfibis, tant per a 

adults com per a larves, que habiten a les diferents basses escollides de 

la comarca d’Osona.  

 

- Determinar si hi ha alguna relació entre la qualitat de les basses mitjançant 

l’estudi dels paràmetres fisicoquímics com la conductivitat, profunditat, 

terbolesa, nitrats, pH... i també a través del índex d’estat ecològic ECELS  

amb la biodiversitat d’amfibis.  

 

- Determinar la composició faunística de les poblacions de 

macroinvertebrats presents a les basses a partir de l’estudi de les 

principals famílies utilitzades com a recurs tròfic per els amfibis.  

 

- Comparar els resultats obtinguts en les diferents basses per determinar si 

hi ha diferencies entre les basses prèviament gestionades pel GNO i les 

basses naturals.  

  

Com a hipòtesi inicial s’espera observar una major biodiversitat d’amfibis en les 

basses gestionades pel GNO que no en les basses no gestionades.  
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3. Metodologia 
 

 Àrea d’estudi 
 

L’estudi realitzat s’ha dut a terme a la comarca d’Osona, situada al nord-est de 

l’àrea central de Catalunya. S’han escollit 10 basses (Annex 1) situades entre les 

poblacions de Tavèrnoles, Gurb, Malla, Folgueroles, Vic i Taradell (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Ortofotomapa de la situació de les basses d’estudi a la comarca d’Osona. G: 

Gestionada; NG: No gestionada. Elaboració pròpia a partir de l’ortofotomapa de l’ICC. 

 

Les basses estudiades tenen com a característica comú el ser basses d’aigua 

dolça, majoritàriament utilitzades per a l’ús agrícola, les quals, cinc d’elles han 

estat gestionades pel GNO per tal de millorar-ne la qualitat. 
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Pel que fa al clima, es pot dir que aquesta regió es caracteritza per tenir un tipus 

de clima mediterrani continental humit, tot i que als relleus del nord i de l’est es 

dona una precipitació més abundant i unes temperatures més baixes (Servei 

Meteorològic de Catalunya, 2000).  

Figura 2. Climograma de Gaussen a partir de les dades dels darrers 30 anys. Font: meteocat. 

 

A la figura 2 es pot observar un climograma de Gaussen elaborat a partir de les 

dades climàtiques dels darrers 30 anys extretes de la estació meteorològica de 

Vic (Servei Meteorològic de Catalunya, 2020). 

 

Es pot observar com la precipitació cau de manera regular durant tot l’any amb 

una precipitació mitjana anual de 727,05 mm, essent l’estació més seca l’hivern 

i les més humides la primavera i la tardor. D’altra banda, les temperatures 

mostren un estiu molt calorós i un hivern fred a tota la comarca, caracteritzat per 

inversió tèrmica, boires i glaçades.  

 

Per tant, en termes generals es pot dir que la temperatura anual és moderada, 

d’uns 13,2ºC a causa de la distància amb el litoral marítim. Els estius són 

calorosos, presenten una temperatura màxima mitjana al mes més càlid de 

28,3ºC i els hiverns freds amb una temperatura mínima mitjana de -2ºC arribant 

a provocar precipitacions en forma de neu. 
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La relació temperatura - precipitacions indica que només es presenta un període 

d’aridesa a la estació de l’estiu, ja que és l’única estació on s’observa que les 

barres de precipitacions no superen la línia de temperatura.  

 

La comarca d’Osona té una superfície d’unes 126.025 ha aproximadament i els 

usos del sòl que predominen són l’agricultura i la ramaderia. Unes 37.447 ha de 

superfície estan destinades a un ús agrícola i unes 82.648 ha de la superfície 

son àrees forestals (Baltiérrez, 2012). 

 
Figura 3. Usos del sòl. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, a partir del Mapa de Cobertes del 

Sòl de Catalunya, CREAF.  

 

A la figura 3 es pot observar com la zona on es troben les basses majoritàriament 

es caracteritza per ser un sòl de conreus herbacis de secà.  
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 Mostreig de les poblacions d’amfibis  
 

A la comarca d’Osona hi viuen almenys, 12 espècies d’amfibis; 4 urodels i 8 

anurs (Taula 1). Els urodels com es pot observar, suposen únicament una tercera 

part de la comunitat d’amfibis a la comarca. Aquests són més difícils d’identificar 

ja que són individus discrets i no emeten sons. Per aquest motiu és possible que 

molts individus quedin exclosos en l’estudi (Feo Quer et al., 2013). 
 

Taula 1. Amfibis presents a la zona d’estudi. Font pròpia. 

 

Codi Urodels 
Ssa Salamandra, Salamandra salamandra 

Cas Tritó pirinenc, Calotriton asper 

Tma Tritó verd, Triturus marmoratus 

Lhe Tritó palmat, Lissotriton helveticus 

Codi Anurs 
Aob Tòtil, Alytes obstetricans 

Pcu Gripau d’esperons, Pelobates cultripes 

Ppu Granoteta de punts, Pelodytes punctatus 

Bsp Gripau comú, Bufo spinosus 

Eca Gripau corredor, Epidalea calamita 

Hme Reineta, Hyla meridionalis 

Rte Granota roja, Rana temporaria 

Ppe Granota verda, Pelophylax perezi 
 
 

El seguiment d’amfibis es va realitzar a partir del “Manual de muestreo y 

seguimiento de anfibios” realitzat per la Universitat de Salamanca. Aquesta 

metodologia consisteix, en primer lloc, en el cens auditiu d’anurs i, en segon lloc, 

en el seguiment d’urodels i larves mitjançant contactes visuals o captures amb 

salabre (Valentín et al., 2015). A més d’això, es va decidir realitzar transsectes 

per a la localització d’individus adults.  
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Inicialment, es tenia la intenció de realitzar diferents períodes de mostreig 

mitjançant censos auditius, transsectes i trampes durant els mesos d’abril a juny 

per tal de cobrir l’espectre fenològic de les diferents espècies. Això va haver de 

ser modificat a causa de la situació causada per la Covid-19 i finalment, es van 

realitzar tres períodes de censos auditius i dos mostrejos de captura de larves 

per cada bassa, d’altra banda també es van realitzar censos per transsectes 

cada cop que s’assistia a les basses, tant de dia com de nit.  

 

D’altra banda es va haver de cancel·lar el mostreig mitjançant trampes ja que pel 

mateix motiu, no es disposava del permís necessari per dur-lo a terme.   

 

3.2.1. Visualització directe  

Es van realitzar transsectes lineals amb bandes al llarg dels punts de mostreig i 

s’ha fet un recompte dels individus observats de cada espècie. Aquests s’han 

realitzat a molt baixa velocitat i tenint en compte una franja de 2 metres a banda 

i banda del transsecte. S’ha escollit aquest mètode d’observació directe ja que 

permet detectar un major nombre d’individus, a més, aquests transsectes s’han 

realitzat tant de dia com de nit per poder aconseguir identificar el major número 

d’individus possible.  

 

Procediment per a la identificació d’individus mitjançant transsectes lineals amb 

bandes (Arévalo et al., 2015): 

1. Als diferents punts de mostreig s’han realitzat transsectes lineals amb 

bandes. La llargada era depenent del diàmetre de les basses.  

2. S’han realitzat diferents transsectes tant de dia com de nit per identificar 

urodels i anurs. 

3. Els resultats obtinguts s’han anotat a les fitxes de mostreig (Annex 2).  

 

3.2.2. Audició 

El cant reconegut és el dels mascles d’anurs, que atrauen a les femelles i 

anuncien als altres macles la seva presència. Aquesta tècnica és molt eficaç ja 

que cada mascle d’anur té un cant únic. De totes maneres, la tècnica no és útil 

en urodels ja que aquests no canten.  
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En els diferents punts de mostreig (basses) s’ha realitzat un recompte de cants 

d’anurs. S’han realitzat escoltes durant les primeres quatre hores posteriors a la 

posta de sol d’entre 5 i 10 minuts en cada punt de mostreig. 

 

Procediment per a les escoltes nocturnes de cants d’amfibis (Arévalo et al., 

2015): 

1. Un cop en el punt de mostreig, s’ha de deixar un temps d’aclimatació per 

a que les espècies tornessin a cantar. 

2. Es dedica uns minuts a comptar el nombre aproximat d’individus que 

canten de cada espècie.  

3. Finalment, s’anoten els resultats a les fitxes de mostreig per a poder 

treballar-los posteriorment (Annex 2). 

