
PROJECTE LIFE+ NATURA 

LIFE 08 NAT/E/000072 
 

 

 

 

Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter 

 

SEGUIMENT DE FAUNA VERTEBRADA 

 

       

         

INFORMES FINALS 

 
 
 

                           

 
 

  



 

SEGUIMENT DE FAUNA VERTEBRADA  –  PROJECTE LIFE+ RIPARIA-TER 

 
 
 

EQUIP DE TREBALL 
 
COORDINACIÓ: 

Dr. Quim Pou i Rovira   
Sorelló, estudis al medi aquàtic  

   

AMFIBIS: 

Carles Feo Quer 

 
OCELLS: 

Miquel Àngel Fuentes 

 
QUIRÒPTERS: 

Xavier Puig 
Carles Flaquer 
Adrià L. Baucells 
Galanthus i Museu de Granollers  

   

LLÚDRIGA I TORTUGUES AQUÀTIQUES: 

Dr. Quim Pou i Rovira              

Eloi Cruset Tonietti  

Xavier Llopart Sànchez       
Sorelló, estudis al medi aquàtic    

 

 

El seguiment de fauna vertebrada s’ha dut a terme d’acord amb els objectius generals establerts per al 
seguiment científic del projecte Riparia-Ter, sota la direcció del Dr. Xavier Quintana de l’Institut d’Ecologia 
Aquàtica de la Universitat de Girona.   

 

PROMOUEN 

 

               
 

 AJUNTAMENT DE BESCANÓ     AJUNTAMENT DE SANT GREGORI   AJUNTAMENT DE SALT     AJUNTAMENT DE GIRONA AJUNTAMENT DE JAFRE 
 

 

PATROCINEN 

                         



          RIPARIA-TER  -  Seguiment de fauna vertebrada     

 

3 

Hidrologia del Ter durant el període 2010-2013 

El Ter durant el 2010 es va caracteritzar hidrològicament per presentar un cabal mitjà alt en 

relació als darrers anys, i al mateix temps amb avingudes naturals i desembassaments en 

dates poc habituals (maig, juny, juliol i principis d’octubre). (Figura 1). De la mateixa manera 

durant el 2011 el Ter va presentar també un cabal mitjà alt en relació al darrer decenni, i al 

mateix temps amb avingudes naturals i desembassaments en dates poc habituals (maig, 

juny, agost, per exemple). En canvi, durant el 2012 el riu va mantenir un cabal mitjà baix en 

relació al darrer decenni, amb escasses avingudes. Aquesta situació es pot haver vist 

clarament influïda per la gestió dels desembassaments duta a terme per l’autoritat 

competent en la matèria, però també per una pluviometria més baixa que la d’anys 

precedents. Finalment, el 2013 s’ha tornat a situar en uns cabals mitjans lleugerament 

superiors, gracies als episodis d’avingudes associats a fortes pluges, i al fet que durant la 

temporada d’estiu es desembassa més aigua per a garantir i optimitzar el reg a la plana del 

Baix Ter.  
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Resums 

Amfibis 

Els amfibis son uns excel·lents indicadors de la qualitat dels hàbitats aquàtics, ja que son sensibles a 

la major part de les seves formes de degradació. La doble vida, terrestre i aquàtica, dels amfibis fa 

que aquests organismes siguin molt adients per ser utilitzats com indicadors biològics. 

L’objectiu principal és realitzar un seguiment de les poblacions d’amfibis, fent especial atenció en 

avaluar la colonització de les noves zones inundables i altres actuacions desenvolupades al llarg del 

projecte LIFE Riparia. En aquest seguiment d’amfibis s’ha establert com a sistema de monitoratge el 

seguiment dels cants d’anurs i de contactes visuals, un mètode de seguiment senzill que amb un 

baix cost i esforç permet cobrir una superfície amplia i establir la distribució de gran part de les 

espècies presents. Consisteix en un recompte nocturn de cants d’anurs, mitjançant escoltes i 

contactes visuals de >3 minuts, en estacions d’escolta obtenint un índex de cants. S’han realitzat tres 

mostrejos anuals, un al març, un a l’abril i un al maig d’una xarxa de 18 punts repartits en les 4 zones 

d’actuació del projecte. 

Al llarg del mostratges del 2013 s’han detectat 6 (75%) de les 8 espècies d’anurs potencials i 1 

urodel dels 3 possibles. Per a la granota pintada (Discoglossus pictus), el gripau comú (Bufo bufo) i 

el tritó palmat (Lissitriton helveticus) la majoria de contactes han estat visuals. També s’ha detectat 

reineta (Hyla meridionalis), granota verda (Pelophylax perezi), gripau corredor (Bufo calamita) i tòtil 

(Alytes obstetricans). A partir de les dades recollides per altres observadors s’afegeixen dues 

espècies el gripau d’esperons (Pelobates cultripes) que té una població bastant localitzada a la zona 

de les Deveses de Salt, i la salamandra (Salamandra salamandra). 

A nivell meteorològic hi ha hagut importants precipitacions el mes de març, amb dos episodis de 

llevantades que van provocar una crescuda important del riu, afectant per exemple les noves basses 

de l’Illa de Jafre. També la primavera ha estat a nivell general més freda que l’habitual, i alguns dels 

dies de mostreig de març i abril es van fer en condicions de temperatures més baixes del normal. 

Aquest fet ha condicionat el resultat d’espècies més termòfiles com la reineta i la granota verda que 

han presentant un índex de detectabilitat baix, tot i que encara segueixen essent les espècies més 

abundants.  

Les actuacions del projecte LIFE Riparia en la construcció de noves basses han estat positives per 

als amfibis. Les basses noves de l’Illa de Jafre després de la ràpida colonització pels amfibis el 2012, 

enguany han estat especialment productives. S’hi ha reproduït de forma abundant el gripau corredor i 

la granota pintada, Les noves basses del Canal de la Maçana, punt SA08 incorporat des del 2012 

han començat a tenir aigua a l’abril de 2013, assolint un nivell ja important durant el mes de maig. 

S’hi ha detectat gripau comú, reineta, tòtil i granota pintada, fins i tot aquesta última s’hi ha reproduït. 

La zona pot ser un bon punt de reproducció per als amfibis tot i que caldrà vigilar amb l’entrada de 

peixos i crancs. Cal estar alerta per de la presència de peixos depredadors a les noves basses de 

l’Illa de Jafre que poden afectar negativament als amfibis en propers anys. 

L’avinguda d’aigua del riu Ter va provocar canvis en les basses de nova creació de l’Illa de Jafre. Cal 

establir uns criteris de gestió per a cada una de les basses existents i les de nova creació que 

determinin les actuacions de gestió a desenvolupar en funció de les necessitats hídriques i l’interès 

per a la fauna aquàtica. 
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Ocells 

Aquest estudi forma part del seguiment científic del projecte Life + Natura Riparia - Ter, de 

recuperació d'hàbitats riparis del riu Ter, a la província de Girona. S'han sotmès a seguiment les 

quatre zones d'actuació del projecte: l'Illa de la Pilastra, Les Deveses de Salt i Hortes de Santa 

Eugènia, l'Illa del Ter a Pedret i el Bosc de Can Salvatella, i l'Illa d'Avall a Jafre. Es tracta de zones 

molt interessants per a les aus causa de la gran diversitat d'hàbitats que presenten, per la seva 

condició de refugis (illes verdes), per la seva funció de corredor biològic i per l'abundància de 

recursos alimentaris entre d'altres factors. 

L'objectiu del seguiment ornitològic és caracteritzar la comunitat ornitològica de les zones d'actuació, 

ja siguin espècies reproductores o estivals, o espècies hivernants, parant especial atenció a les 

espècies més sensibles a nivell de conservació. Per això, s'ha realitzat un treball de camp 

estandarditzat utilitzant el transecte com a unitat bàsica de mostreig. El recompte de les aus 

detectades en els transectes ha permès obtenir índexs d'abundància i riquesa específica d'aus a 

cadascuna de les zones d'actuació del projecte durant els quatre anys en què s'ha dut a terme. Amb 

aquestes dades s'ha fet un anàlisi comparatiu de l'evolució de la composició específica i l'abundància 

relativa de la comunitat d'aus abans, durant i després de les actuacions executades pel projecte. 

Tot i que les actuacions de millora forestal en zones d'elevada cobertura han suposat pertorbacions 

importants i pèrdua temporal d'hàbitat per a algunes espècies típiques del sotabosc, l'impacte 

ecològic és petit. Es tracta en tot cas d'espècies ubiqües i comunes, amb estatus de conservació poc 

preocupant i que ràpidament colonitzaran els hàbitats a mesura que es vagin recuperant. En cap cas 

s'ha observat un perjudici per a les espècies d'aus més sensibles. Al contrari, és molt previsible que 

les millores en l'hàbitat que actualment estan prenent forma, afavoreixin en un futur pròxim l'augment 

de la diversitat d'aus a les zones d'actuació així com l'establiment de nous territoris de cria per a 

algunes espècies vulnerables com l' tórtora, el capsigrany, el blauet, l'abellerol, el formiguer o el picot 

garser petit entre d'altres. 

Quiròpters 

S’ha aplicat el protocol QuiroHàbitats (seguiment remot multiespecífic de quiròpters en hàbitats) a 

quatre localitats al llarg del tram mig del Ter (la Pilastra, deveses de Salt, illa de Ter i illa d’Avall), al 

llarg de quatre anys consecutius per intentar mesurar la resposta de les poblacions de ratpenats a 

les millores d’hàbitat que s’hi han dut a terme. L’activitat enregistrada ha variat de forma significativa 

entre localitats, obtenint-se un màxim a l’illa de Ter, presumiblement per la proximitat a la ciutat que 

ofereix refugi en abundància per algunes espècies de ratpenats, i un mínim a Salt, sense que en cap 

cas l’activitat registrada fos baixa si es compara amb la mitja obtinguda al llarg de la xarxa de 

seguiment implementada a Catalunya.  

La variabilitat interanual d’activitat registrada dins de cada estació fa pensar que factors altres que la 

qualitat o característiques del bosc de ribera determinen l’activitat de quiròpters. En particular les 

oscil·lacions del règim fluvial, esperables d’altra banda en cursos de règim mediterrani com l’estudiat, 

podrien tenir una forta influència, doncs modifiquen tant la vegetació immediata al riu (extrem que pot 

influir sobre la densitat de pipistrel·les - Pipistrellus pipistrellus i Pipistrellus pygmaeus -) com les 

característiques del flux (l’aparició de fluxos més laminars afavoreix per exemple les dues espècies 

de ratpenats aquàtics - Myotis daubentonii i M. capaccinii -)  
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El grup fònic dominant ha estat el de les pipistrel·les de freqüència alta, amb una forta presència a 

totes les localitats. El segon grup que ha tingut una aportació significativa és el dels ratpenats 

aquàtics, que han mostrar una elevada activitat a les dues estacions superiors sobretot els darrers 

dos anys de mostreig. Han aparegut fins a 7 grups fònics o espècies més, amb una contribució total 

molt minsa, inferior al 3% dels contactes, que han aportat un catàleg de com a mínim 9 espècies. 

Llúdriga i tortugues aquàtiques 
 

Les poblacions de llúdriga (Lutra lutra) i tortugues aquàtiques autòctones (Mauremys leprosa, Emys 

orbicularis) a la conca del Ter havien patit grans daltabaixos al llarg del segle XX. Afortunadament, a 

partir dels anys 90 aquestes espècies s’han començat a recuperar a la conca.  

El principal objectiu d’aquest seguiment ha estat obtenir informació sobre l’estat i l’evolució de les 

poblacions d’aquestes espècies dins les zones d’actuació del projecte Riparia Ter. La metodologia 

aplicada s’ha basat en censos visual i comptatge de rastres, mètodes àmpliament usats en els 

seguiment d’aquests grups vertebrats aquàtics. Entre el 2010 i el 2013 s’han dut a terme 1-2 

campanyes de mostreig anuals. A cada campanya, s’han realitzat un total de 14 censos visuals per a 

tortugues i 13 transectes de comptatge de rastres per la llúdriga, distribuïts en les 4 zones d’actuació 

del projecte Riparia-Ter. 

Pel que fa a les tortugues, s’ha detectat la presència de tortugues a la meitat de les estacions 

d’observació, amb un total de 2 espècies observades i amb densitats relatives generalment baixes o 

molt baixes. Les estacions on s’ha realitzat observacions de tortugues tenen en comú que es tracta 

de trams fluvials amb aigües quietes o parades. La tortuga de rierol manté una petita població al Ter 

potser en expansió. En canvi, la tortuga d’estany només manté una població exigua al curs mitjà del 

Ter. Per altra banda, l’espècie exòtica Trachemys scripta es troba plenament establerta al Ter, i 

probablement en expansió; aquesta espècie tendeix a desplaçar les tortugues aquàtiques 

autòctones.  

S’han detectat recurrentment rastres de llúdriga a la major part de transectes de prospecció 

establerts. La seva densitat relativa ha variat notablement d’un any a l’altre, però no s’observa cap 

tendència temporal sostinguda. Les densitats mitjanes més altes s’han registrat en els transectes 

situats en trams més reòfils amb predominància de ràpids i taules. Actualment la llúdriga es troba 

plenament restablerta al riu Ter, amb una població contínua al llarg del seu curs, una densitat global 

notablement alta i probablement regulada per la dinàmica hidrològica del riu, que afecta tant a la 

disponibilitat tròfica com a l’estructura de l’hàbitat fluvial. 
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Abstracts 

Amphibian  

The main objective was to monitor amphibian populations. Special attention has been devoted to 

assess the colonization of new flood areas and other actions taken during the LIFE project Riparia. 

The detection of amphibians through listening to anuran calls and visual contact has been established 

as a monitoring system. It is a simple method of monitoring low cost and effort. It consists of a count 

of anuran night sounds. Three samplings were performed annually, one in March, one in April and 

one in May, in a network of 18 points in the four project areas. 

During 2013, six (75%) of the 8 anuran existing species, and one of the three urodels species, have 

been detected. For the Mediterranean painted frog (Discoglossus pictus), Common toad (Bufo bufo) 

and the Palmate newt (Lissotriton helveticus) contacts have been mostly visual. Also we detected 

Mediterranean tree frog (Hyla meridionalis), Iberian green frog (Pelophylax perezi), Natterjack toad 

(Bufo calamita) and Common midwife toad (Alytes obstetricans). With the data collected by other 

observers we have been added to the amphibian list two species: the western Spadefoot frog 

(Pelobates cultripes) only localized in Salt area, and Fire salamander (Salamandra salamandra). 