 

3.2.3. Larves i postes 

Segons la massa d’aigua de la que disposen les basses, el mostreig es realitza 

d’una forma o d’una altra. En el cas de les basses estudiades es tracta de basses 

no gaire grans, amb o sense vegetació depenent de la bassa, per tant s’ha 

recorregut el perímetre de la bassa en busca de larves o postes i s’ha realitzat 

un primer recompte. Un cop realitzat, s’ha tornat enrere per fer el comptatge en 

sentit invers, d’aquesta manera s’ha demostrat que la tècnica s’estava realitzant 

correctament.  

 

D’altra banda s’han realitzat salabrades de forma ràpida i separades entre elles. 

El nombre de salabrades està establert per l’Agencia Catalana de l’Aigua en 20 

salabrades i el salabre utilitzat ha de tenir 20 cm de diàmetre i una mida del porus 

de 250 micròmetres (Boix et al., 2010). 

 

Finalment, cal esmentar que entre els diferents mostrejos el material que havia 

estat en contacte amb l’aigua, havia de ser desinfectat per evitar el contagi de la 

quitridiomicosi. Aquest, es desinfectava amb etanol 70 % o be amb lleixiu diluït 

al 10 % durant 5 minuts. S’esbandia i es deixava assecar al sol (Societat 

Catalana d’Herpetologia, s. f.). 
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Procediment per a identificació d’espècies a partir de larves i postes (Arévalo 

et al., 2015): 

1. Primer de tot, es busquen les larves i postes per zones properes a la 

vegetació emergent i branquillons submergits.  

2. El nombre de postes o paquets d’ous de cada espècie s’anota en les fitxes 

de camp.  

3. Es realitzen diferents salabrades a diferents zones de la bassa tenint en 

compte els microambients d’aquesta.  

4. Es col·loquen els individus en una safata i s’identifiquen mitjançant les 

claus dicotòmiques per a la identificació de  larves (Morales, s. f.).  

5. Finalment, els individus son alliberats i els resultats anotats a les fitxes de 

camp (Annex 2).   

 

Posteriorment, es va poder estudiar la riquesa i l’abundància de cada espècie en 

les àrees d’estudi mitjançant les dades obtingudes. Per obtenir aquestes dades 

de biodiversitat, es va calcular mitjançant l’índex de Shannon – Weaver. Aquest, 

és un dels índexs més populars en l’estudi de la biodiversitat ja que contempla 

tant riquesa com abundància (Pla, 2006).  

 

Per al seu càlcul, s’ha utilitzat la formula (Figura 4) següent: 

 
Figura 4. Formula de Shannon – Weaver.  

 

Aquesta fórmula expressa un sumatori del producte de l’abundància relativa per 

el logaritme neperià d’aquesta mateixa per als taxons de cada bassa.  

 

 Mostreig i anàlisi de paràmetres fisicoquímics  
 

3.3.1. Paràmetres ambientals 

Els paràmetres fisicoquímics de les basses es van estudiar mitjançant diferents 

sondes XS Serie7 Vio. Aquestes van donar mesures de pH, conductivitat, oxigen 

dissolt i temperatura.  
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La terbolesa de l’aigua es va estudiar mitjançant la utilització d’un disc de Secchi,  

instrument de mesura de la penetració lluminosa. Té una mida aproximada de 

30 centímetres de diàmetre i està dividit en quarts de color blanc i negre per a 

millorar el contrast. Se subjecta per un cordill que permet enfonsar-lo i mesurar 

la profunditat en la que es deixa d’observar el disc des de la superfície. 

 

D’altra banda es va mesurar la profunditat de les basses en diferents punts i es 

va calcular la mitjana per obtenir la profunditat mitjana de cadascuna.  

 

Al laboratori, es va realitzar l’anàlisi de nutrients inorgànics dissolts, utilitzant 

l’aigua filtrada en l’anàlisi de la clorofil·la. Mitjançant un fotòmetre compacte PF-

12 per a la detecció de nutrients, seguint el protocol de metodologia del fabricant, 

es van analitzar els següents nutrients: amoni (NH4+), nitrat (NO3-), nitrit (NO2-) i 

fosfat (PO43+).   

 

3.3.2. Anàlisis de la concentració de clorofil·la - a 

L’anàlisi de clorofil·la - a és un mesura indirecta de la biomassa del fitoplàncton. 

Aquest mètode consisteix en l’extracció dels pigments a partir d’una solució 

aquosa d’acetona (90 %) i la determinació de la densitat òptica de l’extracte a 

partir d’un espectrofotòmetre (Ministerio de Agricultura, 2012).  

 

Per a l’anàlisi de clorofil·la - a es va agafar 1 L d’aigua de cada una de les basses 

i es va emmagatzemar en ampolles opaques per a evitar la seva degradació. 

Aquestes van ser emmagatzemades en una nevera i analitzades el mateix dia 

de la seva recol·lecta. 

 

L’anàlisi de la clorofil·la es va realitzar seguint el “Protocolo de muestreo de 

fitoplancton en lagos y embalses Código: M-LE-FP-2013”, de manera que es va 

filtrar entre 0,1 i 2 L d’aigua a través d’un filtre microfibra de vidre tipus Whatman 

GF-F de 0,7 µm. Posteriorment es va congelar el filtre de totes les mostres per a 

preservar la seva conservació fins al dia de l’anàlisi.  

 

Per a l’anàlisi de Clorofil·la - a es van agafar els filtres i van ser col·locats dins 

d’uns tubs d’assaig amb rosca per evitar l’evaporació de l’acetona.  



 23 

Es van submergir els filtres en 5 ml d’acetona 90 % i amb un objecte punxant es 

va triturar el filtre perquè es donés un trencament en les cèl·lules i s’alliberés el 

pigment.  

 

Els tubs van ser conservats al frigorífic a les fosques durant 24 hores per tal de 

que s’alliberés tot el pigment possible. Un cop passades les 24 hores, es va filtrar 

l’extracte novament amb un filtre Whatman GF-F per tal d’eliminar impureses de 

la mostra que poguessin afectar a la lectura de l’absorbància.  

 

Finalment, es va mesurar l’absorbància de les mostres a 5 longituds d’ona (l1= 

430, l2= 630, l3= 647, l4= 664, l5= 750) mitjançant l’espectrofotòmetre per tal 

de poder calcular la concentració final de clorofil·la - a mitjançant la formula 

següent (Figura 5): 

𝐶ℎ𝑙𝑎	𝑎	𝜇𝑔/𝑙	 = *11.85 × (𝑎𝑏𝑠	664 − 𝑎𝑏𝑠	750) − 1.54 × (𝑎𝑏𝑠	647 − 𝑎𝑏𝑠	750)

− 0.08 × (𝑎𝑏𝑠	630 − 𝑎𝑏𝑠	750): × ;
𝑉	𝑎𝑐𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎	90%	𝑚𝑙
𝑉	𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎	𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎	𝐿J 

Figura 5. Fórmula per al càlcul de clorofil·la - a partir de les absorbàncies obtingudes.  

 

 Determinació de l’estat ecològic de les basses 
 

Es pot determinar l’estat ecològic de les basses mitjançant l’aplicació de dos 

índex, el QAELS i l’ECELS proposats per l’Agencia Catalana de l’Aigua. L’estat 

ecològic s’obté a partir de l’encreuament del resultat d’aquests dos índexs com 

mostra la taula 2 (Boix et al., 2010). 

 
Taula 2. Classificació de l’estat ecològic a partir dels resultats dels índex ECELS i QAELS. Font 

Agencia Catalana de l’Aigua.  
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L’índex QAELS no es va realitzar ja que no es va disposar del temps necessari 

degut a les circumstàncies donades. D’altra banda aquest índex implica un 

coneixement molt més profund dels grups taxonòmics i una formació prèvia de 

la metodologia.  

 

El segon índex, l’ECELS, és un índex d’estat de conservació de l’ecosistema 

basat en aspectes morfològics, de la vegetació submergida o emergida, i dels 

usos humans de la llacuna i zones adjacents. Tot plegat, l’índex dona una 

mesura de la pressió antròpica.  

 

Aquest índex, s’estructura en 5 blocs que analitzen els diferents aspectes de la 

zona d’estudi; morfologia, activitat humana, aspecte de l’aigua, vegetació 

emergent i vegetació hidrofítica. Cada un d’aquest ítems té una puntuació 

mínima i una màxima i la suma final de tots els blocs es troba entre 0 i 100. Per 

tal de poder calcular-lo es van emplenar unes fitxes de camp (Annex 3) in situ.   

 

Un cop obtingut el valor final de tots els blocs es va comparar amb la taula 3  i 

es va assignar un nivell de qualitat. 