The actions of the LIFE Riparia aimed at the construction of new ponds have been very positive for 

amphibians. This year new “Illa de Jafre” ponds has been especially productive after rapid 

colonization by amphibians in 2012. The Maçana channel new pond, point SA08, built from 2012, 

have started to have water in April 2013. Common toad, Mediterranean tree frog, Common midwife 

toad and Mediterranean painted frog have been observed there, the painted frog have been breeding 

in the pond. The area might be a good place for amphibians although it is very necessary to avoid the 

presence of fish and predatory crabs. We must be alert to the presence of predatory fish to new “Illa 

de Jafre” ponds that may adversely affect amphibians in coming years.   

Changes in newly created “Illa de Jafre“ ponds were caused in March by the Avenue of the River Ter. 

Management criteria has to be established for each of the existing and newly created ponds to 

perform management actions based on water needs and interests conservation aquatic fauna . 

Birds 

This study is part of the scientific monitoring of Life + Nature Riparia-Ter, a project engaged in the 

recovery of riparian habitats of the Ter River, in the province of Girona. We have tracked the four 

areas covered by the project: ‘Illa de la Pilastra’, ‘Les Deveses de Salt’ and ‘Hortes de Santa 

Eugènia’, the ‘Illa del Ter’ and the forest of ‘Can Salvatella’ in Pedret, and the ‘Illa d’Avall’ in Jafre. 

The reasons that make these areas significant for the study of birds are, among others: their diversity 

of habitats, their role as shelters (green islands), their function as a biological corridor and their 

abundance of food resources.  

The goal is to characterize the ornithological community in these areas populated by summer, 

wintering and breeding species, with a specific focus on the most sensitive species from a 

conservation perspective. For this purpose, we have conducted fieldwork using standardized transect 

as the basic sampling unit. The number of birds registered by these transects in each area has 

allowed the compilation of indexes of abundance and specific richness of birds.  A comparative 
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analysis based on four years worth of accumulated data allows the assessment of the evolution of 

both species composition and relative abundance of the bird community before, during and after the 

time-span of the project. 

Although efforts at forest improvement in areas of high coverage have resulted in significant 

disruption and temporary loss of habitat for some typical undergrowth species, the ecological impact 

has been globally negligible. 

Forest improvement has affected ubiquitous and common species, with little concern on their 

conservation status that will quickly colonize the habitats again as the latter recover. In no case has 

there been a negative impact to the most sensitive bird species. On the contrary, it is very likely that 

the improvements in the habitat that are currently taking place will, in the near future, increase the 

diversity of birds in these areas. Even more, these measures will establish new breeding areas for 

some vulnerable species such as turtle dove, woodchat shrike, kingfisher, european bee-eater, 

wryneck or lesser spotted woodpecker among others. 

Bats 

QuiroHabitats (a field remote automated bat activity sampling protocol) has been conducted on a 

yearly basis on four sampling locations along the central stretch of the Ter river over a four year 

period; the main aim being to measure the bat community response to the habitat improvements 

performed during and prior to beginning of the survey. The following sampling locations have been 

included: La Pilastra (Bescanó), Deveses de Salt (Salt), Illa de Ter (Girona) and Illa d’Avall (Jafre). 

Bat activity has significantly varied among locations, showing its maximum on Illa de Ter, presumably 

due to its proximity to the city of Girona, which offers a wealth of roosts to the crevice dwelling 

species such as the Pipistrelles, that dominate the chiropteran community in the region. The lowest 

bat activity has been recorded in Salt, though the average activity per hour has never been low when 

compared to the average registered on the QuiroHabitats monitoring network, which has 23 sampling 

stations in Catalonia.  

The interannual variability of bat activity within each sampling location precludes using the local 

environmental variables (riparian forest attributes or quality) alone to explain the differences found on 

bat communities between localities. Annual flow regime fluctuations, typical of the Mediterranean 

basins, may have a strong influence, since they can potentially alter both the riverine vegetation 

(which can affect the activity of Pipistrelles) and the flow characteristics on any particular point of the 

river. For instance, conversion from a turbulent to a laminar flow in a particular stretch, due to 

physical changes on the riverbed after a flash flood, may favor the presence of aquatic bats such as 

Daubeton’s or the long-fingered bat (Myotis daubentonii and M. capaccinii).  

High frequency Pipistrelles, including both the Soprano and the Common Pipistelles (Pipistrellus 

pygmaeus and P. pipistrellus) have dominated the bat community along all sampling locations. The 

second phonic group with a strong presence is the one formed by the aquatic bats, with a stronger 

presence over the last two years on the two upper locations. Up to 7 more phonic groups or species 

have been reported, though with a low contribution to the overall activity (accounting for less than 3% 

of the contacts). The minimum number of species detected on the whole surveyed stretch is 9, out of 

the 30 species so far found in Catalonia.  
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Otter and aquatic turtles 
 

The populations of otter (Lutra lutra) and native aquatic turtles (Mauremys leprosa, Emys orbicularis) 

in river Ter basin, had suffered major setbacks during the XX century. Fortunately, from nineties 

these species have started to recover in the basin. 

The main objective of this monitoring was to obtain information on the status and evolution of 

populations of these species in the areas covered by the project Riparia-Ter. The methodology 

applied is based on visual censuses and  

The methodology applied is based on visual censuses and counting of traces, methods which are 

widely used for the monitoring of these aquatic vertebrates. Between 2010 and 2013 1-2 annual 

sampling campaigns were carried out. In every campaign, there were a total of 14 visual censuses of 

turtles and 13 transects to detect otter traces, distributed all along the areas covered by the project 

Riparia-Ter. 

The presence of turtles has been recorded in half of the monitoring stations, where only two species 

have been observed, usually with a low or very low relative density. Stations with records of turtles 

have in common that are in river stretches with calm waters. Mediterranean turtle (Mauremys leprosa) 

have a small population in river Ter, probably in expansion. However, the European pond turtle 

(Emys orbicularis), only has a meager population in the middle Ter. On the other hand, an exotic 

species, Trachemys scripta, is fully established in the Ter, where it is now common and probably 

expanding; this species tends to displace native aquatic turtles. 

Repeatedly, traces of otters have been detected in most of the survey transects established. Its 

relative density varied significantly from one year to another, but there is no a sustained temporal 

trend. The highest average densities were recorded in transects located in river stretches with 

dominancy of rapid running waters, with abundant riffles. Currently otter is fully restored in river Ter, 

showing a continuous presence along its watercourse, with a high density, which is probably 

regulated by the hydrological regime, affecting both the trophic availability and the structure of the 

fluvial habitat. 
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1. Resum en castellà 

 

Los anfibios son unos excelentes indicadores de la calidad de los hábitats 

acuáticos, ya que son sensibles a la mayor parte de sus formas de 

degradación. La doble vida, terrestre y acuática, de los anfibios hace que 

estos organismos sean muy adecuados para ser utilizados como indicadores 

biológicos. 

El objetivo principal es realizar un seguimiento de las poblaciones de 

anfibios, con especial atención en evaluar la colonización de las nuevas 

zonas inundables y otras actuaciones desarrolladas a lo largo del proyecto 

LIFE Riparia. En este seguimiento de anfibios se ha establecido como 

sistema de monitorización el seguimiento de los cantos de anuros y de 

contactos visuales,, un método de seguimiento sencillo que con un bajo 

coste y esfuerzo permite cubrir una superficie amplia y establecer la 

distribución de gran parte de las especies presentes. Consiste en un 

recuento nocturno de cantos de anuros, mediante escuchas y contactos 

visuales de > 3 minutos , en estaciones de escucha obteniendo un índice de 

cantos. Se han realizado tres muestreos anuales, en marzo, abril y mayo, 

de una red de 18 puntos repartidos en las 4 zonas de actuación del 

proyecto. 

A lo largo del muestreos de 2013 se han detectado 6 (75%) de las 8 

especies de anuros potenciales y 1 urodelo los 3 posibles. Para el sapillo 

pintojo (Discoglossus pictus), el sapo común (Bufo bufo) y el tritón 

palmeado (Lissotriton helveticus) la mayoría de contactos han sido visuales. 

Otras especies son la ranita meridional (Hyla meridionalis), la rana común 

(Pelophylax perezi), el sapo corredor (Bufo calamita) i el sapo partero 

común (Alytes obstetricans). A partir de los datos recogidos por otros 

observadores añaden dos especies el sapo de espuelas (Pelobates cultripes) 

que tiene una población bastante localizada en la zona de las Dehesas de 

Salt , y la salamandra (Salamandra salamandra). 

A nivel meteorológico ha habido importantes precipitaciones en el mes de 

marzo, con dos episodios de levante que provocaron una crecida importante 
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del río, afectando por ejemplo las nuevas lagunas de la Isla de Jafre. 

También la primavera ha sido a nivel general más fría que lo habitual, y 

algunos de los días de muestreo de marzo y abril se hicieron en condiciones 

de temperaturas más bajas de lo normal. Este hecho ha condicionado el 

resultado de especies más termófilas como la ranita meridional y la rana 

que han presentado un índice de detectabilidad bajo, aunque todavía siguen 

siendo las especies más abundantes. 

Las actuaciones del proyecto LIFE Riparia en la construcción de nuevas 

balsas han sido positivas para los anfibios. Las balsas nuevas de la Isla de 

Jafre tras la rápida colonización por anfibios en 2012, han sido 

especialmente productivas. Se reproducido de forma abundante el sapo 

corredor y el sapillo pintojo, Las nuevas balsas del Canal de la Maçana, 

punto SA08, incorporado desde 2012 han comenzado a tener agua en abril 

de 2013, alcanzando un nivel ya importante durante el mes de mayo. Se ha 

detectado sapo común, ranita meridional, sapo corredor y sapillo pintojo, 

incluso esta última se ha reproducido. La zona puede ser un buen punto de 

reproducción para los anfibios aunque habrá que vigilar con la entrada de 

peces y cangrejos. Se ha detectado ya la presencia de peces depredadores 

en las nuevas balsas de la Isla de Jafre que pueden afectar negativamente a 

los anfibios en próximos años. 

La avenida de agua del río Ter provocó cambios en las balsas de nueva 

creación de la Isla de Jafre. Sería necesario que establecer unos criterios de 

gestión para cada una de las lagunas y balsas existentes y las de nueva 

creación que determinen las actuaciones de gestión a desarrollar en función 

de las necesidades hídricas y el interés para la fauna acuática. 
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2. Resum en català 

Els amfibis son uns excel�lents indicadors de la qualitat dels hàbitats 

aquàtics, ja que son sensibles a la major part de les seves formes de 

degradació. La doble vida, terrestre i aquàtica, dels amfibis fa que aquests 

organismes siguin molt adients per ser utilitzats com indicadors biològics. 

L’objectiu principal és realitzar un seguiment de les poblacions d’amfibis, 

fent especial atenció en avaluar la colonització de les noves zones 

inundables i altres actuacions desenvolupades al llarg del projecte LIFE 

Riparia. En aquest seguiment d’amfibis s’ha establert com a sistema de 

monitoratge el seguiment dels cants d’anurs i de contactes visuals, un 

mètode de seguiment senzill que amb un baix cost i esforç permet cobrir 

una superfície amplia i establir la distribució de gran part de les espècies 

presents. Consisteix en un recompte nocturn de cants d’anurs, mitjançant 

escoltes i contactes visuals de >3 minuts, en estacions d’escolta obtenint un 

índex de cants. S’han realitzat tres mostrejos anuals, un al març, un a l’abril 

i un al maig d’una xarxa de 18 punts repartits en les 4 zones d’actuació del 

projecte. 

Al llarg del mostratges del 2013 s’han detectat 6 (75%) de les 8 espècies 

d’anurs potencials i 1 urodel dels 3 possibles. Per a la granota pintada 

(Discoglossus pictus), el gripau comú (Bufo bufo) i el tritó palmat 

(Lissitriton helveticus) la majoria de contactes han estat visuals. També s’ha 

detectat reineta (Hyla meridionalis), granota verda (Pelophylax perezi), 

gripau corredor (Bufo calamita) i tòtil (Alytes obstetricans). A partir de les 

dades recollides per altres observadors s’afegeixen dues espècies el gripau 

d’esperons (Pelobates cultripes) que té una població bastant localitzada a la 

zona de les Deveses de Salt, i la salamandra (Salamandra salamandra). 

A nivell meteorològic hi ha hagut importants precipitacions el mes de març, 

amb dos episodis de llevantades que van provocar una crescuda important 

del riu, afectant per exemple les noves basses de l’Illa de Jafre. També la 

primavera ha estat a nivell general més freda que l’habitual, i alguns dels 

dies de mostreig de març i abril es van fer en condicions de temperatures 

més baixes del normal. Aquest fet ha condicionat el resultat d’espècies més 

termòfiles com la reineta i la granota verda que han presentant un índex de 
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detectabilitat baix, tot i que encara segueixen essent les espècies més 

abundants.  

Les actuacions del projecte LIFE Riparia en la construcció de noves basses 

han estat positives per als amfibis. Les basses noves de l’Illa de Jafre 

després de la ràpida colonització pels amfibis el 2012, enguany han estat 

especialment productives. S’hi ha reproduït de forma abundant el gripau 

corredor i la granota pintada, Les noves basses del Canal de la Maçana, 

punt SA08 incorporat des del 2012 han començat a tenir aigua a l’abril de 

2013, assolint un nivell ja important durant el mes de maig. S’hi ha detectat 

gripau comú, reineta, tòtil i granota pintada, fins i tot aquesta última s’hi ha 

reproduït. La zona pot ser un bon punt de reproducció per als amfibis tot i 

que caldrà vigilar amb l’entrada de peixos i crancs. Cal estar alerta per de la 

presència de peixos depredadors a les noves basses de l’Illa de Jafre que 

poden afectar negativament als amfibis en propers anys. 

L’avinguda d’aigua del riu Ter va provocar canvis en les basses de nova 

creació de l’Illa de Jafre. Cal establir uns criteris de gestió per a cada una de 

les basses existents i les de nova creació que determinin les actuacions de 

gestió a desenvolupar en funció de les necessitats hídriques i l’interès per a 

la fauna aquàtica. 
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3. Resum en anglès 

 

The main objective was to monitor amphibian populations. Special attention 

has been devoted to assess the colonization of new flood areas and other 

actions taken during the LIFE project Riparia. 

The detection of amphibians through listening to anuran calls and visual 

contact has been established as a monitoring system . It is a simple method 

of monitoring low cost and effort. It consists of a count of anuran night 

sounds. Three samplings were performed annually, one in March, one in 

April and one in May, in a network of 18 points in the four project areas. 

During 2013, six (75%) of the 8 anuran existing species, and one of the 

three urodels species, have been detected. For the mediterranean painted 

frog (Discoglossus pictus), common toad (Bufo bufo) and the palmate newt 

(Lissotriton helveticus) contacts have been mostly visual. Also we detected 

mediterranean tree frog (Hyla meridionalis), Iberian green frog (Pelophylax 

perezi), natterjack toad (Bufo calamita) and common midwife toad (Alytes 

obstetricans). With the data collected by other observers we have been 

added to the amphibian list two species: the western spadefoot frog 

(Pelobates cultripes) only localized in Salt area, and fire salamander 

(Salamandra salamandra). 

The actions of the LIFE Riparia aimed at the construction of new ponds have 

been very positive for amphibians. This year new “Illa de Jafre” ponds has 

been especially productive after rapid colonization by amphibians in 2012. 

The Maçana channel new pond, point SA08, built from 2012, have started to 

have water in April 2013. Common toad, mediterranean tree frog, common 

midwife toad and mediterranean painted frog have been observed there, 

the painted frog have been breeding in the pond. The area might be a good 

place for amphibians although it is very necessary to avoid the presence of 

fish and predatory crabs. We must be alert to the presence of predatory fish 

to new “Illa de Jafre” ponds that may adversely affect amphibians in coming 

years.   
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Changes in newly created “Illa de Jafre“ ponds were caused in March by the 

Avenue of the River Ter. Management criteria has to be established for each 

of the existing and newly created ponds to perform management actions 

based on water needs and interests conservation aquatic fauna . 
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4. Introducció 

Els amfibis son uns excel�lents indicadors de la qualitat dels hàbitats 

aquàtics, ja que son sensibles a la major part de les seves formes de 

degradació. La doble vida, terrestre i aquàtica, dels amfibis fa que aquests 

organismes siguin molt adients per ser utilitzats com indicadors biològics. 

Les seves poblacions responen ràpidament a la recuperació de les zones 

humides, colonitzant-les de nou o bé augmentant  les seves densitats. De 

fet la regressió de les llacunes temporànies mediterrànies és una de les 

principals causes de disminució d’aquest grup faunístic a Catalunya. Aquests 

ambients son òptims i indispensables per al reclutament dels amfibis. 

Un dels principals reptes en la conservació de moltes poblacions d’amfibis 

és conèixer les causes de les importants fluctuacions de la mida poblacional. 

En aquest sentit seria molt interessant tenir un seguiment de les poblacions 

d’amfibis a mig i llarg termini, però malauradament aquests estudis són 

molt escassos. Si bé les causes d’aquestes fluctuacions no són del tot 

conegudes, sembla evident que les variacions interanual del reclutament les 

explica en bona part. Així, el coneixement dels punts de reclutament de les 

espècies d’amfibis d’un territori, l’estat de conservació d’aquests punts i les 

principals causes de la seva degradació i/o desaparició són coneixements 

necessaris en qualsevol estudi dirigit a la conservació d’aquest grup.  

En aquest sentit cal senyalar tres aspectes que poden estar jugant un paper 

decisiu en el reclutament d’amfibis al llarg del curs del riu Ter: la qualitat de 

l’aigua, la desaparició de sistemes temporanis i la introducció d’espècies, 

concretament els casos del cranc americà (Procambarus clarkii) i la 

gambúsia (Gambusia holbrooki). 

 

5. Objectius:  

L’objectiu principal és realitzar un seguiment de les poblacions d’amfibis, 

fent especial atenció en avaluar la colonització de les noves zones 

inundables i altres actuacions desenvolupades al llarg del projecte LIFE 

Riparia. 
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A més d’aquest objectiu principal, es pretén obtenir la següent informació: 

• Conèixer l’estat de conservació actual de les poblacions d’amfibis, i 

establir un punt de referència per a la posterior avaluació de les 

actuacions realitzades per afavorir aquest grup faunístic, especialment 

les realitzades en ambients temporals. 

• Establir un protocol pràctic i senzill de monitoreig de l’evolució de les 

poblacions d’amfibis. 

• S’espera obtenir una diagnosi dels canvis en l’abundància i 

presència de les poblacions d’amfibis dins el termini del projecte en les 

zones d’ambients temporals. 

• Recollir dades de l'entorn que ajudin a interpretar l'estat de les 

poblacions d'amfibis. 

 

6. Metodologia 

Hi ha diferents sistemes d’avaluació de les poblacions d’amfibis. Un dels 

més utilitzats és la metodologia establerta pel SAC (Seguiment d’Amfibis de 

Catalunya) que preveu un sistema dual que combina les captures de larves i 

inspeccions visuals amb les escoltes de cants nocturns. En aquest 

seguiment d’amfibis previst pel període 2010-2013 s’ha establert com a 

sistema de monitoratge el seguiment dels cants d’anurs. El seguiment de 

cants d’anurs permet avaluar tendències poblacionals a partir de series 

temporals llargues. És un mètode d’aplicació relativament recent en el 

monitoratge d’amfibis a l’estat i àmpliament difós. A Catalunya s’inicia a 

través del SAC (Seguiment d’Amfibis de Catalunya) entre 2004 i  2008. A 

Espanya, es fa a través del SARE (Seguimiento de Anfibios y Reptiles de 

España), des del 2008 i fins l’actualitat. 

Consisteix en un recompte nocturn de cants d’anurs, mitjançant escoltes i 

contactes visuals de >3 minuts, en estacions d’escolta en el que 

l’observador enregistra, per a cada estació, els cants i els individus 

observats, destriant les espècies i utilitzant un índex de cants relacionat 

amb el nombre d’individus que canten.  
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Nombre d’individus cantant Índex ICA 

0 0 

1-5 1 

6-10 2 

> 10 3 

Taula 1. Relació establerta entre el nombre d’individus que canten i l’índex de cants 

 

Procediment en les escoltes nocturnes dels punts (detecció de cants): 

1- Esperar uns minuts a que els amfibis tornin a cantar. 

2- Dedicar uns minuts (sense límit de temps) a intentar contar el 

nombre aproximat d’individus que estan cantant de cada espècie. 

Els serveis es porten a terme entre març i maig, preferiblement durant la 

primera quinzena de mes, a partir del capvespre, durant les primeres 

quatre hores posteriors, i amb condicions meteorològiques favorables: 

humitat elevada i/o precipitació suau, temperatures suaus i poc vent (<3 

BEAUFORT) per incrementar la probabilitat de detecció. 

El seguiment dels punts d’escolta s’ha realitzat tres vegades en el 2012: 

• Primera prospecció: 4,5 i 26 de març de 2013 

• Segona prospecció: 18 i 30 d’abril de 2013 

• Tercera prospecció: 10, 16 i 28 de maig de 2013 

• Una visita extra a les zones de nova creació de l’Illa de Jafre el 19 

de juny. 

El cens de cants es realitzaran a partir del capvespre, i durant les primeres 

quatre hores posteriors de foscor, ja que la majoria d’amfibis presenten 

activitat crepuscular. Les fitxes contindran la següent informació: Data, 

hora, UTM, hàbitat, tipologia de la massa d’aigua i una fotografia, a més del 

nombre d’individus detectat cantant i els individus vistos (veure annexos). 
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7. Àrea de mostreig 

L’àrea de mostreig inclou una xarxa de 17 punts repartits per cada una de 

les zones d’actuació previstes en el projecte, dels quals se n’han mostrejat 

16. Durant l’any 2013 s’ha realitzat 2 nous punts d’escolta dels previstos 

corresponents, com l’any 2012, a nous ambients temporanis restaurats, un 

a l’Illa de Jafre i un altre a Salt. 

Xarxa de Punts inicial (veure annex 1) 

• Zona TER 1: Illa de la Pilastra, Bescanó. 2 punts d’escolta (BE01, 

BE02). 

• Zona TER 2: Deveses i hortes de Salt. 8 punts d’escolta (SA01 a 

SA08). Un punt nou establert el 2012. 

• Zona TER 3. Illa de Ter a Pedret y Bosc de Can Salvatella. 3 punts 

d’escolta IT01 a IT04, menys IT03 no prospectat). 

• Zona TER 4: Illa d’Avall Jafre. 3 punts d’escolta (JA01 a JA03). Un 

punt nou establert el 2012. 

Es recull per a cada punt d’escolta les espècies contactades (audible i/o 

visualment) dins i fora de l’aigua en els punts d’escolta i els seus voltants 

(<100 m).  

A cada espècie que canta i per cada punt se li atorga un índex de cants 

(ICA, índex de cants d’amfibis) d’acord amb les categories següents: 0 – 

absència de cants; 1 – individus comptables no solapats, 2 – individus 

comptables amb algun solapament, 3 – cors, solapaments múltiples. 
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8.  El poblament d’amfibis 

 

A la conca mitja del riu Ter són presents al menys 11 amfibis: 3 urodels i 

8 anurs. Els urodels suposen una tercera part de la comunitat. Són d’hàbits 

discrets, no emeten sons pel que es probable que quedin exclosos dels 

resultats d’aquest seguiment. 

 

Entre els anurs, Discoglossus pictus és la única espècie d’introducció recent. 

Codi Urodels 

SSA Salamandra Salamandra salamandra Linnaeus, 1758 

TMA Tritó verd Triturus marmoratus Latreille, 1800 

LHE Tritó palmat Lissotriton helveticus Razoumowsky, 1789 

Codi Anurs 

AOB Tòtil Alytes obstetricans Laurenti, 1768 

DPI Granota pintada Discoglossus pictus Otth, 1837 

PCU Gripau d’esperons Pelobates cultripes Cuvier, 1829 

PPU Granoteta de punts Pelodytes punctatus Daudin, 1802 

BBU Gripau comú Bufo bufo Linaeus, 1758 

BCA Gripau corredor Bufo calamita Laurenti, 1768 

HME Reineta Hyla meridionalis Boettger, 1874 

PPE Granota verda Pelophylax perezi Seoane, 1885 

Taula 2. Relació d’amfibis presents 
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La majoria d’espècies d’amfibis estan protegides. Més detalls sobre les 

categories i annexos al peu de la taula. 

Taula 3. Relació d’amfibis presents i el seu nivell de protecció segons diferent 
legislació local, autonòmica, estatal i internacional. 

a La Unió Internacional per la Conservació de la Naturalesa adjudica els tàxons a 
una de les següents categories: 

NE, tàxons no evaluats   DD, dades insuficients 

EX, extingit     EW, extingit en estat silvestre 

CR, en perill crític    EN, en perill 

VU, vulnerable    NT, quasi amenaçades   

LC, preocupació menor 

 

b Conveni de Berna: 

Annex II recull els tàxons “estrictament protegits”. 

Annex III recull els tàxons “protegits”. 

c Directiva comunitària d’Hàbitats: 

Annex II recull les espècies “d’interès comunitari” la conservació de les quals 
necessita que es designin “zones especials de conservació”. 

Annex IV recull les espècies “d’interès comunitari” que requereixen protecció 
estricta. 

Annex V recull les espècies la recol�lecció de les quals pot ser objecte de 
mesures de gestió. 

d El “Catálogo Nacional de Especies Amenazadas” cataloga les espècies que 
requereixen mesures de protecció en dues categories: 

PE, espècies i subespècies “en perill d’extinció” . 

IE, espècies i subespècies “d’interès especial”. 

e La llei 3/1988 cataloga les espècies protegides en 4 categories en funció de la 
rigorositat de la protecció: A,B, C i D (ordenades en rigorositat decreixent). 

 

Espècie 
Categoria 
UICN a 

Conveni 
de 

Berna b 

Directiva 
Hàbitats c 
92/43/CEE 

CNEA 
RD 

439/90 d 

Llei 
3/1988 
Protecció 
animals e 

Salamandra 
salamandra 

VU III D   

Lissotriton helveticus LC III IE D  
Triturus marmoratus LC III IV IE D 
Alytes obstetricans NT II IV IE D 
Discoglossus pictus LC II IV D  
Pelobates cultripes NT II IV IE D 
Pelodytes punctatus LC III IE D  
Bufo bufo LC III D   
Bufo calamita LC II IV IE D 
Hyla meridionalis NT II IV IE D 
Rana perezi LC III V   
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9.  Resultats 

Durant l’any 2013 s’han realitzat tres jornades de seguiment, una el mes de 

març (4, 5 i 26/3/2013), la d’abril (18 i 30/4/2013), i la del maig (10, 16 i 

28/5/2012), amb una visita extra el 19 de juny a l’illa de Jafre. 

Les taules amb els resultats dels censos es poden consultar als annexos 

d’aquest informe. 

 

9.1 Catàleg d’amfibis 

Al llarg del mostratges del 2013 s’han detectat 6 (75%) de les 8 espècies 

d’anurs potencials i 1 urodel dels 3 possibles. Per a la granota pintada 

(Discoglossus pictus), el gripau comú (Bufo bufo) i el tritó palmat 

(Lissitriton helveticus) la majoria de contactes han estat visuals.  

 

1. Granota pintada Discoglossus pictus (Codi Dpi) 

2. Tòtil Alytes obstetricans 

3. Gripau corredor Bufo calamita 

4. Gripau comú Bufo bufo 

5. Reineta Hyla meridionalis 

6. Granota verda Pelophylax perezi 

7. Gripau d’esperons Pelobates cultripes (*) 

8. Tritó palmat Lissotriton helveticus 

9. Salamandra Salamandra salamandra (*) 

 

(*) A partir de les dades recollides per altres observadors (veure taula 5), 

s’afegeixen dues espècies a la llista que no han estat detectades durant el 

treball de camp, però de les quals es coneix la seva presència habitual a la 

zona d’estudi. Es tracta del gripau d’esperons (Pelobates cultripes) que té 

una població bastant localitzada a la zona de les Deveses de Salt, i de la 

salamandra (Salamandra salamandra). 
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Es recullen a continuació altres dades de contactes amb amfibis i rèptils al 

llarg del recorregut entre –i fora de- els punts d’escolta, que no han estat 

inclosos als gràfics i resultats de cada zona del mostreig. 

Espècie Data UTMX UTMY Observacions 

Bufo calamita 06/03/13 480629 4647219 
1 ex. femella al camí entre BE01 i SA07, entre 
Bescanó i salt. 

Bufo bufo 06/03/13 480629 4647219 
3 mascles en basses del camí entre SA08 i 
SA04 on passa més prop del riu. 

Hyla meridionalis 18/04/13 483921 4648038 >15 cantant als horts entre SA02 i SA01 

Alytes obstetricans 18/04/13 483921 4648038 1 ex. als horts entre SA02 i SA01 

Alytes obtetricans 18/04/13 481997 4648150 

5ex. cantant entre SA05 i SA08, passat el pont 
de l'autopista, sota l'autopista. canals de 
drenatge nous que queden embassats. 