 
Taula 3. Nivells de qualitat segons el valor de l’índex ECELS. Font: Agència Catalana de l’Aigua 

 

 

 

 

 

 

 

 Macroinvertebrats com a recursos tròfics 
 

Els macroinvertebrats són la major font d’aliment dels amfibis i uns bons 

indicadors ecològics de l’estat de les basses. Aquests inclouen grups funcionals 

molt diversos i realitzen un paper clau en el funcionament dels ecosistemes. 

D’aquesta manera, les variacions en la seva diversitat i abundància poden 

reflectir les alteracions dels ecosistemes aquàtics (Roig et al., 2016).  
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Pel mostreig de macroinvertebrats a les basses estudiades, es van realitzar entre 

10 i 20 salabrades (segons la mida de la bassa) mitjançant un salabre de llum 

de malla de 250 μm. Un cop recol·lectats es van col·locar en safates de plàstic i 

es van identificar i quantificar els individus.  

 

Pel que fa la determinació taxonòmica es va donar fins a nivell de família.  

  

Posteriorment, de la mateixa manera que s’ha explicat anteriorment, es va 

realitzar un índex de Shannon – Weaver per a poder determinar numèricament 

la biodiversitat de macroinvertebrats de cada bassa (Pla, 2006). 

 
 Tractament de les dades  

 

Primer de tot es van comprovar els supòsits de normalitat de les variables 

resposta mitjançant el test Shapiro – wilk i els supòsits de linealitat i absència de 

col·linealitat amb el test de correlació de Pearson.  

 

Per saber si hi havia algun tipus de diferència entre la diversitat d’espècies i 

l’índex de Shannon tant d’amfibis com de macroinvertebrats, es va realitzar un 

test T Student per a mostres independents. El mateix es va fer per determinar si 

hi havia o no diferències en l’estat ecològic (ECELS).  

 

D’altra banda, per determinar la relació entre la diversitat de Shannon, riquesa 

d’espècies d’amfibis, les variable fisicoquímiques (conductivitat, TDS, pH, 

clorofil·la - a, profunditat, Disc de Secchi i OD), l’índex d’estat ecològic i la riquesa 

i diversitat de Shannon d’invertebrats, es va realitzar una regressió lineal 

múltiple. Les variables resposta van ser la diversitat de Shannon i riquesa 

d’amfibis.   
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4. Resultats  
 

A partir del mostreig de camp i l’anàlisi al laboratori s’han obtingut els següents 

resultats.  

 

 Riquesa i abundància d’amfibis  
 

Per a poder determinar la biodiversitat d’amfibis trobats a cada bassa es van 

recollir totes les dades d’escolta, transsecte i mostreig de larves i van ser 

tractades de manera que finalment es va obtenir un valor de biodiversitat. 

Mitjanant l’índex de Shannon – Weaver, es va estudiar la biodiversitat ja que 

aquest relaciona el número d’espècies i la seva abundància (Pla, 2006). 

 
Taula 4. Riquesa, abundància i índex de diversitat de Shannon – Weaver (H’) dels amfibis de 

cada bassa. Font pròpia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La taula anterior (Taula 4) mostra la riquesa d’espècies de les basses i l’índex 

de diversitat de Shannon (H’).  

Quant a la riquesa d’amfibis, es pot observar que la bassa del Pujol presenta 7 

espècies diferents, aquest resultat però no destaca gaire de la resta de basses. 

La bassa que presenta menys riquesa d’espècies en canvi es la bassa de La 

Rovira Nova amb una única espècie.  

 

 Basses  Riquesa Abundància   H' 

B
as

se
s 

no
 

ge
st

io
na

de
s 

Font Trobada 5 43 1,344 

Font del Glaç  6 45 1,542 

LLancer III  6 56 1,308 

Serrabou II  4 80 0,892 

La Rovira Vella 5 135 1,260 

B
as

se
s 

ge
st

io
na

de
s  

Masferrer  6 20 1,569 

Sabaters II 5 35 1,185 

El Pujol 7 91 1,003 

La Rovira Nova 1 1 0,000 

Mas el Colomer 6 39 1,239 
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Les espècies que es van trobar van ser: tritó verd (Triturus marmoratus), tòtil 

(Alytes obstetricans), gripau d’esperons (Pelobates cultripes), gripau comú (Bufo 

splinosus), gripau corredor (Epidalea calamita), reineta (Hyla meridionalis) i 

granota verda (Pelophylax perezi).  

 

Tot i que els valors van ser molt similars entre ells les basses no gestionades 

tenien una riquesa més elevada que les gestionades.  

 

Pel que fa a l’índex de diversitat de Shannon (H’) el més elevat amb un índex de 

1,569 és el de la bassa Masferrer i el més baix la bassa de La Rovira Nova amb 

un 0. Tot i ser una bassa gestionada la que ha obtingut el valor més elevat de 

diversitat, són les basses no gestionades les que presenten un índex de 

Shannon (H’) més elevat, per tant una major biodiversitat.   

 

 Descripció dels paràmetres de les basses  
 
 La taula 5 mostra les diferents dades fisicoquímiques obtingudes de les basses. 

A més dels valors representats en aquesta taula, també és van estudiar valors 

com la temperatura. Aquesta, al no presentar variacions entre les diferents 

basses i no ser rellevants per cap dels altres paràmetres no és va tenir en 

compte. Es pot veure la taula completa dels paràmetres obtinguts de les basses 

a l’Annex 4.  
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Taula 5. Paràmetres fisicoquímics obtinguts al camp. Cond.corr: conductivitat corregida; TDS: 

total sòlids dissolts; Chla: clorofil·la a; OD: oxigen dissolt; pH; Secchi: Disc Secchi; Pr.mitj: 

profunditat mitjana; sup.: Superfície. Font pròpia. 

 

 

Conductivitat corregida per la temperatura:  

Es pot observar com la bassa de la Font Trobada destaca per tenir un valor de 

913 µS/cm, molt més elevat que la resta. D’altra banda s’observa que la resta de 

valors tenen una mitjana d’uns 500 µS/cm, sent el valor més baix el de la bassa 

Serrabou II amb una conductivitat corregida per la temperatura de 223 µS/cm.  

 

Total de sòlids dissols 

Es pot observar que la bassa Serrabou II coincidint amb la conductivitat té el 

valor més baix amb 163,4 mg/L. El mateix passa amb el valor més elevat, 

destaca la Font Trobada amb 649 mg/L. 

 

Clorofil·la - a  

S’observa un valor molt més elevat d’aquesta a la bassa Serrabou II amb 

156,485 µg/L. La mitjana de clorofil·la de totes les basses és de 22,529 µg/L i el 

valor de clorofil·les més baix es troba a la Font del Glaç amb 5,761 µg/L.  Per 

últim, en aquest cas, el valor de la bassa de La Rovira Nova s’hauria de 

desestimar ja que durant l’anàlisi al laboratori degut a l’alta terbolesa de l’aigua 

la lectura amb l’espectrofotòmetre va ser errònia.  

 Bassa Cond.corr 
(µS/cm) 

TDS 
(mg/L) 

Chla 
(µg/L) 

OD 
(mg/L) 

pH Secchi Pr. mitj 
(cm) 

Sup. 
(m2) 

B
as

se
s 

no
 

G
es

tio
na

de
s  

Font Trobada 913 649 39,705 2,74 7,16 1 123 1175,48 

Font del Glaç 604 429 5,761 4 6,98 20 55 492,48 

LLancer III 422 300 56,549 0,24 7,04 28 50 209,67 

Serrabou II 223 163,4 156,485 6,73 9,63 7 61,7 151,27 

La Rovira Vella 386 274 12,330 0,79 6,93 1 56,7 233,37 

B
as

se
s 

ge
st

io
na

de
s Masferrer 415 296 6,169 1,31 6,98 5 38 217,18 

Sabaters II 264 187,2 57,119 1,26 7,35 1 70 330,40 

El Pujol 530 377 15,790 1,53 7,17 8 43 34,59 

La Rovira Nova 502 357 31,815 0,53 7 0 66,7 30,01 

Mas el 
Colomer 

439 312 22,529 3,53 7,08 10 113 153,33 
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Oxigen dissolt  

Es torna a trobar que la bassa que destaca per tenir una mesura més elevada 

amb 6,73 mg/L és la Serrabou II. Tot i que aquesta mesura indica que l’oxigen a 

l’aigua és d’un 91,7 %, gairebé més alt que fora de l’aigua, es va realitzar el 

procés repetides vegades en diferents dies i sempre va mostrar aquest valor, per 

tant es descarta que sigui un error.  D’altra banda, la bassa que presenta una 

mesura més baixa d’oxigen dissolt és la Llancer III amb 0,24 mg/L.  

 

pH  

Aquest es mostra generalment igual en totes les basses. Inicialment, aquesta 

mesura no s’anava a tenir en compte ja que en totes les basses és igual i no 

afecta a cap de la resta de les variables. Però si s’observa la taula anterior, es 

pot veure com la bassa Serrabou II, novament destaca per tenir un pH de 9,63. 

L’aigua d’aquesta bassa té una alcalinitat més elevada que la resta. 

 

Disc de Secchi  

Serveix per mesurar la terbolesa del l’aigua. Les basses en les quals la llum 

arribava a l’interior de tota la cubeta tenen un valor de 1 a la taula.  En aquest 

cas es pot determinar que la bassa de La Rovira Nova era totalment tèrbola, en 

canvi, a les basses; la Font Trobada, Sabaters II i la Rovira Vella la llum arribava 

a l’interior de tota la cubeta, el que indicaria que l’aigua és totalment transparent. 

Tot i això, aquest factor no es pot considerar del tot correcte, ja que hi havia certa 

terbolesa a les basses.  

 

Superfície i profunditat 

Es podria dir que les basses escollides han estat totes d’una mida i profunditat 

similar. Sent així, la bassa més gran i més profunda la Font Trobada amb una 

mitjana de profunditat de 123 cm i una superfície de 1175,48 m2. La bassa menys 

profunda és la bassa Masferrer amb 38 cm de mitjana i la més petita La Rovira 

Nova amb 30,01 m2 de superfície.  
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 A la taula 6 es poden observar les diferents concentracions de nutrients 

inorgànics obtingudes de les diferents basses mostrejades. Degut a que el 

fotòmetre utilitzat tenia un límit de detecció entre dos rangs, només es poden 

veure valors aproximats, no reals.  

 
Taula 6. Concentracions de nutrients de les basses d’estudi. NO3-: Nitrat; NO2-: Nitrit; NH4+: 

Amoni; PO43-: Fosfat. Font pròpia. 

 

Si es fa una ullada general es pot observar que els valors marcats en gris són 

els que estan per sobre del valor mínim de detecció del fotòmetre.  

 

Pel que fa a la concentració de nitrats, es pot observar com la bassa de la Font 

Trobada té un valor de 8 mg/L, molt més elevat que la resta.  

 

Els nitrits de la bassa destaquen de la mateixa manera en la Font Trobada essent 

de 0,22 mg/l.  

 

L’amoni de la bassa presenta valor més elevats La Rovira Nova amb un valor de 

més de 2,5 mg/L.  

 

Per últim els fosfats de la bassa predominen a La Rovira Nova amb un valor de 

3,7 mg/L.  

 

 Bassa [NO3-] (mg/L) [NO2-] (mg/L) [NH4+]  (mg/L) [PO43-] (mg/L) 

B
as

se
s 

no
 

G
es

tio
na

de
s 

Font Trobada 8 0,22 < 0,1 < 0,6 

Font del Glaç  < 1,0 < 0,02 < 0,1 < 0,6 

LLancer III  < 1,0 < 0,02 1,7 < 0,6 

Serrabou II  < 1,0 0,03 < 0,1 0,9 

La Rovira Vella < 1,0 < 0,02 1,1 < 0,6 

B
as

se
s 

ge
st

io
na

de
s 

Masferrer  < 1,0 < 0,02 < 0,1 < 0,6 

Sabaters II < 1,0 < 0,02 < 0,1 < 0,6 

El Pujol < 1,0 < 0,02 0,2 < 0,6 

La Rovira Nova < 1,0 < 0,02 > 2,5 3,7 

Mas el Colomer < 1,0 < 0,02 < 0,1 < 0,6 
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Per tant, es pot dir que la bassa de la Font Trobada presenta uns valors més 

elevats per a concentracions de nitrats i nitrits, en canvi, la bassa de La Rovira 

Nova per a amoni i fosfats.  

 

Per tant, les basses gestionades, presenten de forma general una concentració 

menor de nutrients inorgànics a l’aigua que les basses no gestionades.  

 

 Estat ecològic  
 

Com s’ha esmentat anteriorment es pot determinar l’estat ecològic de les basses 

mitjançant l’índex ECELS. Un cop obtinguts els resultats numèrics de les fitxes 

s’han representat a la taula 7 donant una categoria dins d’un rang de valors 

prèviament establert per l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua).  

 
Taula 7. Representació de l’estat ecològic de les basses mitjançant l’índex ECELS. Font pròpia.  

 Bassa Índex  ECELS  Nivell de qualitat 

B
as

se
s 

no
 

G
es

tio
na

de
s 

Font Trobada 73 Bo 

Font del Glaç  32 Deficient 

LLancer III  53 Mediocre 

Serrabou II  52 Mediocre 

La Rovira Vella 75 Bo 

B
as

se
s 

ge
st

io
na

de
s  

La Rovira Nova 26 Dolent 

Masferrer  69 Mediocre 

Sabaters II 92 Molt bo 

El Pujol 62 Mediocre 

Mas el Colomer 74 Bo 

 

A la taula 7 es pot observar que els resultats no són homogenis per les basses. 

La bassa que presenta una puntuació més elevada és Sabaters II amb 92 punts 

i per tant un nivell de qualitat molt bo. D’altra banda, la bassa que presenta una 

puntuació més baixa és La Rovira Nova amb una puntuació de 26 punts.  

 

Pel que fa a les altres basses, es pot observar com la Font Trobada, La Rovira 

Vella i Mas el Colomer tenen un bon nivell de qualitat, LLancer III, Serrabou II, 
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Masferrer i El Pujol tenen un nivell de qualitat mediocre i per últim la Font del 

Glaç un nivell deficient.  

 

Per tant, les basses no gestionades, tot i no tenir cap bassa amb un estat dolent 

presenten un estat de qualitat lleugerament pitjor que el de les basses 

gestionades.  

 
 Macroinvertebrats de les basses  

 

Els macroinvertebrats a les basses es van classificar segons família. En el gràfic 

següent (Figura 6) es poden observar les abundàncies segons les diferents 

basses d’estudi.  

 

 
Figura 6. Dominància de families segons basses. Font pròpia.  

 

Les 5 basses de l’esquerra pertanyen a les basses no gestionades. En aquest 

cas s’observa una abundància en la família Notonectidae, en canvi, a la banda 

de l’esquerra, on es troben les basses gestionades predomina la família 

Culicidae i amb menor mesura però també molt abundantment la família 

Siphlonuridae.  
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Dominància de les diferents famílies de macroinvertebrats Lymnaeidae
Valvatidae
Physidae
Baetidae
Ephemerellidae
Siphlonuridae
Libellulidae
Aeshnidae
Lestidae
Coenagrionidae
Nepidae
Corixidae
Veliidae
Naucoridae
Chironomidae
Culicidae
Stratiomydae
Elmidae
Dytiscidae
Notonectidae
Hydrometridae
Gerridae
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Taula 8. Riquesa, abundància i índex de diversitat de Shannon – Weaver (H’) dels 

macroinvertebrats de cada bassa. Font pròpia. 
 

 Basses Riquesa Abundància H’ 

B
as

se
s 

no
 

ge
st

io
na

de
s 

Font Trobada 8 35 1,844 

Font del Glaç 9 67 2,081 

LLancer III 7 108 1,181 

Serrabou II 7 100 1,625 

La Rovira Vella 8 43 1,671 

B
as

se
s 

ge
st

io
na

de
s 

La Rovira Nova 6 179 0,616 

Masferrer 14 338 1,091 

Sabaters II 8 416 1,266 

El Pujol 9 42 1,634 

Mas el Colomer 10 93 1,877 

 

La taula 8 mostra la riquesa de famílies observades junt amb la diversitat de 

l’índex de Shannon.  

 

Si s’observa la taula es pot veure com el grup de les basses no gestionades 

presenta una menor riquesa d’espècies que no pas el grup de les basses 

gestionades.  

 

Pel que fa a la riquesa de cada bassa, es pot observar com la bassa Masferrer 

mostra el valor més alt amb 14 famílies i la bassa Rovira nova mostra el valor 

més baix amb 6 famílies.  

 

En canvi, l’índex de biodiversitat de Shannon (H’) es presenta més elevat al grup 

de basses no gestionades que al grup de les gestionades.  