Discoglossus pictus 18/04/13 481997 4648150 

1 ex. femella entre SA05 i SA08, passat el pont 
de l'autopista, sota l'autopista. canals de 
drenatge nous que queden embassats. 

Bufo calamita 16/05/13 480629 4647219 
3 exs. en uns camps allunyats del riu entre 
BE01 i SA07, entre Bescanó i Salt. 

Alytes obtetricans 16/05/13 481997 4648150 

3 ex. cantant entre SA05 i SA08, passat el 
pont de l'autopista, sota l'autopista. Canals de 
drenatge nous que queden embassats. 

 
Taula 4. Contactes fora dels punts d’escolta. UTM Datum ED50 fus 31N. 
 
 

Espècie Data  Num. Observacions 

Alytes obstetricans 11/2/13 x Pla dels Socs, Salt. Alba Casals. 

Alytes obstetricans 13/3/13 1 Mascle amb ous. Pla de Socs, Salt. Joan Ventura. 

Bufo bufo 25/5/13 x Deveses de Salt. Alba Casals. 

Bufo calamita 25/5/13 x Deveses de Salt. Alba Casals. 

Bufo calamita 7/6/13 >1 Deveses de Salt. Alba Casals. 

Bufo calamita 21/6/13 >1 Deveses de Salt. Alba Casals. 

Discoglossus pictus 11/2/13 x Pla dels Socs, Salt. Alba Casals. 

Hyla meridionalis 10/5/13 x La Pilastra. Alba Casals. 

Hyla meridionalis 25/5/13 >3 Deveses de Salt. Alba Casals. 

Hyla meridionalis 7/6/13 3 Deveses de Salt. Alba Casals. 

Hyla meridionalis 21/6/13 >4 Deveses de Salt. Alba Casals. 

Hyla meridionalis 22/6/13 >3 Deveses de Salt. Alba Casals. 

Lissotriton helveticus 11/2/13 >3 Pla dels Socs, Salt. Alba Casals. 

Pelobates cultripes 25/5/13 1 Deveses de Salt. Alba Casals. 

Pelophylax perezi 10/5/13 x La Pilastra. Alba Casals. 

Pelophylax perezi 25/5/13 x Deveses de Salt. Alba Casals. 

Pelophylax perezi 21/6/13 >2 Deveses de Salt. Alba Casals. 

Pelophylax perezi 22/6/13 >2 Deveses de Salt. Alba Casals. 

S. salamandra 11/2/13 1 Cap gros. Pla dels Socs, Salt. Alba Casals. 
 
Taula 5. Observacions d’amfibis registrades al portal www.ornitho.cat durant el 
2013 a la zona d’estudi per part de naturalistes i aficionats a l’herpetologia.  
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9.2  Distribució de les deteccions 

S’han detectat la presència d’anurs en 14 (88 %) dels 16 punts de 

mostreig. Els contactes han estat nuls a la Zona IT01 de l’Illa de Ter i BE02 

de Bescanó. 

A continuació s’exposen els resultats i un comentari  dels resultats de les 

escoltes per cada una de les zones d’estudi. 

9.2.1. Zona TER 1: Bescanó, Illa de la Pilastra.  

A la zona de la Illa de la Pilastra hi han dos punts d’escolta a la riba sud del 

riu (Figura 26). Un situat al costat del riu en una zona on hi ha un gual per 

passar sobre el riu (BE02), i on hi ha braços amb aigua quieta i algun ràpid, 

i un altre (BE01) riu avall cap a Salt en una zona de corrent alt i bastant 

soroll de l’aigua. El punt BE01 en el 2011 es va canviar de lloc, 50 metres 

més avall, per l’adequació de la zona en un canal per a piragüisme. 

Presència d’amfibis:  

En el punt BE01 s’ha vist 1 exemplar mascle de Bufo calamita i una femella 

de Bufo bufo, a part del cant de 3 granotes verdes (Figura 1). En el punt 

BE02 no s’ha detectat cap amfibi (Figura 2). 

Comparat amb els anys 2011 i 2012 s’han detectat una espècie menys, 

Discoglossus pictus, que enguany no han aparegut, i una nova espècie a la 

zona: el Bufo calamita. 

Al llarg dels quatre anys de projecte s’han detectat 4 espècies d’amfibis a la 

zona de Bescanó, un ambient molt fluvial. S’han detectat dues espècies que 

ocupen ambients fluvials, com la granota verda i el gripau comú, i després 

s’han detectat dues espècies de zones d’ambients temporals com són el 

gripau corredor i la granota pintada. 

No hi ha una tendència temporal clara més enllà dels canvis derivats de 

l’efecte de la climatologia anual i del dia de mostreig. 
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Figura 1. Resultats del cens pel punt BE01. En columnes els resultats del cens de 

cants a través de l’índex de cants (ICA), i en cercles els contactes realitzats 

visualment en l’entorn del punt. 

 

 

Figura 2. Resultats del cens pel punt BE02. En columnes els resultats del cens de 

cants a través de l’índex de cants (ICA), i en cercles els contactes realitzats 

visualment en l’entorn del punt. 
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9.2.2. Zona TER 2: Deveses i hortes de Salt. 

A la zona de les deveses i hortes de Salt hi ha 7 punts d’escolta des de 

2010 i un de nou a partir de 2011 en unes llacunes de nova creació (figura 

25). El punt SA01 està situat a la bassa de les hortes de Santa Eugènia, i la 

resta de punts estan riu amunt seguint el bosc de ribera. El punt SA02 està 

just a sobre l’actuació del Gorg de Sant Quirze prop dels aiguamolls del 

veïnat, el SA03 està situat en una prats i codolars amb algunes zones de 

bosc de ribera front la fàbrica de la Nestlé. El punt SA04 està prop del pla 

de Socs, on hi ha una petita llacuna d’aigües permanents, la bassa de les 

cigonyes. El punt SA05 ja està passat l’autopista A2, el punt SA06 prop 

d’una zona amb pins i el punt SA07 al límit de l’espai riu amunt prop del 

carril bicicleta entre codolars i bosc de ribera, al costat d’una bassa 

enclotada. El nou punt SA08, les basses del canal de la Maçana, queda 

entre el SA04 (figura 28) i el pas per sota l’autopista, i és una nova zona de 

llacunes excavades al codolar i està prop de la bassa dels ànecs. 

Presència d’amfibis:  

La zona és molt diversa i rica en amfibis. Destaca la presència de tòtil 

(Alytes obstetricans) al març cantant als camps i horts del costat la bassa 

de les hortes de Santa Eugènia (SA01), i que es poden trobar a l’abril als 

codolars del costat del riu (SA03) i al maig cantant al costat mateix de les 

noves basses del Canal de la Maçana (SA08). Cal dir que s’ha detectat un 

important presència de tòtils (veure taula 4) a la zona restaurada sota 

l’autopista, just a escassos metres de la bassa dels ànecs i del punt de les 

noves basses (SA08) tant a l’abril com el maig. Una presència lleugerament 

inferior en quant als punts a la del 2011 i 2012, però que es considera molt 

positiva per l’ocupació de la zona del Canal de la Maçana. 

Les espècies més abundants son la granota verda (Pelophylax perezi) i la 

reineta (Hyla meridionalis) que amb els seus cants repetitius formen cors 

de nombrosos exemplars a la bassa de les hortes de Santa Eugènia (SA01). 

Enguany no s’han detectat els típics cants a la bassa de les cigonyes (SA04) 

perquè ha estat seca durant tota la primavera. S’han detectat reinetes a 

punts habituals com SA02, SA05, SA07, però també a les noves basses del 

Canal de la Maçana (SA08), especialment a l’abril. S’han localitzat 
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capgrossos de reineta al maig a la bassa del punt SA07. Es tracta gairebé 

dels mateixos punts que el 2011 i 2012 amb lleugeres variacions en la 

intensitat i període d’aparició.  

S’han localitzat bastants individus de gripau comú (Bufo bufo), sempre 

individus adults visualitzats i en cap cas identificats pel cant, creuant el 

camí entre els punts de cens, o zones properes al punt de cens i sempre en 

zones pròximes al riu (punts SA03, SA04, SA05 i SA06). Els resultats son 

majors que els obtinguts en 2012, i una mica menors que els de 2011 per 

aquesta espècie, amb la dada rellevant que s’han localitzat a les noves 

basses del canal de la Maçana (SA08) durant el març. 

Una altra de les espècies identificades a l’espai és el gripau corredor (Bufo 

calamita), sentit cantar al març al punt SA01, vist un adult l’abril al punt 

SA03, i sentit cantar a les noves basses del Canal de la Maçana al maig 

(SA08). Els resultats per aquesta espècie han estat sensiblement inferiors 

que el 2012 i semblants als de 2011. No s’han detectat postes d’aquesta 

espècie enguany. 

La granota pintada (Discoglossus pictus) ha estat vista a l’abril en el punt 

SA01 i SA06, i a cada temporada al punt SA05 i SA07, on es van veure 

larves a l’abril. Al maig es va localitzar un adult femella i larves petites a les 

noves basses del Canal de la Maçana (SA08) essent la primera espècie en 

reproduir-se a les noves basses del Projecte Riparia Ter. 

Finalment destacar la troballa d’exemplars adults de tritó palmat 

(Lissotriton helveticus) a la bassa del punt SA07, una nova espècie 

detectada pel seguiment del LIFE. En rastrejar amb deteniment la bassa 

s’han pogut localitzar aquests adults que segurament havien estat presents 

tots els anys a la zona (veure taula 5). Es van localitzar adults al març i al 

maig. 

Pel que fa als punts destaca la gran abundància de cants de reineta i 

granota verda al punt SA01 (Figura 3) durant l’abril, i sorprèn la seva 

escassetat la resta de l’any. Es detecten cants de tòtil al març i la presència 

a l’abril de granota pintada. 
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Figura 3 a 5. Resultats del cens pel punt SA01, SA02 i SA03. En columnes els 
resultats del cens de cants a través de l’índex de cants (ICA), i en cercles les 
observacions realitzades visualment en l’entorn del punt. 
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Al punt SA02, la gorga d’en Quirze (Figura 4), només es senten cors de 

reineta de lluny prop del riu a l’abril. En aquesta zona restaurada no es 

manté l’aigua de forma habitual. Només s’ha vist inundat el 6 de març de 

2013 després d’unes fortes pluges, però que per l’època i la baixa 

temperatura no van produir deteccions d’amfibis. 

El punt SA03 (Figura 5) es un codolar prop del riu on sobretot es veuen 

gripaus comuns creuant el camí i algun tòtil com ha passat aquest any al 

març i abril. 

El punt SA04 (Figura 6) la bassa de les cigonyes del Pla de Socs és una 

bassa normalment permanent amb presència abundant d’amfibis, però que 

aquest any ha estat seca gran part del mostreig, amb alguna presència 

esporàdica d’aigua de pluja. No hi ha hagut aportacions d’aigua, i un dels 

punts de reproducció d’amfibis més importants a la zona no ha estat actiu. 

Únicament s’han detectat adults de gripau comú a l’abril. 

S’ha de fer especial menció com cada temporada del punt SA05 (Figura 7), 

en una zona on s’ha restaurat (mantingut) una petita bassa temporal, fent 

una petita mota, plantant vegetació d’aiguamolls (joncs) i mantenint una 

àrea inundada important al llarg de tot els mesos de mostreig. En aquesta 

bassa al març es van localitzar adults de gripau corredor, gripau comú i 

granota pintada, amb gran presència d’aigua i activitat reproductora 

(amplexus). A l’abril hi havia capgrossos de granota pintada i es sentien els 

cants de reineta. Al maig ja no hi ha postes però encara hi ha important 

presència d’amfibis, amb cants de gripau corredor i reineta. És un punt 

d’especial interès, perquè sempre s’inunda de forma temporal i hi fan vida 

espècies adaptades a aquesta ambients con els branquiòpodes de l’espècie 

Branchipus sp. (veure fotografies annexes). 

El punt SA06 (Figura 8) torna a ser un codolar forestal al costat del riu, amb 

observacions puntuals de gripau comú, corredor i granota pintada creuant 

el camí. 

Pel que fa al punt 07 (Figura 9) més allunyat del riu , però amb una bassa 

permanent amb reinetes cantant al març i a l’abril i capgrossos al maig. A 

part de la reineta s’hi detecten alguns individus de tritó palmat i granota 
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pintada. Hi ha una elevada presència de larves de coleòpters aquàtics que 

depreden sobre les larves d’amfibis (veure fotografies annexes). 

En el nou punt des del 2012, el SA08 (Figura 10), un codolar amb basses 

excavades al costat del Canal de la Maçana i en restauració dins el projecte 

LIFE estava sec encara el mes de març on només s’hi va veure un gripau 

comú de pas. A l’abril començava a entrar l’aigua de forma molt lenta i les 

reinetes cantaven a prop, mentre que al maig ja hi havia un important 

volum d’aigua, quan es va sentir cantar al tòtil i es va veure un adult 

femella i capgrossos de granota pintada.  

 

 

Figura 6 a 7. Resultats del cens pel punt SA04 a SA05. En columnes els resultats 

del cens de cants a través de l’índex de cants (ICA), i en cercles les observacions 

realitzades visualment en l’entorn del punt. 
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Figura 8 a 10. Resultats del cens pel punt SA06 a SA08. En columnes els resultats 

del cens de cants a través de l’índex de cants (ICA), i en cercles les observacions 

realitzades visualment en l’entorn del punt. 
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9.2.3. Zona TER 3. Illa de Ter a Pedret y Bosc de Can Salvatella.  

S’han establert 4 punts de cens, dels quals només s’ha pogut realitzar tres, 

doncs el punt IT02 ja no s’ha fet cap any. Els punt IT01 està prop del 

primer pont d’entrada a Girona, el punt IT02 està situat dins l’Illa de Ter al 

qual no s’ha pogut accedir, el punt IT03 està riu avall a l’alçada de l’hospital 

Josep Trueta, i finalment el punt IT04 està localitzat en la zona on s’està 

construint el nou pont sobre el riu Ter. El punt IT04 ha patit moviments de 

terres i un canvi de la vegetació degut a la construcció del pont (figura 24). 

 

Presència d’amfibis: 

S’han detectat 4 espècies en aquesta zona, i cap d’elles és la granota 

verda, que és l’única espècie que s’havia detectat el 2012. Per tant 

enguany hi ha hagut un canvi en les observacions en aquesta zona respecte 

2012. És probable que la temperatura més freda de la primavera de 2013 

comparada amb altres anys hagi fet que espècies més termòfiles com la 

granota verda hagin passat més desapercebudes. 