 

D’altra banda, l’índex de biodiversitat de Shannon (H’) de les basses, el valor 

més alt és 2,081 a la Font del Glaç. En canvi, el valor més baix és 0,616 i pertany 

a La Rovira Nova. 
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 Anàlisi estadística 
 

4.5.1. Relació entre l’índex de Shannon d’amfibis i la gestió de les basses 

Abans de realitzar el test estadístic, es va comprovar si la variable resposta 

seguia una distribució normal. El p-valor de 0.01249, inferior a 0,05, va indicar 

que aquestes dades no seguien una distribució normal. Aquestes van ser 

transformades i es va obtenir un p-valor de 0.6851 confirmant així que les dades 

seguien una distribució normal. Seguidament es va estudiar la homogeneïtat i es 

va provar que hi havia homogeneïtat de variàncies.  

 

Es va realitzar un test T Student per a dues mostres independents, per tal de 

demostrar que una gestió en les basses podria mostrar un increment en la 

biodiversitat d’amfibis. Es van comparar les dues mostres en basses gestionades 

i no gestionades.  

 

Els resultats han mostrat que la mitjana de Shannon és lleugerament superior a 

les basses no gestionades; t8,0.05 = 0,7905 amb un p-valor = 0,774. Així doncs, 

els resultats mostren que la gestió de les basses no afecta sobre la biodiversitat 

de l’índex de Shannon.  

 

 
Figura 7. Diagrama de caixes de la Ha (índex de Shannon - Weaber d’amfibis) i la gestió a les 

basses. Font pròpia. 
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Al diagrama de caixes anterior (Figura 7) es pot observar com la biodiversitat per 

l’índex de Shannon és més elevada a les basses no gestionades que no pas a 

les gestionades.  

 

4.5.2. Relació entre la riquesa d’amfibis i la gestió de les basses 

Inicialment el test de normalitat va donar un p-valor inferior a 0,05. Les dades no 

seguien una distribució normal, per això van ser transformades. Un cop 

transformades, es va obtenir un p-valor de 0,3438 confirmant així que les dades 

seguien una distribució normal. Seguidament es va estudiar la homogeneïtat i es 

va provar que hi havia homogeneïtat de variàncies.  

 

Es va realitzar un test T Student per a dues mostres independents, per tal de 

saber si una gestió en les basses podria mostrar un increment en la riquesa 

d’amfibis. Es van comparar les dues mostres amb basses gestionades i no 

gestionades.  

 

Els resultats han mostrat que la mitjana de la riquesa d’amfibis és gairebé igual 

en les no gestionades i en les gestionades; t8,0.05 = 0,2021 amb un p-valor = 

0,4224. Així doncs, els resultats mostren que la gestió de les basses no afecta 

sobre la riquesa d’espècies d’amfibis a les basses.  

 

  
Figura 8. Diagrama de caixes de la Riquesa d’amfibis (Sa) i la gestió de les basses. Font pròpia. 
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Al diagrama de caixes anterior (Figura 8) es pot veure com no s’observa cap 

diferència entre la riquesa d’amfibis entre les basses no gestionades i a les 

gestionades.  

 

4.5.1. Estudi de la relació entre la riquesa d’invertebrats (Si) i la gestió de 

les basses 

Per tal de saber si hi havia una relació entre la riquesa d’invertebrats i la gestió 

de les basses es va realitzar un test T Student per a mostres independents.  

 

Prèviament es van comprovar els supòsits de normalitat i homogeneïtat. Aquests 

van indicar que la variable complia els supòsits tant de normalitat com de 

homogeneïtat.  

 

Seguidament es va realitzar el test de T Student on el p-valor resultant va donar 

> 0.05, acceptant així la hipòtesi nul·la i afirmant que no hi havia diferències 

significatives entre la riquesa d’invertebrats en les basses gestionades i en les 

no gestionades.  

 

4.5.2. Relació entre l’índex ECELS i la gestió de les basses 

Les dades segueixen una distribució normal per el test Shapiro – Wilk amb un p-

valor de 0,598. Seguidament es va demostrar que l’estudi d’homogeneïtat prova 

que hi ha homogeneïtat de variàncies.  

 

Es va realitzar un test T Student per a mostres independents, per tal de saber si 

l’índex ECELS es veu afectat per la gestió de les basses.  

 

Els resultats van mostrar que la gestió de les basses no afecta a l’estat ecològic 

(ECELS) d’aquestes. 
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Figura 9. Diagrama de caixes del ECELS i la gestió de les basses. Font pròpia. 
 

Al diagrama de caixes anterior (Figura 9) es pot veure com tot i que els resultats 

no mostren una afectació dels ECELS per causa de al gestió, si que s’observa 

com les basses gestionades mostren un índex ECELS lleugerament superior.  

 

4.5.3. Relació entre paràmetres ambientals i biodiversitat d’amfibis (índex 

de Shannon -Weaber)  

Pel que fa a la normalitat de la variable resposta, el p-valor obtingut al test de 

normalitat Shapiro – Wilk va ser > 0,05 i per tant va confirmar que les dades 

seguien una distribució normal. 

 

Per a poder realitzar una RLM entre la diversitat d’amfibis i les variables 

ambientals, primer de tot es va haver de realitzar la matriu de correlació de 

Pearson.  

 

La matriu de correlacions i entre la variable i les variables ambientals va mostrar 

una manca de correlació entre les variables (p-valor > 0,05) excepte en el cas 

dels fosfats.  

 

Tot seguit es va realitzar una RLS entre la variable resposta i els fosfats. El 

resultat s’observa a la figura 10.  



 38 

 
Figura 10. Resultat de la RLS entre la variable fosfats i l’índex de Shannon - Weaber. Font pròpia. 

 

Com es pot observar a la figura anterior el p-valor és  <  a 0,05, per tant 

significatiu. La R2 = 0,4909, això indica que un 49,09 % de la variabilitat de l’índex 

de Shannon - Weaber es veu afectada per la concentració de fosfats.  La recta 

de regressió obtinguda, segueix la formula Y= 1,99-0,56X, on Y és la biodiversitat 

d’amfibis (índex de Shannon – Weaber) i Y és la concentració de fosfats.  

Seguidament, la resta de variables predictores (paràmetres ambientals) van ser 

transformades per tal d’obtenir una relació lineal amb la biodiversitat d’amfibis.  

 

Un cop realitzades les transformacions és va veure que cap de les variables 

predictores tenien correlació, per tant no es va poder realitzar la RLM amb la 

resta de variables, ja que no complien els supòsits de linealitat.  

 

4.5.4. Estudi de la relació entre els paràmetres ambientals i la riquesa 

d’amfibis (Sa) 

Primer de tot es va comprovar la normalitat de les dades (p-valor  > 0.05) un cop 

vist que totes les dades presentaven una distribució normal, es va realitzar una 

matriu de correlació per a saber si aquesta existia entre elles.  

Es va observar per matriu de correlació de Pearson que no hi havia correlació 

en gairebé cap de les dades, únicament la presentava la concentració de fosfats.  

Per intentar millor aquesta correlació, es van transformar les dades 

logarítmicament i es va tornar a realitzar la matriu de correlació. El resultat no va 

ser pas el esperat ja que els p-valor obtinguts no van ser inferiors a 0.05 i per 

tant no es va trobar correlació en les dades i no es van complir es supòsits de 

linealitat entre la variable resposta i les variables predictores. 
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Finalment es va realitzar una correlació d’Spearman ja que les dades no eren 

lineals però tot i així, els p-valors obtinguts van ser tots no significatius.  

Com s’ha esmentat abans, l’únic paràmetre que sí que va presentar correlació 

va ser la concentració de fosfats amb un p-valor = 0.01033. Com es pot observar 

a la figura 11, es va realitzar un RLS que va indicar que el 52,91 % de la 

variabilitat de la riquesa d’amfibis es veu afectada per la concentració de fosfats. 

 
Figura 11. Resultat de la RLS entre la riquesa d’amfibis i la [Fosfats]. Font pròpia. 

 

4.5.5. Estudi de la relació entre l’índex de Shannon dels amfibis (Ha) i la 

riquesa d’invertebrats (Si) 

Per saber si es mostrava alguna relació entre la biodiversitat d’amfibis i la riquesa 

d’invertebrats, es va realitzar el model de correlació de Pearson.  

 

Prèviament es va mirar que les variables complissin els supòsits de normalitat. 

La variable Ha, índex de Shannon – Weaber per als amfibis, no presentava una 

distribució normal i va ser transformada.  