S’ha detectat el cants de tòtil i de gripau corredor en el punt IT03 al mes 

de maig. La resta d’observacions han estat d’individus adults observats 

visualment com el gripau comú al març al punt IT03 i IT04, el gripau 

corredor del maig a l’IT03, i la granota pintada del març al punt IT03 i al 

maig a IT04. 

No s’han detectat amfibis al punt IT01, dues espècies a IT03 i 4 a IT04, el 

màxim observat a la zona malgrat les obres que s’hi estan fent. De fet 

l’augment de l’amplitud del riu en aquesta zona, afegit a l’embassament de 

l’aigua i a la creació d’una làmina molt gran de poca profunditat pot haver 

afavorir als amfibis en aquest punt, encara que sigui un fet temporal. 
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Figura 11 a 13. Resultats del cens pel punt IT01, IT03 i IT04. En columnes els 

resultats del cens de cants a través de l’índex de cants (ICA), i en cercles les 

observacions realitzades visualment en l’entorn del punt. 
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9.2.4. Zona TER 4: Illa d’Avall, Jafre. 

L’Illa de Jafre és un espai ampli en el qual s’han dedicat tres punts d’escolta 

(Figura 27). L’any 2012 es van executar les obres de restauració de llacunes 

i basses temporals a la zona de l’Illa de Jafre amb la creació d’un conjunt de 

depressions i llacunes de diferent morfologia i mida, especialment en 

terreny de còdols i graves al costat del camí que accedeix a la zona (figura 

29). 

Cal destacar que durant el mes de març es van produir dos episodis de 

llevantada amb importants precipitacions. A primers de març es va produir 

la primera situació extrema de llevantada (Figura 14), amb pluges 

importants durant uns dies, que van ocasionar una avinguda al riu Ter de 

grans dimensions que va afectar de ple la zona d’estudi cobrint tot el sector 

de l’Illa de jafre.  

 

Figura 14. Gràfic de la precipitació acumulada en l’episodi de pluges entre el 4 i el 6 

de març que va provocant una crescuda del riu Ter i va afectar a la zona de les 

noves llacunes de l’Illa de Jafre (punt blanc, amb precipitacions entre 40 i 50 mm). 
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L’avinguda d’aigua va deixar nivells elevats d’aigua a les noves llacunes 

durant el més de març, però també va produir un arrossegament de graves 

i còdols que va modificar parcialment la morfologia de les basses de nova 

creació, així com la destrucció parcial d’alguns senyals i causant una 

afectació important a alguns dels arbres de ribera plantats a la zona. 

Les actuacions de restauració del 2012 van modificar el punt JA02, situat al 

final de recorregut, on s’hi va fer una bassa gran profunda, que ha 

mantingut aigua durant els mostrejos de març, abril i maig amb reproducció 

d’amfibis inclosa. Hi ha crescut una petita formació de balca a la zona 

central que fa de refugi per als amfibis. Sembla ser que en aquesta bassa el 

freàtic permet mantenir l’aigua de forma constant gairebé tot l’any. 

El punt JA03 nou des de l’any 2012 es situa a mig camí entre els dos altres 

punts, just a la zona on es van crear 2 noves basses allargades (figura 27 i 

29), que han estat plenes d’aigua durant el mostreig almenys parcialment. 

Els efectes de l’avinguda del març es van notar de forma més important a la 

primera bassa on està localitzat aquest punt JA03, colmatant-la 

completament, i deixant-ne una només d’operativa per la resta de 

primavera. Durant el mostreig de març els dos punts mantenien aigua, però 

ja a l’abril i maig es va comprovar com les gaves i còdols havien colmatat 

parcialment la primera de les basses, dificultant la seva inundació. Pel que 

fa a la segona bassa, ha mantingut aigua durant els mostrejos d’abril i 

maig. 

Hem de comentar també que ja fora del mostreig, durant el mes de 

novembre, la zona ha sofert un important incendi que ha afectat a tota l’Illa 

de Jafre i que va passar per sobre les basses de nova creació. No sabem 

com pot haver afectat aquesta pertorbació sobre l’ecosistema i sobre el 

poblament d’amfibis. 

Finalment cal especificar que si bé l’espai es presenta com a dos o tres 

punts de cens, de fet el que es fa en aquest sector és un recorregut a peu 

d’un costat a l’altre pel mateix camí fent una escolta continua a tot al camí, 

i incorporant les observacions visuals al punt més proper. 
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Presència d’amfibis:  

En el punt JA01 (Figura 15) s’han detectat individus adults de granota 

pintada a l’abril i de gripau corredor al maig, quan hi havia aigua 

embassada en el camí. 

Pel que fa al punt JA02 (Figura 16), més allunyat i passat el punt JA03, ja 

hem dit que amb la creació de la nova bassa d’aigua permanent ha 

mantingut aigua de març a maig. Durant el març i abril s’han detectat les 

dues espècies d’aigües més temporals, la granota pintada i el gripau 

corredor. De fet al març es va detectar un juvenil metamòrfic de granota 

pintada confirmant la seva reproducció molt primerenca a la zona durant el 

mes de febrer, i també un mascle cantant a l’abril, fet poc habitual amb 

aquesta espècie de cant poc audible. L’observació de milers de capgrossos a 

l’abril de gripau corredor confirma la reproducció d’aquesta espècie a la 

zona, tot i no quedar recollits els cants d’aquesta espècie en els resultats 

del seguiment. El maig es detecten encara capgrossos de gripau corredor, 

molts menys per l’acció dels peixos, i un adult cantant i larves també de 

granota verda. Aquesta espècie més termòfila s’ha deixat veure en els 

mesos més calorosos del mostreig. 

En el mes d’abril es va alertar de la presència de peixos a la bassa. Els 

peixos són depredadors i poden eliminar o disminuir de forma important el 

nombre d’amfibis. Només algunes espècies com la granota verda o el gripau 

comú presenten certa convivència en ambients amb peixos. L’entrada 

d’aquests peixos a la bassa es va produir molt provablement per les 

mateixes avingudes del mes de març. El mes de maig es va fer un mostreig 

dels peixos per veure de quina espècie es tractava. Es van localitzar: 

• Gambúsia (Gabussia holbrokii), Peix sol (Lepomis gibbosus) i ràsbora 

(Pseudorasvora parva) 
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Figura 15 a 17. Resultats del cens pel punt JA01, JA02 i JA03. En columnes els 

resultats del cens de cants a través de l’índex de cants (ICA), i en cercles les 

observacions realitzades visualment en l’entorn del punt. 
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Veient l’interès de la zona es va realitzar una visita addicional durant el mes 

de juny on es van detectar juvenils metamòrfics acabats de sortir de l’aigua 

a les ribes de la bassa, tant de granota pintada, 3 exs., com de gripau 

corredor, 10 exemplars, a més de una granota verda cantant també. 

El nou punt JA03 (Figura 17) durant el març i l’abril ha mantingut la 

presència de les espècies ja citades el maig de 2012, considerades espècies 

colonitzadores, i a més d’ambients temporanis com és el cas de la granota 

pintada i el gripau corredor, el primer amb femelles gràvides i l’últim molt 

abundant, amb nombrosos mascles cantant i postes d’ous. Més de 30 

mascles adults de gripau corredor es van comptar a una de les basses del 

punt en la visita de l’abril, a més de 7 adults de granota pintada. A la visita 

del maig es van localitzar només capgrossos, però de dues espècies de 

granota verda i gripau corredor, no es descarta altres espècies. Només es 

va localitzar un adult femella de gripau comú, la primera citació de 

l’espècie a la zona. En una visita addicional a la zona el mes de juny es van 

localitzar més de 50 petits metamòrfics de gripau corredor en les ribes de la 

bassa, alternant l’espai terrestre i l’aquàtic, un èxit per a la reproducció 

d’aquesta espècie a la zona. 
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9.3 Indicadors de seguiment 

9.3.1 Detectabilitat 

S’ha establert un índex de detectabilitat per a cada espècie obtingut de la 

relació entre el nombre de punts d’escolta on l’espècie es detecta i el 

nombre de punts d’escolta prospectats, en aquest cas 16.  
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Figura 18. Gràfic de l’índex de detectabilitat segons el sistema d’escoltes nocturnes 

per les espècies d’amfibis presents a la zona. 
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Figura 19. Gràfic de l’índex de detectabilitat segons el sistema de contactes visuals 

per les espècies d’amfibis presents a la zona. 
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Analitzant l’índex de detecció per escoltes Hyla meridionalis i Pelophylax 

perezi són espècies de detecció alta i amb una distribució de deteccions 

àmplia tal com s’havia vist en els anys anteriors, sensiblement inferiors en 

2013 degut probablement per les temperatures més baixes d’aquesta 

primavera (Figura 18, taula 11). Bufo calamita durant 2012 i 2013 ha 

assolit uns índex de detecció com la Pelophylax perezi, molt més elevats 

que el 2011, també bastant elevats per Alytes obstetricans.  

 

2013 Detectabilitat per Escoltes 
Espècies Peanual Idanual març Idmarç abril Idabril maig Idmai 
DPI 1 0,06 0 0,00 1 0,07 0 0,00 
AOB 3 0,19 1 0,07 0 0,00 2 0,14 
PCU 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
PPU 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
BBU 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
BCA 3 0,19 0 0,00 1 0,07 2 0,14 
HME 5 0,31 1 0,07 5 0,36 1 0,07 
PPE 3 0,19 0 0,00 2 0,14 1 0,07 

Taula 6. Detectabilitat de les espècies segons el sistema d’escoltes, detallant la 
total del període de mostreig i la relativa a cada una de les tres campanyes 
previstes. Pe anual= Punts on cada espècie s’ha detectat al llarg de l’any, Id anual= 
Índex de detectabilitat anual. Correspon a la figura 18. 
 

2013 Detectabilitat per Contactes visuals 
Espècies Peanual Idanual març Idmarç abril Idabril mai-jun Idmai 
DPI 10 0,63 5 0,36 7 0,50 4 0,29 
AOB 1 0,06 0 0,00 1 0,07 0 0,00 
PCU 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
PPU 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
BBU 10 0,63 6 0,43 4 0,29 0 0,00 
BCA 7 0,44 1 0,07 3 0,21 6 0,43 
HME 1 0,06 0 0,00 0 0,00 1 0,07 
PPE 3 0,19 1 0,07 0 0,00 3 0,21 
LHE 1 0,06 1 0,07 0 0,00 1 0,07 

Taula 7. Detectabilitat de les espècies segons el sistema de contactes visuals. Pe 
anual= Punts on cada espècie s’ha detectat al llarg de l’any, Id anual= Índex de 
detectabilitat anual. Correspon a la figura 19. 

 
Bufo bufo i Discoglossus pictus són espècies de gairebé nul�la detecció per 

escoltes, però en canvi amb una detecció elevada per contactes visuals 

(Figura 19). Cal pensar que, al menys per Bufo bufo i Discoglossus pictus, 

les escoltes no reflecteixen el paper que la seva població pot jugar en la 
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comunitat. També cal constatar que s’han localitzat més espècies a través 

dels contactes visuals que per les escoltes de cants nocturns (7 per 5), amb 

espècies fins ara no localitzades com el tritó palmat. 

9.3.2. Riquesa d’espècies  

S’ha establert un índex de riquesa d’espècies obtingut de la relació entre el 

nombre d’espècies d’anurs detectades i el nombre d’espècies d’anurs 

presents a l’àrea d’estudi. 
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Figura 20. Gràfic de la riquesa d’espècies d’amfibis per cada un dels punts de 
mostreig durant el 2013. 

 

Punt  Nombre espècies Índex de riquesa 
BE01 3 0,13 
BE02 0 0,00 
IT01 0 0,13 
IT03 3 0,00 
IT04 4 0,13 
JA01 2 0,13 
JA02 3 0,25 
JA03 4 0,25 
SA01 4 0,38 
SA02 1 0,13 
SA03 2 0,00 
SA04 1 0,75 
SA05 4 0,50 
SA06 3 0,25 
SA07 3 0,375 
SA08 4 0,125 

Taula 8. Resum del nombre d’espècies per cada punt de mostreig i del càlcul de 
l’índex de riquesa. 
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L’any 2013 ha estat extremadament divers i abundant amb observacions 

d’amfibis. Si bé les espècies més àmpliament distribuïdes segons les 

escoltes han estat Hyla meridionalis, Pelophylax perezi, Bufo calamita i 

Alytes obstetricans al llarg de l’any, també els contactes visuals d’individus 

han permès veure l’abundància d’espècies de més difícil detecció com 

Discoglossus pictus, Lissotriton helveticus i Bufo bufo. 

10. Comparativa 2010 a 2013 

Per establir una comparativa objectiva entre els resultats de l’any 2010, 

2011, 2012 i 2013, així com en els anys posteriors del projecte LIFE Riparia 

s’han establert un conjunts d’índex de fàcil determinació. S’han establert els 

següents índexs: 

o Índex de riquesa  

o Nombre d’espècies 

o Índex de detectabilitat anual per escoltes i per cants 

o Mitjana de l’Índex d’ICA (Índex de Cants d’Anurs) 

 

Per a la determinació dels tres primers índexs proposats només cal 

consultar els apartats 5 i 6 del present informe on s’exposen les dades per 

cada un dels índexs. Els dos primers s’expressen per punt de mostreig, i en 

canvi el de detectabilitat està expressat per espècie. 

10.1 Índex de riquesa i nombre d’espècies per punt 

Aquest índex està sotmès a les variacions anuals derivades de la 

climatologia, l’estat de conservació de l’hàbitat i l’evolució general de cada 

una de les espècies a nivell global. Està demostrat que per a establir 

tendències calen sèries llargues d’anys i cal tenir en compte que en aquest 

mostreig només es disposa de les dades de 4 anys.  

Per exemple la disminució important que s’observa en el punt SA04 en el 

2013 està deguda a l’assecament de la bassa de les cigonyes durant tota la 

primavera, fet que no havia succeït en anys anteriors. Si que per exemple 

ressalta l’augment d’espècies en un punt en el qual es van fer noves basses 
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a l’Illa de Jafre JA02, i al Ter a salt SA08, just a l’últim any quan hi va 

començar a entrar aigua. 

  Índex de riquesa Nombre d’espècies 

Punt  2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 Total 

BE01 0,13 0,38 0,13 0,38 1 3 1 3 4 
BE02 0,00 0,25 0,00 0,00 0 2 0 0 2 
IT01 0,00 0,13 0,13 0,00 0 1 1 0 1 
IT03 0,13 0,25 0,00 0,38 1 2 0 0 2 
IT04 0,25 0,13 0,13 0,50 2 1 1 4 5 
JA01 0,13 0,13 0,13 0,25 1 1 1 2 3 
JA02 0,00 0,00 0,25 0,38 0 0 2* 3* 4 
JA03     0,25 0,50     2 4 4 
SA01 0,38 0,38 0,38 0,50 3 3 3 4 4 
SA02 0,25 0,13 0,13 0,13 2 1 1 1 2 

SA03 0,25 0,25 0,00 0,25 2 2 0 2 3 
SA04 0,38 0,63 0,75 0,13 3 5 6 1* 6 
SA05 0,13 0,63 0,50 0,50 1 5 4 4 5 
SA06 0,38 0,50 0,25 0,38 3 4 2 3 4 
SA07 0,50 0,63 0,38 0,38* 4 5 3 3 6(7) 
SA08     0,13 0,50     1* 4* 4 

Taula 9. Índex del nombre d’espècies i del càlcul de l’índex de riquesa per cada 
punt de mostreig i per cada any. El punt SA07 marcat amb * no incorpora la 
detecció del tritó palmat, en ser un urodel. 
 

 

 

 

Figura 21. Gràfic de la riquesa d’espècies d’amfibis per cada un dels punts de 

mostreig en el període 2010-2013. 
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10.2 Mitjana de l’Índex d’ICA (Índex de Cants d’Anurs) 

Per al tercer índex, l’índex d’ICA (Índex de Cants d’Anurs) es tracta de 

sumar el valor de l’ICA per punt de mostreig, és a dir, sumar l’ICA de cada 

espècie d’amfibi per a cada una de les tres prospeccions anuals, per 

finalment dividir-ho per 3, per obtenir la mitjana del valor de l’ICA per punt. 

Cal tenir en compte que durant el mostreig de l’any 2010 només es van fer 

dues sessions, per tant el valor de l’ICA només consta de la suma de dos 

prospeccions, i pot ser que la mitjana sigui més alta que en un mostreig de 

tres prospeccions, doncs precisament les dues que es van fer són les més 

idònies pels amfibis. 

  Index ICA 

Punt  2010 2011 2012 2013 

BE01 0,50 0,67 0,00 0,33 
BE02 0,00 0,00 0,00 0,00 
IT01 0,00 0,33 0,33 0,00 
IT03 1,00 0,33 0,00 0,00 
IT04 1,50 0,67 0,33 1,00 
JA01 0,50 0,00 0,00 0,00 
JA02 0,00 0,00 1,33 0,67 
JA03     0,33 1,00 
SA01 7,00 6,00 6,00 2,33 
SA02 1,50 3,00 0,67 1,00 

SA03 1,50 0,33 0,00 0,00 
SA04 4,50 3,00 4,00 0,00 
SA05 1,50 3,00 3,00 1,33 
SA06 1,50 0,67 1,00 0,00 
SA07 3,50 4,00 1,00 0,67 
SA08     0,67 1,00 

Taula 10. Resum dels índexs de riquesa, número d’espècies i mitjana índex ICA per 
cada un dels punts de mostreig per cada un dels tres anys de mostreig. Es 
marquen en color blau els tres punts del mostreig on s’han fet actuacions de 
restauració de basses temporànies per amfibis. 
 

Aquest índex ens permet veure una disminució en els ICA acumulats en la 

alguns punts el 2013, molt relacionats amb la temperatura més freda del 

més d’abril i maig (taula 11) que ha provocat una disminució de les 

deteccions de les espècies més termòfiles (Hyla i Phelophylax). Els valors de 

2012 també van ser lleugerament inferiors marcat també per un abril molt 

fred i una menor precipitació en general. La tendència estable o a la baixa 

d’alguns punts es pot explicar per aquestes variables meteorològiques. 
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Escapen a aquest anàlisi els nous punts de mostreig on s’hi ha desenvolupat 

actuacions del projecte que han estat colonitzats per diverses espècies 

d’amfibis els dos últims anys de projecte (punts SA08, JA02 i JA03 marcats 

en blau a la taula 10) i que mostren una tendència positiva, actuant com a 

uns indicadors positius de les actuacions desenvolupades pel present 

Projecte LIFE Riparia. 

 

 2010 2011 2012 2013 

PPT(mm.) 854 892 552 - 

Tª m 13,8 14,8 14,3 - 

Tª març 9 9,5 10 10 

Tª abril 14 15 12 12,5 

Tª maig 15,5 17,5 17 14,5 

PPT març 110 125 55 120 

PPT abril 30 40 45 80 

PPT maig 125 55 50 85 

 

Taula 11. Dades meteorològiques de cada any, precipitació anual, temperatura 
mitjana anual, la temperatura mitjana mensual del període d’estudi i la precipitació 
acumulada mensual de març a maig. Dades corresponents a l’estació de Girona o 
altres de molt properes a partir de les dades publicades a l’Anuari de dades 
meteorològiques: www.meteocat.cat. 

10.3 Índex de detectabilitat anual per escoltes i per cants 

A continuació s’adjunta una taula comparativa amb el corresponent índex 

de detectabilitat de les espècies pels anys 2010 a 2013. 

 Escoltes Contactes visuals 
Sp. 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 
DPI 0 0 0 0,06 0,14 0,36 0,19 0,63 
AOB 0,14 0,29 0,25 0,19 0,07 0,07 0,06 0,06 
PCU 0 0 0 0 0 0 0 0 
PPU 0 0 0 0 0 0 0 0 
BBU 0 0 0 0 0,36 0,57 0,19 0,63 
BCA 0,14 0,07 0,31 0,19 0,14 0,29 0,38 0,44 
HME 0,36 0,43 0,38 0,31 0 0,07 0 0,06 
PPE 0,29 0,5 0,31 0,19 0,07 0,14 0,13 0,19 
LHE  -  -  -  -  -  -  - 0,06 

Taula 12. Resum de l’índex de detectabilitat per cada espècie per cada un dels 
quatre anys de mostreig, separant la detectabilitat en escoltes i la dels contactes 
visuals. 
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Figura 22. Gràfic de la índex de detectabilitat en les escoltes nocturnes agrupat per 

cada any de mostreig. 

L’índex de detectabilitat per cants mostra un lleuger descens el 2013 

(Figura 22), relacionat com ja hem dit abans amb la temperatura general de 

la primavera i dels mateixos dies de mostreig. Curiosament la detectabilitat 

en les espècies per contactes visuals no mostren aquesta disminució el 

2013, amb un augment de Bufo calamita i Bufo bufo.  

 

Figura 23. Gràfic de la índex de detectabilitat en les escoltes nocturnes agrupat per 

cada any de mostreig. 

En aquest índex es veu com les espècies més audibles i de cant més intens, 

la reineta i la granota verda, tenen valors elevats, sobretot els anys 2010 i 

2011 més càlids, tal com correspon també a espècies més termòfiles. Els 

anys 2012 i 2013 gairebé hi ha la mateixa detectabilitat d’aquestes dues 
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anteriors que per el gripau corredor i el tòtil. Com ja s’ha descrit, espècies 

com el gripau comú o la granota pintada tenen un cant poc audible i no són 

detectades pel cant. 

L’índex de detectabilitat per contactes visuals (Figura 23), mostra una 

abundància de les observacions de gripau comú i granota pintada, amb un 

augment del gripau corredor segurament a partir de les observacions en les 

noves basses. L’any 2012, menys plujós i també fred, no va afavorir la 

detectabilitat per contactes visuals, sobretot per gripau comú.  
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11. Conclusions 

1. El seguiment de cants és un mètode de seguiment senzill que amb un 

baix cost i esforç permet cobrir una superfície amplia i establir la distribució 

de gran part de les espècies presents. Té però algunes limitacions: és 

aplicable només a amfibis que canten, especialment els anurs, i 

l’abundància és molt susceptible al problema de la detecció. Efectivament 

espècies amb cant subaquàtic o fluix són més difícils de detectar. Algunes 

mostren un dilatat període de reproducció, en funció de les condicions 

meteorològiques i l’estat dels punts d’aigua, però d’altres són fidels al 

calendari i mostren preferències diferents, des de finals d’hivern a final de 

primavera i estiu.  

2. La probabilitat de detecció depèn també d’altres factors externs: les 

característiques del punt d’escolta o  la meteorologia. Tots aquests factors 

incideixen en la detectabilitat i, per tant, en els resultats dels seguiments.  

3. El present informe és una imatge amb data 2013 de la comunitat 

d’amfibis anurs de l’entorn del riu Ter, amb un resum també per al període 

2010-13. Les 7 espècies detectades el 2013, i també durant aquest mateix 

període, a l’àrea d’estudi són la granota verda (Pelophylax perezi), la 

reineta (Hyla meridionalis), el gripau comú (Bufo bufo), el gripau corredor 

(Bufo calamita), la granota pintada (Dyscoglossus pictus), el tòtil (Alytes 

obstetricans) i el tritó palmat (Lissotriton helveticus). 

4. Les dades complementàries que aporten registres de naturalistes i 

altres afeccionats als amfibis que visiten l’espai ha permès detectar també 

la presència a la zona de Salt del gripau d’esperons (Pelobates cultripes) i la 

salamandra (Salamandra salamandra). Aquest seguiment d’amfibis no 

pretén ser un estudi exhaustiu del territori, sinó establir un sistema de 

seguiment simple i útil. 

5. Els amfibis ocupen les zones d’aiguamolls, tolls i petites basses a 

l’entorn del riu, especialment en les zones on a més poden trobar bon refugi 

i tenen facilitats de dispersió i moviment. Hi ha un gran flux d’amfibis entre 

els hàbitats aquàtics temporanis o permanents i el mateix riu allà on 

l’estructura de l’hàbitat de la riba ho permet augmentant la diversitat 
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d’amfibis, tal com passa a la zona de les deveses de Salt i Hortes de Santa 

Eugènia, on hi ha la màxima diversitat d’espècies. Allà on manquen 

ambients temporanis i l’hàbitat és més uniforme la comunitat està 

únicament representada per espècies d’ambients permanents com la 

granota verda (Punts del sector de Bescanó). D’aquí la importància del 

manteniment d’un bon estat de conservació dels hàbitats a l’entorn de les 

masses d’aigua. Les plantacions d’arbres d’alguns sectors de les deveses de 

Salt suposen un problema a la conservació òptima dels amfibis. 

6. Durant el 2013 s’ha pogut fer tres prospeccions. A nivell meteorològic 

hi ha hagut importants precipitacions el mes de març, amb dos episodis de 

llevantades que van provocar una crescuda important del riu, afectant per 

exemple les noves basses de l’Illa de Jafre. També la primavera ha estat a 

nivell general més freda que l’habitual, i alguns dels dies de mostreig de 

març i abril es van fer en condicions de temperatures baixes. Aquest fet ha 

condicionat el resultat d’espècies més termòfiles com la reineta i la granota 

verda que han presentant un índex de detectabilitat baix, tot i que encara 

segueixen essent les espècies més abundants. La climatologia ha afectat de 

forma irregular el mostreig del 2013, amb abundants pluges que són molt 

interessants pels amfibis, però amb temperatures més fredes de l’habitual. 

7. El 2013 la bassa de les cigonyes, corresponent al punt SA04, ha estat 

seca tot l’any, i era un dels principals punts de reclutament de granota 

verda, reineta i gripau corredor. Enguany els resultats per aquest punt han 

estat nuls, amb observacions puntuals de gripau comú. Es desconeix si hi 

ha un sistema o un protocol de gestió de les basses de les zones 

gestionades pel Consorci del Ter. En tot cas seria interessant establir un 

criteri a seguir per al manteniment d’aigua en aquestes llacunes per evitar 

que per temes de gestió algun any les basses puguin quedar totes seques. 

Aquest protocol hauria de determinar el període d’obertura i tancament de 

comportes en el cas de que s’omplin d’aigua de forma artificial, així com 

establir un sistema rotatiu per assecar completament les basses durant 

prou temps per eliminar els peixos i el cranc americà. 
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8. Destacar la troballa d’exemplars adults de tritó palmat (Lissotriton 

helveticus) a la bassa del punt SA07, una nova espècie detectada pel 

seguiment del LIFE, tot i que ja es coneixia de la seva presència a la zona. 

9. Les noves basses del Canal de la Maçana, punt SA08 incorporat des 

del 2012, restaurades pel projecte LIFE Riparia han començat a tenir aigua 

a l’abril de 2013, assolint un nivell ja important durant el mes de maig. S’hi 

ha detectat gripau comú, reineta, tòtil i granota pintada, fins i tot aquesta 

última s’hi ha reproduït. La zona pot ser un bon punt de reproducció per als 

amfibis tot i que caldrà vigilar amb l’entrada de peixos i crancs. També cal 

determinar bé la gestió hídrica de la bassa, doncs l’ompliment iniciat a 

l’abril, sembla que ha estat bastant lent. 

10. Les basses noves de l’Illa de Jafre després de la ràpida colonització 

pels amfibis el 2012, enguany han estat especialment productives. S’hi ha 

reproduït de forma abundant el gripau corredor (més de 20 mascles i 50 

juvenils sortint d’una de les basses el mes de juny) i la granota pintada, 

mantenint la presència de la granota verda i la primera citació a la zona del 

gripau comú. No s’ha detectat el tòtil com el 2012. 

11. L’avinguda d’aigua del riu Ter va provocar canvis en les basses de 

nova creació de l’Illa de Jafre. Un d’aquests canvis va ser l’entrada de 

peixos depredadors a la bassa de la zona final, on s’ha detectat el peix sol, 

la gambúsia i la ràbora. Les tres són espècies depredadores pel que la seva 

presència afectarà negativament als amfibis l’any 2014 si no s’asseca 

temporalment la bassa. Per la morfologia dona la impressió que aquesta 

bassa manté un nivell freàtic alt que aguanta l’aigua de forma permanent 

tot l’any fent complicada l’eradicació d’aquests peixos. Es podria plantejar 

alguna actuació de neteja de la bassa de forma periòdica. 

12. Un altre afectació a les basses de l’Illa de Jafre, va ser la colmatació 

de part de les basses pel transport de materials fluvials del mateix riu. La 

dinàmica natural dels rius pot originar avingudes recurrents en períodes 

més o menys llargs que afectin de forma important a la morfologia de les 

basses restaurades, pel que la situació viscuda el 2013 es podria repetir en 

anys propers. Cal establir un criteri per al manteniment d’aquestes basses, 

que pot consistir en actuacions periòdiques de manteniment, sigui amb la 
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col�laboració ciutadana (muntant camps de treballs, jornades de 

voluntariat,...) o a través d’accions de gestió periòdica de l’entorn i 

maquinaria d’obra. Per tal d’apropar els veïns a la zona i donar-la a conèixer 

es proposa la primera opció. Una altra opció es estudiar altres propostes 

més resistents a la dinàmica natural, com ara basses més separades de la 

zona inundable però connectades a través de canals, i sense un pendent 

tant pronunciat dels marges. 