 

Un cop realitzada la correlació de Pearson, es va veure que el p-valor < 0.05 

indicava que les dades estaven correlacionades. A la figura 12 es pot observar 

el resultat de la correlació de Pearson.   
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Figura 12. Correlació de Pearson entre l’índex de Shannon – Weaber dels amfibis i la riquesa 

d’invertebrats. Font pròpia. 

 

Tot seguit, com s’observa a la figura 13, es va realitzar un model de RLS que va 

indicar que amb una R2 = 0.3896 un 38,96 % de la biodiversitat d’amfibis estava 

explicada per la riquesa d’invertebrats.  

 

 
Figura 13. Resultat de la RLS per a l’índex de Shannon – Weaber dels amfibis i la riquesa 

d’invertebrats. Font pròpia. 
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5. Discussió  
 

La riquesa i biodiversitat d’amfibis en aquest estudi no va mostrar cap diferència 

significativa  entre les basses gestionades i les no gestionades. Això podria venir 

donat per una mala gestió de les basses durant el temps. Com s’ha esmentat 

anteriorment, aquestes basses van ser gestionades entre el 2001 i el 2013 per 

el GNO amb l’objectiu de millorar la biodiversitat de flora i fauna.  

Tot i haver-se realitzat aquesta gestió no es va fer cap seguiment durant els anys, 

quedant així a càrrec dels propietaris. Per aquest motiu podria haver-se donat 

una regressió en la biodiversitat de les basses, arribant fins i tot a trobar-se en 

un pitjor estat que en les basses no gestionades.  

 

 Basses gestionades 
 
Els valors de la biodiversitat de Shannon són molt similars entre les diferents 

basses excepte en La Rovira Nova.  

En aquesta el valor de biodiversitat és 0, ja que la bassa un cop gestionada és 

va descuidar totalment per part dels propietaris. Aquesta actualment s’utilitza per 

rebre les aigües brutes de la casa, fet que està directament relacionat amb la 

quantitat d’amoni ([NH4+]) i fosfat ([PO43+]) que presenten.  

Com s’ha demostrat en estudis anteriors (Griys-Kyle & Ritchie, 2007), es pot 

afirmar que un dels motius per el qual no s’ha trobat només que un exemplar 

d’amfibis en aquesta bassa, seria l’alta presència de nitrats, ja que aquests 

afecten de manera negativa a les poblacions d’amfibis. Aquest fet s’ha provat 

que es compleix ja que s’han obtingut resultats significatius per a les [PO43+] en 

relació amb la biodiversitat i riquesa d’amfibis.  

 

La riquesa d’invertebrats està directament relacionada amb la biodiversitat 

d’amfibis. Per tant a major riquesa d’invertebrats a la bassa més disponibilitat 

d’aliment per als amfibis i més possibilitats d’un augment en la biodiversitat 

d’aquests. 

En La Rovira Nova s’observa com la biodiversitat d’invertebrats és baixa, això 

podria ser a causa del la concentració de nitrats que com s’esmenta en altres 

estudis (Hecnar, 1995) afecten a la osmoregulació dels invertebrats.  
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Per tant els resultats suggereixen que a major concentració d’amoni i fosfats a 

l’aigua de les basses, l’índex de Shannon i la riquesa d’espècies, d’amfibis i 

invertebrats, disminueix.  

 

Les basses gestionades haurien de presentar un estat ecològic bo. El fet de que 

no sigui així, podria venir donat, com s’ha dit, per una mala conservació de la 

gestió per part els propietaris. 

Es pot observar com les basses gestionades presenten uns valors d’ECELS molt 

diferents entre elles.  

La bassa de La Rovira Nova dona un valor de 26, mostrant un estat ecològic 

dolent (Boix et al., 2010). Aquesta bassa tenia una presència molt elevada de 

llentia d’aigua (Lemna sp.), l’aigua era totalment tèrbola i desprenia una olor molt 

desagradable, característiques indicadores d’un mal estat de conservació (Sala 

et al., 2005).  

Aquesta bassa va ser gestionada de forma que es van arreglar les parets i es va 

buidar de fems, amb la intenció de que recollís les aigües pluvials. Actualment 

recull les aigües brutes d’una casa.  

 

Si observem la bassa Sabaters II es pot veure com presenta un estat ecològic 

molt bo. Aquesta bassa tot i estar situada en una zona on hi ha molta ramaderia 

i agricultura no mostra nivells atípics en les concentració de nutrients ni en els 

paràmetres fisicoquímics. L’aigua no presenta terbolesa i hi ha una elevada 

presència de plantes vasculars al seu interior.  

 

Per una banda també s’observa una elevada diversitat d’invertebrats, principal 

font d’aliment per al amfibis. Per tant es podria dir que aquesta bassa és un 

exemple d’una gestió que afavoreix a la conservació.  

 

D’altra banda, tot i que no s’ha observat cap resultat significatiu que indiqui que 

la gestió de les basses mostri un increment en un millor estat ecològic, si que 

s’observa com les basses gestionades tenen una mitjana d’índex ECELS 

lleugerament més elevada que no les no gestionades.  
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 Basses no gestionades  
 
S’observa com la bassa de la Font Trobada presenta una càrrega de nitrats molt 

més elevada que la resta, fet que podria ser causa d’eutrofització. A més, els 

valors de clorofil·la a són de 39,705 µg/L el que indica segons els “Valors límit 

de classificació tròfica de la OCDE” (Doña et al., 2011) que es podria classificar 

com una massa d’aigua eutròfica. D’altra banda es caracteritza per presentar 

una elevada abundància de plantes vasculars submergies, fet que indicaria un 

bon estat de conservació (Sala et al., 2005). 

Quant a l’estat ecològic de la bassa presenta un índex ECELS de 73 el qual es 

considera bo.  

La biodiversitat d’amfibis entre les basses és generalment molt similar, l’única 

que s’observa diferent és la bassa Serrabou II que amb un 0,892 té el valor més 

baix. Això podria venir lligat a que aquesta bassa es troba en un zona més rocosa 

i molt concorreguda pel bestiar.  

Aquesta bassa presenta un estat ecològic mediocre i un nivells de nitrits i fosfats 

una mica més elevats que la resta. La diferència en la quantitat d’aquest 

components respecte a les altres basses podria ser degut a que la zona presenta 

conreus propers i les elevades precipitacions podrien haver fet arribar a les 

basses els fertilitzant dels camps (Griys-Kyle & Ritchie, 2007). 

També cal destacar que aquesta bassa presenta uns nivells una mica més 

elevats de clorofil·la - a que la resta, junt amb un oxigen dissolt molt elevat. Això 

podria estar directament relacionat ja que a més quantitat de clorofil·la - a a 

l’aigua més alt és el nivell d’oxigen dissolt (Pulla, 2007). 

 

Pel que fa a la bassa Llancer III, presenta un nivell de clorofil·la - a bastant elevat 

i una quantitat d’oxigen dissolt molt baix. Aquesta bassa està eutrofitzada. Té 

una quantitat molt elevada d’algues filamentoses i llentia d’aigua, indicador d’una 

mala qualitat de l’aigua (Doña et al., 2011). La gran quantitat d’algues podria anar 

lligada a la presència de bestiar boví que freqüenta la bassa, tot i això no 

s’observen valors elevats de nitrats ni amoni. La causa del baix nivell de nutrients 

a l’aigua podria ser deguda a les fortes pluges que han emplenat la cubeta i 

dissolt els nutrients de l’aigua.  
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 Comparativa: basses gestionades i basses no gestionades  
 

Al comparar els dos tipus de basses amb les diferents variables d’estudi, s’ha 

vist que no s’observa cap diferència significativa entre elles.  

Tot i això els resultats trobats al camp si que marquen petites diferències. A trets 

generals la biodiversitat d’amfibis en les 10 basses és mou entre els mateixos 

valors, amb alguna excepció com es La Rovira Nova.  

 

D’altra banda la biodiversitat d’invertebrats presenta valors similars entre totes 

les basses. S’observen diferències en l’abundància, degut a que les basses com 

el Sabaters II presentaven un elevat nombre de larves de mosquit (F. Culicidae).  

 

Pel que fa a la quantitat de nutrients a l’aigua, aquest destaquen una mica més 

en les basses no gestionades degut a la presència de bestiar proper a la bassa 

i la possible escorrentia de fertilitzant a causa de les fortes pluges. No obstant 

això, es troben casos com La Rovira Nova que tot i estar gestionada presenta un 

elevat nombre d’amoni i fosfat a l’aigua.  