13. Seria recomanable una continuïtat en el seguiment, especialment 

dels punts afectats per les noves basses, tant per veure com evolucionen 

les basses del Canal de la Maçana de les quals es disposa de poca 

informació (tant hídrica com de colonització d’amibis), com les de l’Illa de 

Jafre. A l’Illa de Jafre no només cal considerar els efectes negatius de les 

riuades sobre les basses, sinó també cal veure l’evolució de la presència de 

peixos a les bases, així com valorar ‘impacte de l’incendi del mes de 

novembre. 
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12. Annexos 

12.1 Annex 1. Mapes punts de mostreig  

Localització dels punts de mostreig i de creació de noves bases dins el 

Projecte LIFE Riparia 

 

  

Figura 24. Mapa del Sector de l’Illa de Ter, amb els punts de mostreig IT01, IT03 i 
IT04. 
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Figura 25. Mapa del Sector de les deveses de Salt i Hortes de Santa eugènia amb 
els punts de mostreig SA01 a Sa08. El punt SA08 es una de les zones on s’han 
creat les noves basses del Canal de la Maçana en el  marc del Projecte LIFE Riparia. 
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Figura 26. Mapa del Sector de l’Illa de la Pilastra de Bescanó amb els punts de 
mostreig BE01 i BE02.  
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Figura 27. Mapa del Sector de l’Illa de Jafre amb els punts de mostreig JA01 a 
JA03. Justament en els punts JA02 i JA03 s’han construït unes noves basses per a 
amfibis en el marc del Projecte LIFE Riparia.  
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Figura 28. Mapa amb la localització de les noves basses del Canal de la Maçana 
restaurades en el marc del Projecte LIFE Riparia. En aquest punt s’ha localitzat el 
punt de mostreig SA08 en els anys 2012 i 2013. L’aigua ha ocupat aquesta bassa a 
partir de finals de primavera de 2013.  

 

 

 

Figura 29. Mapa 
amb la 
localització de les 
noves basses del 
l’Illa de Jafre 
restaurades en el 
marc del Projecte 
LIFE Riparia l’any 
2012. En aquest 
punt s’ha 
localitzat el punt 
de mostreig JA03 
(inclou les tres 
basses allargades 
properes) i el 
punt JA02 (bassa 

rodona 
separada). El 
punt JA02 s’ha 
mostrejat els 4 
anys, i JA03 
només 2012 i 
2013.



Seguiment de les poblacions d’amfibis del projecte Riparia Ter 2013 

 

50- 

12.2 Annex 2. Descripció punts mostreig 

Localització, descripció física i abiòtica dels punts de mostreig. UTM Datum ED50 fus 31N. 
 

FACTORS ABIÒTICS CARACTERÍSTIQUES PUNT AIGUA DADES BIÒTOPS 
Data Codi  

PA Coord.  
X 

Coord.  
Y Ambient Estab. Connect. Llargada Amplada 

Prof. 
max 

% 
emerg. 

% 
riba Substrat 

B. 
proper Altres 

B. 
general Altres 

06/03/13 BE01 479857 4646888 6 3 3 >100 30 1 0 0 3 1 3 1 3 

06/03/13 BE02 479662 4646774 6 3 3 >100 25 1,5 0 50 3 1 3 1 3 

26/03/13 IT01 485327 4649104 6 3 3 >100 25 0,5 0 20 3 2 9 2 9 

26/03/13 IT03 485319 4649794 6 3 3 >100 25 1,5 10 20 3 2 9 2 9 

26/03/13 IT04 485158 4650028 6 3 3 >100 20 1,5 0 0 3 2 9 2 9 

06/03/13 SA07 483980 4648174 5 2 1 10 6 0,1 50 0 2 2 3 2 3 

06/03/13 SA06 483291 4648126 5 1 1 20 5 0,1 0 0  -  6 1 1 8 

06/03/13 SA05 483134 4648329 5 2 1 12 10 0,15 20 10 1 2 3 2 3 

06/03/13 SA04 482693 4648298 5 2 2 60 17 0,8 0 0 3 2 6 1 8 

06/03/13 SA03 481570 4648039 8 2 1  -   -   -   -   -   -  2 1 1 8 

06/03/13 SA02 481088 4647898 5 1 1 25 3 0,5 50  -   -  1 2 1 8 

06/03/13 SA01 480790 4647407 1 3 1 100 15 1,5 10 10  -  1 2 1 8 

06/03/13 SA08 482133 4648071 5 2 2 25 50 0 0 0 3 6 2 2 3 

04/03/13 JA01 500389 4656931 5 1 1 20 3 0,15 0 0 2 2 3 3 8 

04/03/13 JA02 500640 4656512 5 3 2 25 15 1,2 10 0 2 3 2 3 8 

04/03/13 JA03 500351 4656717 5 2 2 25 10 0,8 0 0 2 3 2 3 8 
                                  

18/04/13 BE01 479857 4646888 6 3 3 >100 50 1 10 50 3 1   1 8 

18/04/13 BE02 479662 4646774 6 3 3 >100 25 2 0 75 1 1 9 1 9 

12/04/12 IT01 485327 4649104 6 3 3 >100 50 1 50 30 3 1 9 1 9 

12/04/12 IT03 485319 4649794 6 3 3 >100 50 1 20 70 3 1 9 1 9 

12/04/12 IT04 485158 4650028 8 1 2 0 0 0 0 0 2 1 9 1 9 

18/04/13 SA01 483980 4648174 1 3 1 100 30 1,5 65 5 1 8 1 1 8 
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FACTORS ABIÒTICS CARACTERÍSTIQUES PUNT AIGUA DADES BIÒTOPS 
Data Codi  

PA Coord.  
X 

Coord.  
Y Ambient Estab. Connect. Llargada Amplada 

Prof. 
max 

% 
emerg. 

% 
riba Substrat 

B. 
proper Altres 

B. 
general Altres 

18/04/13 SA02 483291 4648126 4 2 1 20 5 0 100 100  -  6 1 1 8 

18/04/13 SA03 483134 4648329 8 1 1  -   -   -   -   -   -  6 2 1 8 

18/04/13 SA04 482693 4648298 5 2 1 75 15 0  -  - 1 6 2 1 8 

18/04/13 SA05 481570 4648039 5 1 1 5 2 0,1 0 0  -  1 2 1 8 

18/04/13 SA06 481088 4647898 8 1 1  -   -   -   -   -   -  1 2 1 8 

18/04/13 SA07 480790 4647407 5 1 1 15 10 0,05 80 100 2 1 2 1 8 

18/04/13 SA08 482133 4648071 5 2 2 25 50 0,1 0 0 3 6 2 2 3 

30/04/13 JA01 500389 4656931 8 1 2  -   -   -   -   -   -  1 8 1 8 

30/04/13 JA02 500640 46565112 5 2 2 30 5 0,4 0 0 2 1 8 1 8 

30/04/13 JA03 500351 4656717 5 3 2 30 6 0,5 15 0 2 1 8 1 8 
                                  

16/05/13 BE01 479857 4646888 6 3 3 >100 20 1 10 50 3 1   1 8 

16/05/13 BE02 479662 4646774 6 3 3 >100 25 2 0 75 1 1 9 1 9 

10/05/13 IT01 485327 4649104 6 3 3 >100 50 1,5 50 30 3 1 9 1 9 

10/05/13 IT03 485319 4649794 6 3 3 >100 50 1,5 20 70 3 1 9 1 9 

10/05/13 IT04 485158 4650028 8 1 2 >100 50 1,5 0 0 2 1 9 1 9 

16/05/13 SA01 483980 4648174 1 3 1 100 30 1,5 65 5 1 8 1 1 8 

16/05/13 SA02 483291 4648126 8 1 1  -   -   -   -   -   -  6 1 1 8 

16/05/13 SA03 483134 4648329 8 1 1  -   -   -   -   -   -  6 2 1 8 

16/05/13 SA04 482693 4648298 5 2 1 40 12 0 5 15 1 6 2 1 8 

16/05/13 SA05 481570 4648039 5 2 1 8 4 0,15 5 10 1 1 2 1 8 

16/05/13 SA06 481088 4647898 8 1 1  -   -   -   -   -   -  1 2 1 8 

16/05/13 SA07 480790 4647407 5 1 1 10 2 0,1 30 30  -  1 2 1 8 

16/05/13 SA08 482133 4648071 5 2 2 25 15 0,5 10 0 2 1 2 1 8 

28/05/13 JA01 500389 4656931 8 1 2     0 5 0 2 1 8 1 8 

28/05/13 JA02 500640 46565112 5 2 2 25 10 1 5 0 2 1 8 1 8 

28/05/13 JA03 500351 4656717 5 3 2 30 10 0,6 0 10 2 1 8 1 8 
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FACTORS ABIÒTICS CARACTERÍSTIQUES PUNT AIGUA DADES BIÒTOPS 
Data Codi  

PA Coord.  
X 

Coord.  
Y Ambient Estab. Connect. Llargada Amplada 

Prof. 
max 

% 
emerg. 

% 
riba Substrat 

B. 
proper Altres 

B. 
general Altres 

19/06/13 JA01 500389 4656931 8 1 2     0 5 0 2 1 8 1 8 

19/06/13 JA02 500640 46565112 5 2 2 30 15 0,8 5 0 2 1 8 1 8 

19/06/13 JA03 500351 4656717 5 3 2 15 9 0,4 0 10 2 1 8 1 8 

 

Llegenda del annex 12.2. 
 
TIPUS D’AMBIENT  ESTABILITAT   CONNECTIVITAT 
1 Llac / Llacuna  1 Efímer (poques setmanes/llligat a pluges)   1 Sistema aïllat 
2 Embassament  2 Temporal (Aguanta durant tota la primavera)   2 Connexió temporal 
3 Canal / sèquia  3 Permanent (Aguanta l’estiu /cicles naturals)   3 Connexió permanent 
4 Aiguamoll         
5 Bassa  PROFUNDITAT MÀXIMA   SUBSTRAT 
6 Riu  1 >1 m   1 Sediment / llot 
7 Rierol  2 1 – 2 m   2 Sorra /Grava 
8 Sec  3 > 2 m   3 Còdols 
        4 Roca mare 
DADES BIÒTOP PROPER (fins 250 m.) / GENERAL (250 fins 2000m)    5 Artificial 
1 Bosc dens    6 Altres: ............. 
2 Bosc clar      
3 Mosaic (Bosc + conreus)   %VEGETACIÓ EMERGIDA/RECOBRIMENT RIBA 
4 Matollar alt   1 < 1 % 
5 Matollar baix (<30 cm)   2 1 – 25 % 
6 Prat / herbassar   3 26 - 50 % 
7 Erm   4 51 – 75 % 
8 Conreu   5 76 – 100 % 
9 Urbanitzat      
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12.3 Annex 3. Resultat de les escoltes ICA 

Resultat de les escoltes de cants expressats per cada punt i data segons l’Índex de cants. Amb “color gris” hi ha 
indicades la presència d’espècies detectades visualment. 
 

Data Codi Nom Hi Hf Meteo V Iso Dpi Aob Pcu Ppu Bbu Bca Hme Ppe 

04/03/13 JA01 Illa de Jafre 01 20:25 20:35 4 4 1                 

04/03/13 JA02 Illa de Jafre 02 20:50 21:00 4 4 1                 

04/03/13 JA03 Illa de Jafre 03 20:40 20:47 4 4 1                 

06/03/13 BE01 Bescanó 01 19:40 19:46 0 0 2                 

06/03/13 BE02 Bescanó 02 19:29 19:36 0 0 1                 

06/03/13 SA01 Salt 01 21:58 22:10 0 0 0   1             

06/03/13 SA02 Salt 02 21:48 21:54 0 0 1                 

06/03/13 SA03 Salt 03 21:40 21:45 0 0 2                 

06/03/13 SA04 Salt 04 21:28 21:35 0 0 2                 

06/03/13 SA05 Salt 05 20:43 21:00 0 0 0                 

06/03/13 SA06 Salt 06 20:30 20:36 0 0 1                 

06/03/13 SA07 Salt 07 20:05 20:20 0 0 0             1   

06/03/13 SA08 Salt 08 21:08 21:12 0 0 0                 

26/03/13 IT01 Illa de Ter 01 20:25 20:30 0 0 1                 

26/03/13 IT03 Illa de Ter 03 20:42 20:48 0 0 1                 

26/03/13 IT04 Illa de Ter 04 20:50 20:56 0 0 1                 

18/04/13 BE01 Bescanó 01 21:10 21:22 0 0 1               1 

18/04/13 BE02 Bescanó 02 21:27 21:35 0 0 2                 

18/04/13 SA01 Salt 01 23:22 23:39 0 0 0             3 3 

18/04/13 SA02 Salt 02 23:11 23:18 0 0 2             3   

18/04/13 SA03 Salt 03 23:02 23:08 0 0 0                 

18/04/13 SA04 Salt 04 22:52 22:58 0 0 2                 
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Data Codi Nom Hi Hf Meteo V Iso Dpi Aob Pcu Ppu Bbu Bca Hme Ppe 

18/04/13 SA05 Salt 05 22:18 22:25 0 0 0       2  

18/04/13 SA06 Salt 06 22:08 22:13 0 0 0                 

18/04/13 SA07 Salt 07 21:45 22:00 0 0 0             1   

18/04/13 SA08 Salt 08 22:42 22:50 0 0 1             2   

30/04/13 IT01 Illa de Ter 01 22:50 22:58 0 0 0                 

30/04/13 IT03 Illa de Ter 03 23:10 23:12 0 0 0                 

30/04/13 IT04 Illa de Ter 04 23:20 23:25 0 0 1                 

30/04/13 JA01 Illa de Jafre 01 21:20 21:25 0 0 0                 

30/04/13 JA02 Illa de Jafre 02 21:51 22:17 0 0 0 1               

30/04/13 JA03 Illa de Jafre 03 21:30 21:51 0 0 0           3     

10/05/13 IT01 Illa de Ter 01 23:10 23:17 0 0 2                 

10/05/13 IT03 Illa de Ter 03 23:26 23:32 0 0 1                 

10/05/13 IT04 Illa de Ter 04 23:37 23:45 0 0 0   1       2     

16/05/13 BE01 Bescanó 01 21:55 22:04 2 0 1                 

16/05/13 BE02 Bescanó 02 21:42 21:51 2 0 1                 

16/05/13 SA01 Salt 01 00:05 00:10 2 0 0                 

16/05/13 SA02 Salt 02 23:55 00:02 2 0 0                 

16/05/13 SA03 Salt 03 23:45 23:50 2 0 1                 

16/05/13 SA04 Salt 04 23:42 23:45 2 0 1                 

16/05/13 SA05 Salt 05 22:58 23:10 2 0 0           1 1   

16/05/13 SA06 Salt 06 22:46 22:53 2 0 0                 

16/05/13 SA07 Salt 07 22:13 22:36 2 0 0                 

16/05/13 SA08 Salt 08 23:26 23:38 2 0 0   1             

28/05/13 JA01 Illa de Jafre 01 22:01 22:05 0 0 0                 

28/05/13 JA02 Illa de Jafre 02 21:50 22:35   0 0               1 

28/05/13 JA03 Illa de Jafre 03 22:15 22:25 0 0 0                 
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Data Codi Nom Hi Hf Meteo V Iso Dpi Aob Pcu Ppu Bbu Bca Hme Ppe 

19/06/13 JA01 Illa de Jafre 01 22:10 22:15 0 0 0                 

19/06/13 JA02 Illa de Jafre 02 21:50 22:35   0 0               1 

19/06/13 JA03 Illa de Jafre 03 22:20 22:25 0 0 0                 

 
 
 
Llegenda del annex 12.3. 
 