 

L’estat ecològic de les basses és molt similar entre els dos grups. En el grup de 

les basses gestionades s’esperava un resultat més elevat, tot i això la mitjana 

d’ECELS entre els diferents grups es mostra pràcticament igual. Es pot veure 

com al grup de les basses no gestionades hi ha basses com la Font Trobada i 

La Rovira Vella que presenten un estat ecològic bo. En canvi dins de les basses 

gestionades hi ha casos com són La Rovira Vella i Masferrer que presenten un 

estat dolent i mediocre. 

 

Finalment, els paràmetres fisicoquímics es mostren de forma general una mica 

més elevats en les basses no gestionades, destacant només en la bassa 

Serrabou II la qual com s’ha comentat presenta uns nivells molt més elevats de 

clorofil·la - a que la resta.  
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6. Conclusions   
 

L’estudi ha permès estudiar les diferències entre la biodiversitat d’amfibis de les 

diferents basses d’estudi i poder-les comparar entre elles. D’aquesta manera, 

s’ha pogut veure que els resultats no han sigut els que s’esperaven. Les basses 

gestionades, on caldria esperar un major biodiversitat d’amfibis, no presenten 

diferències significatives amb les no gestionades.  

 

Pel que fa a l’estat ecològic, tampoc s’observen diferències significatives entre 

ambdós grups de basses. La mitjana d’índex ECELS de les basses és 

pràcticament igual en les dos tipologies de basses, indicant que la gestió de les 

basses no ha millorat l’estat ecològic d’aquestes.  

 

L’estudi d’invertebrats ha mostrat que tot i no observar-se grans diferències entre 

les basses, la biodiversitat d’amfibis està explicada per la riquesa d’invertebrats. 

Les basses amb un pitjor estat ecològic tenen molta presència de larves de dípter 

i les basses que tenen més riquesa d’espècies es troben més ben conservades 

i presenten una major biodiversitat d’amfibis.  

 

D’altra banda els paràmetres fisicoquímics i la concentració de nutrients es 

mostren una mica més elevats en les basses no gestionades. Tot i així, només 

la concentració de fosfats a l’aigua va presentar correlació. Per tant, les basses 

amb uns nivells de fosfats més elevats presenten una biodiversitat d’amfibis més 

baixa.  

 

Aquest fet podria estar lligat a que no s’ha realitzat un seguiment en les basses 

al llarg dels anys i molts propietaris les han anat abandonant fins que aquestes 

s’han deteriorat amb el temps. Això ha fet que les basses naturals (No 

gestionades) presentin un estat de qualitat i de biodiversitat molt similar ja que 

les gestionades degut al abandonament han passat a ser basses “naturals”.  

 

Finalment, es podria dir que si es realitza una gestió però no es fa un seguiment 

continuat en el temps, aquestes actuacions de millora poden arribar a no ser 

efectives a mitjà i llarg termini. 
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Annex 1: Fitxes descriptives de les basses  
 

  

Nom de la bassa: Font Trobada 

UTM X: 443966.4 UTM Y: 4643047.6 Municipi: Folgueroles 

Fotografia i Mapa topogràfic 1:5:000 

Descripció 

La bassa de la Font Trobada es troba dins l’espai natural de les Guilleries-

Savassona. Es troba prop d’una carretera molt transitada i d’una pista forestal. La 

vegetació al voltant de la bassa està composta per salzedes (Salix alba), 

plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus orientalis var. 

acerifolia), i altres planifolis de sòls humits. A l’interior d’aquesta es troba presència 

de plantes vasculars i alguna alga filamentosa.  

Aquesta bassa no està tancada, per un lateral presenta una petita presa i quan 

està molt plena les seves aigües van a la riera.  

Actuacions realitzades 

Aquesta bassa és una bassa natural, no està gestionada. 

Observacions  

L’espai compta amb taules de pícnic, aparcament i una font d’aigua potable, 

acostuma a utilitzar-se per al lleure i l’esbarjo. 



 ii 

 
  
Nom de la bassa: Font del Glaç 

UTM X: 4435459 UTM Y: 4642797 Municipi: Folgueroles 

  
Fotografia i Mapa topogràfic 1:5:000 

Descripció 

La bassa de la Font del Glaç és troba dins d’una pedrera abandonada. Aquesta 

bassa va aparèixer degut a les perforacions realitzades a la zona i a causa de les 

precipitacións. Es troba totalment recoberta de vegetació, principalment de canyís 

(Phragmites australis). S’hi pot accedir a peu i amb cotxe i la zona es troba bastant 

freqüentada per famílies amb animals, ja que està molt a prop del nucli urbà.  

Actuacions realitzades 

Aquesta bassa és una bassa natural, no està gestionada. 

Observacions  

La pedrera ha tingut diverses denuncies els darrers anys a causa d’abocaments 

il·legals.  



 iii 

 
  

Nom de la bassa: Llancer III 

UTM X: 448228 UTM Y: 4645905 Municipi: Tavèrnoles 

  
Fotografia i Mapa topogràfic 1:5:000 

Descripció 

La bassa Llancer III es troba al municipi de Tavèrnoles, entre el pla de  Brugueres 

i el pla de Santa Margarida, dins d’una zona de pastures on predomina una 

vegetació de conreus herbacis i de secà. Al voltant, hi ha boscos de pinedes de 

pi roig (Pinus sylvestris), neutrobasòfiles i mesòfiles.  

Dins de la bassa predomina la boga (Typha latifolia), el canyís (Phragmites 

australis) i alguns tipus d’algues filamentoses.  

Actuacions realitzades 

Aquesta bassa és una bassa natural, no està gestionada. 

Observacions  

El bestiar té accés a la bassa i l’utilitzen d’abeurador.  



 iv 

 
  

Nom de la bassa: Serrabou II 

UTM X: 443403 UTM Y: 4645526 Municipi: Tavèrnoles 

  
Fotografia i Mapa topogràfic 1:5:000 

Descripció 

La bassa Serrabou II es troba dins d’una zona de pastures de bestiar oví. Es troba 

envoltada de conreus herbacis extensius de secà i condicionats com a pastura 

intensiva. Dins la bassa no es troba vegetació.  

Pertany a la finca Serrabou però no té accés per carretera.  

Actuacions realitzades 

Aquesta bassa és una bassa natural, no està gestionada. 

Observacions  

La bassa es utilitzada com abeurador per al bestiar.  



 v 

 
  

Nom de la bassa: La Rovira Vella  

UTM X: 432345 UTM Y: 4641228 Municipi: Vic 

  
Fotografia i Mapa topogràfic 1:5:000 

Descripció 

La bassa de la Rovira Vella es troba al municipi de Vic, al costat d’una carretera 

asfaltada. Tota la zona es troba envoltada de conreus herbacis extensius de secà. 

La bassa està envoltada per arbres autòctons aïllats i vegetació herbàcia.  

A l’interior de la bassa predominen diferents tipus de plantes vasculars i llentia 

d’aigua (Lemna sp.). 

 

Actuacions realitzades 

Aquesta bassa és una bassa natural, no està gestionada.  

Observacions  

Hi ha molta afluència de visitants i fauna domèstica, fet que fa que es trobin 

deixalles al voltant.  



 vi 

 
  

Nom de la bassa: La Rovira Nova 

UTM X: 432443 UTM Y: 4640948 Municipi: Vic 

    
Fotografia i Mapa topogràfic 1:5:000 

Descripció 

La bassa de la Rovira Nova pertany a una casa de turisme rural. A les seves 

instal·lacions es poden trobar diferents tipus d’animals des de cabres fins a 

gossos.  

La bassa està totalment coberta de llentia d’aigua (Lemna sp.) i algues 

filamentoses, també hi predomina la boga (Typha latifolia) i el canyís (Phragmites 

australis) en tota la bassa. 

Actuacions realitzades 

Es va arreglar l’estructura de la bassa i es va realitzar una buidada de fems. 

També es van connectar les aigües pluvials de la casa per assegurar que la bassa 

tingues sempre aigua. 

Observacions  

La bassa ha estat molt descuidada en els darrers anys per part dels propietaris. 

Actualment recull les aigües brutes de la casa. Tot i que la finca utilitza 

exclusivament productes ecològic, la bassa es troba en molt mal estat de 

conservació.  



 vii 

 
  
Nom de la bassa: Sabaters II 
UTM X: 447576 UTM Y: 4645684 Municipi: Tavèrnoles 

   
Fotografia i Mapa topogràfic 1:5:000 

Descripció 

La bassa dels Sabaters II pertany a la finca del Sabaters, situada al Pla de Santa 

Margarida. Aquesta es troba al municipi de Tavèrnoles en una zona on 

predominen els conreus herbacis de secà, al costat d’una pista forestal on poden 

accedir vehicles motoritzats.  

Al voltant de la bassa predominen boscos de pinedes de pi roig (Pinus sylvestris), 

neutrobasòfiles i mesòfiles, dels Pirineus. A l’interior de la bassa es troba la boga 

(Typha latifolia), el canyís (Phragmites australis) i plantes vasculars. 

Actuacions realitzades 

Es va col·locar una tanca per evitar l’accés del bestiar a la bassa i es va construir 

un abeurador alternatiu per aquest.  

D’altra banda es va col·locar un plafó informatiu sobre la importància de les 

basses agrícoles i les espècies al·lòctones.  

Observacions  

Tot i ser una bassa tancada per evitar l’entrada del bestiar aquesta s’obre de forma 

ocasional per a treballs del camp.  



 viii 

 
  

Nom de la bassa: Masferrer 

UTM X: 435831 UTM Y: 4638550 Municipi: Malla 

   
Fotografia i Mapa topogràfic 1:5:000 

Descripció 

La bassa Masferrer es troba al municipi de Malla al costat d’un camí asfaltat que 

connecta tota la xarxa de masies de la zona. Aquesta bassa pertanyia a la masia 

Masferrer, actualment abandonada. 

A l’interior de la bassa es troba la boga (Typha latifolia), el canyís (Phragmites 

australis), diferents plantes vasculars i presencia d’algues filamentoses.  

Al voltant de la bassa hi ha molts camps de conreu herbacis de secà i algun arbre 

autòcton aïllat.  

Actuacions realitzades 

Es van retirar 10 Tn de runa d’un antic abocament, es va redefinir la cubeta, es 

van fixar els marges i es va recuperar i arranjar el canal d’aportació d’aigua.  

D’altra banda es va col·locar un plafó informatiu sobre la importància de les 

basses agrícoles i les espècies al·lòctones. 

Observacions  

Tot i ser una bassa on s’han realitzat actuacions de gestió no presenta cap tipus 

de tanca per evitar l’entrada del bestiar. També s’ha trobat petjades de porc 

senglar (Sus scrofa) fet que donaria pensar que aquesta bassa d’utilitzar 

d’abeurador per diferents espècies autòctones de la zona.   



 ix 

 
  
Nom de la bassa: Mas el Colomer 

UTM X: 437617 UTM Y: 4635133 Municipi: Taradell 

 
Fotografia i Mapa topogràfic 1:5:000 

Descripció 

La bassa Mas el Colomer es troba dintre de la finca privada Mas El Colomer. 

Aquesta bassa es d’origen artificial i tot i no està tancada, no és accessible. 

Al voltant de la bassa hi ha arbres autòctons aïllats i a l’interior predomina la boga 

(Typha latifolia), el canyís (Phragmites australis) i algues filamentoses.  

Actuacions realitzades 

El GNO va realitzar actuacions de restauració de les basses agrícoles que tinguin 

alguna afectació que posi en perill la supervivència dels seus valors naturals, com 

es el cas d’aquesta. En aquesta s’ha fet una actuació de millora del re d’entrada 

d’aigua per tal de garantir un bon nivell d’inundació a la bassa.  

D’altra banda es va col·locar un plafó informatiu sobre la importància de les 

basses agrícoles i les espècies al·lòctones. 

Observacions  

La bassa es freqüentada per diferents grups d’estudiants durant l’any per tal de 

revisar la comunitat d’amfibis que aquesta recull. 
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Nom de la bassa: El Pujol 

UTM X: 442109 UTM Y: 4636253 Municipi: Taradell 

   
Fotografia i Mapa topogràfic 1:5:000 

Descripció 

La bassa del Pujol es troba al municipi de Taradell al costat de la finca El Pujol. 

Aquesta està envoltada per conreus herbacis de secà i al costat d’una pista 

forestal. A l’interior de la cubeta predomina la boga (Typha latifolia), el canyís 

(Phragmites australis) i algues filamentoses. 

La zona acostuma a ser transitada per visitants i fauna domèstica.  

Actuacions realitzades 

Aquesta bassa va ser gestionada per el GNO amb la finalitat de promoure la 

recerca, la divulgació i la protecció del medi natural osonenc.  

Es va fer un abeurador al costat per evitar l’accés del bestiar a aquesta bassa. 

D’altra banda en va col·locar un plafó informatiu per a evitar la introducció 

d’espècies al·lòctones.   

Observacions  

Tot i ser una bassa gestionada, aquesta no està ben tancada i permet l’accés del 

bestiar.  
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Annex 2: Fitxes de camp  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Taula 1. Fitxa de camp utilitzada per a realitzar el seguiment d’amfibis a les diferents basses a 

través del cens per transsecte. Font pròpia.   

 

 
 
  

Fitxa de camp per TRANSSECTE 
Dia  

No gestionades Gestionades 
 Font 

Trobada 
Font 
del 
glaç 

Llancer 
III 

Serrabou 
II 

La Rovira 
Vella Masferrer Sabaters 

II 
El 

Pujol 
La 

Rovira 
Nova 

Mas el 
Colomer 

Hora           
Condicions 
climàtiques 

          

Temperatura           
Espècies Nombre d’Individus detectats 
Ssa           
Pwa           
Cas           
Car           
Tma           
Lhe           
Aob           
Dpi           
Pcu           
Ppu           
Bsp           
Bca           
Hme           
Rte           
Ppe           
Pgr           

Condicions climàtiques 
0- Clar sense núvols 
1- Parcialment ennuvolat 
2- Ennuvolat 
3- Pluja 
4- Pluja forta 



 xii 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Taula 2. Fitxa de camp utilitzada per a realitzar el seguiment d’amfibis a les diferents basses a 

través del cens de cants d’anurs. Font pròpia.   

 

Fitxa de camp CANT d’anurs  
Dia  

No gestionades Gestionades 
 Font 

Trobada 
Font 
del 
glaç 

Llancer 
III 

Serrabou 
II 

La Rovira 
Vella Masferrer Sabaters 

II 
El 

Pujol 
La 

Rovira 
Nova 

Mas el 
Colomer 

Hora           
Condicions 
climàtiques 

          

Temperatura           
Espècies Nombre d’Individus detectats 
Ssa           
Pwa           
Cas           
Car           
Tma           
Lhe           
Aob           
Dpi           
Pcu           
Ppu           
Bsp           
Bca           
Hme           
Rte           
Ppe           
Pgr           
Detecció de 
cors 
distants  

          

Condicions climàtiques 
0- Clar sense núvols 
1- Parcialment ennuvolat 
2- Ennuvolat 
3- Pluja 
4- Pluja forta 
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Taula 3. Fitxa de camp utilitzada per a realitzar el seguiment d’amfibis a les diferents basses a 

través de postes i larves. Font pròpia.   

 

Fitxa de camp per CAPTURA (larves i postes) 
Dia  

No gestionades Gestionades 
 Font 

Trobada 
Font 
del 
glaç 

Llancer 
III 

Serrabou 
II 

La Rovira 
Vella Masferrer Sabaters 

II 
El 

Pujol 
La 

Rovira 
Nova 

Mas el 
Colomer 

Hora           
Condicions 
climàtiques 

          

Temperatura           
Espècies Nombre d’Individus detectats 
Ssa           
Pwa           
Cas           
Car           
Tma           
Lhe           
Aob           
Dpi           
Pcu           
Ppu           
Bsp           
Bca           
Hme           
Rte           
Ppe           
Pgr           

Condicions climàtiques 
0- Clar sense núvols 
1- Parcialment ennuvolat 
2- Ennuvolat 
3- Pluja 
4- Pluja forta 
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Annex 3: Fitxa índex ECELS  
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Annex 4: Taula de tots els valors obtinguts en l’estudi 

 
Taula 4. Taula resum de tots el valors obtinguts al camp. TDS: total sòlids dissolts; Cond.corr: 

conductivitat corregida; OD: oxigen dissolt en mg/L; OD: Oxigen dissolt en %; pH; Chla: clorofil·la 

a; Pr.mitj: profunditat mitjana; sup.: Superfície. Secchi: Disc Secchi; NO3-: Nitrat; NO2-: Nitrit; 
NH4+: Amoni; PO43-: Fosfat; Índex ECELS; H’i: Índex de Shannon invertebrats; Si: Riquesa 

d’espècies invertebrats; H’a: Índex de Shannon amfibis; Sa: Riquesa d’espècies amfibis; 

Gestionada: Si la bassa ha estat o no gestionada.  Font pròpia.   
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