VENT (ESCALA BEAUFORT) 

0 Calma (0–2km/h) El fum puja verticalment 
1 Ventolina (2 –6km/h) Es defineix la direcció del vent per la del fum 
2 Vent fluixet (7-11km/h) El vent es nota a la cara. Les fulles dels arbres es belluguen 
3 Vent fluix (12–19 km/h) Les fulles dels arbres es belluguen contínuament 
4 Vent moderat (20–29km/h) Es belluguen les branques petites dels arbres. S’aixeca la pols. 
5 -- (>30km/h) Es belluguen els arbres petits. Es formen petites onades als estanys. 

 
CONDICIONS CLIMÀTIQUES 

0 Clar /sense núvols 
1 Parcialment tapat 
2 Completament tapat 
3 Boira 
4 Precipitació 
5 Forta precipitació 

 
ÍNDEX DE SO 

0 Cap soroll  apreciable (p.e. es sent un mussol llunyà) 
1 Lleuger efecte sobre el mostratge (trànsit distant, gos bordant,...) 
2 Seriós efecte sobre el mostratge (Trànsit constant...) 
3 Profund efecte sobre el mostratge (Trànsit constant i intens, so de construcció...) 
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12.4 Annex 4. Resultat de les escoltes  

Resultat de les escoltes de cants expressats per cada punt i data segons el nombre real d’individus sentits 
cantar, i totals dels exemplars detectats per contactes visuals al llarg del mostreig, a més de les observacions de 
cada punts de mostreig. Codis: m= mascle, f= femella, a= adult, c= mascle cantant, met.= juvenils acabats de 
metamorfitzar, Larves= capgrossos. 
 

 INDIVIDUS CANTANT CONTACTES VISUALS * 

Data Codi Dpi Aob Pcu Ppu Bbu Bca Hme Ppe Dpi Aob Pcu Ppu Bbu Bca Hme Ppe Lhe 

04/03/13 JA01                                   

04/03/13 JA02                 2a                 

04/03/13 JA03                 4a                 

06/03/13 BE01                                   

06/03/13 BE02                                   

06/03/13 SA01   3c                           1   

06/03/13 SA02                                   

06/03/13 SA03                         1m         

06/03/13 SA04                                   

06/03/13 SA05                 1m1f       11m 2m       

06/03/13 SA06                         2m         

06/03/13 SA07             1c   1f               2a 

06/03/13 SA08                         1         

26/03/13 IT01                                   

26/03/13 IT03                 2af       5m         

26/03/13 IT04                         1f         

18/04/13 BE01               3c         1f 1m       

18/04/13 BE02                                   

18/04/13 SA01             >15 >30 1m                 
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 INDIVIDUS CANTANT CONTACTES VISUALS * 

Data Codi Dpi Aob Pcu Ppu Bbu Bca Hme Ppe Dpi Aob Pcu Ppu Bbu Bca Hme Ppe Lhe 

18/04/13 SA02             10c                     

18/04/13 SA03                   1f     1f         

18/04/13 SA04                         1f         

18/04/13 SA05       >5  Larves         

18/04/13 SA06                 1m                 

18/04/13 SA07             4c   Larves       2m         

18/04/13 SA08             6c                     

30/04/13 IT01                                   

30/04/13 IT03                                   

30/04/13 IT04                                  

30/04/13 JA01                 1j                 

30/04/13 JA02 1c               3a         larves       

30/04/13 JA03           >30c     7a         >30a       

10/05/13 IT01                                   

10/05/13 IT03                           1f       

10/05/13 IT04   1c       >5c     1a                 

16/05/13 BE01                                   

16/05/13 BE02                                   

16/05/13 SA01                               >5   

16/05/13 SA02                                   

16/05/13 SA03                                   

16/05/13 SA04                                   

16/05/13 SA05           1c 1c   2a         4a       

16/05/13 SA06                           1m       

16/05/13 SA07                 1a           Larves   1 
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 INDIVIDUS CANTANT CONTACTES VISUALS * 

Data Codi Dpi Aob Pcu Ppu Bbu Bca Hme Ppe Dpi Aob Pcu Ppu Bbu Bca Hme Ppe Lhe 

16/05/13 SA08   1c             
1f 

larves                 

28/05/13 JA01                           1m       

28/05/13 JA02               1c           Larves   
1a  

Larves   

28/05/13 JA03                         1f Larves   Larves   

19/06/13 JA01                                   

19/06/13 JA02               1c 3met         10 met       

19/06/13 JA03                           50 met       
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12.5 Annex 5. Fotografies 

12.6  

 

Punt SA01. Bassa de les Hortes de Santa eugènia 18/4/13. 

 

Punt SA01. Cranc americà de la Bassa de les Hortes de Santa Eugènia i capgròs 
18/4/13. Cal evitar la presència de cranc a les basses intentant assecar 
temporalment les masses d’aigua. 
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Punt SA02. Gorga d’en Quirze, amb aigua a primers de primavera. La major part de 
l’any està sec i hi ha pocs amfibis. Es senten amfibis de l’altre costat del riu, 
reinetes. 

 

Punt SA03. Al costat del riu Ter i d’un codolar amb vegetació dispersa. 
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Punt SA03. Al costat del riu Ter. 

 

 

Punt SA04. Bassa de les cigonyes. Ha estat seca gran part del 2013 sense 
observacions ni reproducció d’amfibis. 
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Punt SA08. Nou punt de mostreig a la zona de Salt, prop la llacuna dels ànecs. Just 
a la zona on s’han fet noves basses temporànies, durant el mostreig del 2013 s’han 
començat a omplir a partir de l’abril a través de la comporta que entra aigua des 
del canal de la Maçana. (18/4/2013) 

 

Punt SA08, bassa del canal de la maçana, que el 18/4/13 presentava aquest 
aspecte, començant-se a omplir per primer cop. 
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Prop el punt SA08 hi ha la bassa dels ànecs que el 18/4/13 presentava aquest 
aspecte, que no s’ha prospectat pròpiament, però que té un efecte important per la 
colonització del punt SA08. 

 

Canal d’aigua al costat de l’autopista, molt brut i on no es solen sentir 
cants d’amfibis, ni hi ha observacions. Entre els punts SA05 i SA08. 
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Punt SA05. Basses temporànies al mateix camí on hi proliferen Branquiòpodes 
(Branchipus sp.) i sovint larves d’amfibis, 18/4/13. 

  

Punt SA05. Basses temporànies al mateix camí on hi proliferen Branquiòpodes 
(Branchipus sp.) i sovint larves d’amfibis (Discoglossus pictus), 18/4/13. 
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Punt SA05. Amplexus d’un mascle de gripau corredor i una femella de granota 
pintada. 

 

Punt SA06. Punt entre el bosc de ribera del riu i els horts de l’interior, que passa 
proper a zones ocupades per plantacions d’arbres que son talades i replantades de 
forma puntual. La recuperació dels boscos de ribera en aquests terrenys seria una 
línia estratègia a seguir per afavorir els amfibis, 18/4/13. 
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Punt SA07 el 18/4/14. Bassa prop les Deveses de Salt on es va trobar el tritó, 
reineta, granota pintada i les larves de coleòpter. 

 

Tritó palmat (Lissotriton_helveticus) a les Deveses de Salt Punt  SA07 el 6/3/13. 
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Larva de coleòpter ditíscid depredant sobre capgròs de reineta al punt SA07 el 
18/4/14. 

 

Gripau comú observat el 18/4/13 creuant un camí, la única forma de detectar 
aquest anur de cant molt conspicu. És abundant a tot l’entorn del riu Ter. 
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Granota pintada observada el 18/4/13 creuant un camí, la única forma de detectar 
aquest anur de cant gairebé inaudible. És abundant a tot l’entorn del riu Ter. 

 

Tòtil observat el 18/4/13 creuant un camí. És més habitual detectar-lo pel seu cant. 
Més abundant per les zones de les hortes, però també entre boscos i planatnedes. 
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Granota pintada, varietat amb dibuix a taques, a una de les basses noves de l’Illa 
de Jafre, punt JA03, el 30/4/13 

 

Granota pintada, varietat amb dibuix a ratlles, a una de les basses noves de l’Illa 
de Jafre, punt JA03, el 30/4/13 

 

Granota pintada, varietat coloració rogenca, a una de les basses noves de l’Illa de 
Jafre, punt JA03, el 30/4/13 
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Gripau corredor mascle cantant a una de les basses noves de l’Illa de Jafre, punt 
JA03, el 30/4/13 

 

  

Punt JA01, camí d’accés a l’Illa de Jafre sovint 
embassat o entollat de les pluges el 3/4/13. 

De JA01 a JA03. Camí d’accés a l’Illa de Jafre 
sovint embassat o entollat el 3/4/13. 

  

Punt JA03. Primera bassa del punt colmatada 
per sediment després de l’avinguda d’aigua del 
mes de març el 3/4/13. 

Punt JA03. Primera bassa del punt colmatada 
per sediment després de l’avinguda d’aigua 
del mes de març el 3/4/13. 
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Punt JA03. Primera bassa del punt el 19/6/13. Punt JA03. Primera bassa del punt el 
12/11/13 després del pas d’un incendi. 

  

Punt JA03. Segona bassa del punt amb aigua i 
lleugerament alterada després de l’avinguda 
d’aigua del mes de març el 3/4/13. 

Punt JA03. Segona bassa del punt amb aigua i 
lleugerament alterada després de l’avinguda 
d’aigua del mes de març el 3/4/13. 

  

Punt JA03. Segona bassa del punt el 3/4/13. Punt JA03. Segona bassa del punt el 3/4/13. 
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Punt JA03. Segona bassa del punt el 16/9/13. Punt JA02. Bassa del final del camí amb aigua 
gairebé permanent tot l’any, el 3/4/13. 
S’aprecia el creixement de balca al centre de 
la bassa. 

 

 

Punt JA02. Segona bassa del punt el 16/9/13. Punt JA02. Animals presents a la bassa el 
3/4/13. S’aprecia un peix, larves de libèl�lules 
i dos capgrossos de Bufo calamita. 

 

Punt JA02. Presència de ràsbora, peix sol i gambúsia a la bassa competint amb els amfibis. 
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Bandes d’ous de gripau corredor al punt JA03 el 
30/4/13. 

Centenars de capgrossos de gripau corredor al 
punt JA02 el 30/4/13. 

  

Un juvenil de gripau corredor acabat de 
metamorfitzar sobre les algues de la bassa de 
l’Illa de Jafre, punt JA02 el 19/6/13. 

Un juvenil de gripau corredor acabat de 
metamorfitzar sobre les algues de la bassa de 
l’Illa de Jafre, punt JA02 el 19/6/13. 

  

Un juvenil de granota pintada acabat de 
metamorfitzar sobre les algues de la bassa de 
l’Illa de Jafre, punt JA02 el 19/6/13. 

Un juvenil de granota pintada acabat de 
metamorfitzar sobre les algues de la bassa de 
l’Illa de Jafre, punt JA02 el 19/6/13. 

  

Illa de Jafre. Primera bassa del punt el 
12/11/13 després del pas d’un incendi. 

Illa de Jafre. Primera bassa del punt el 
12/11/13 després del pas d’un incendi. 
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1. Introducció 

 

Aquest estudi forma part del seguiment científic del projecte Life+ natura Riparia-

Ter, de recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter, a la província de Girona.  

 

S’han sotmès a seguiment les quatre zones d’actuació del projecte: l’Illa de la 

Pilastra, Les Deveses de Salt i Hortes de Santa Eugènia, l’Illa del Ter a Pedret i el 

Bosc de Can Salvatella i l’Illa d’Avall a Jafre. Es tracta de zones molt interessants 

per les aus degut a la gran diversitat d’hàbitats que presenten, per la seva 

condició de refugis (illes verdes) i per l’abundància de recursos alimentaris entre 

d’altres factors. Evidentment, les espècies reproductores tenen un tracte de 

preferència dins el seguiment i posteriorment en l’anàlisi dels resultats per ser les 

més afectades per l’alteració de l’hàbitat durant l’execució de les obres. 

 

A priori, el coneixement de les comunitats ornítiques de les zones d’actuació és 

molt desigual ja que a les Deveses i a l’Illa del Ter fa molts anys que s’estan 

estudiant i hi ha una gran quantitat d’informació disponible, mentre que l’Illa 

d’Avall és pràcticament desconeguda. Això no vol dir que es faci un esforç de 

mostreig diferent a cada zona per compensar aquesta mancança, sinó que això 

s’ha pal�liat amb visites prèvies i amb visites extres cada any. 

 

2. Objectius 

 

L’objectiu del seguiment ornitològic és caracteritzar la comunitat ornítica de les 

zones d’actuació, tant pel que fa a espècies reproductores o estivals, com per a 

espècies hivernants, parant una atenció especial a les espècies més sensibles a 

nivell de conservació. Per això, s’ha realitzat un treball de camp estandarditzat 

que ha permès obtenir índexs d’abundància i de riquesa específica d’aus a 

cadascuna de les zones d’actuació del projecte durant els quatre anys en què 

s’ha dut a terme per tal de fer un anàlisi comparatiu de l'evolució de la 

composició específica i l’abundància relativa de la comunitat ornítica abans, 

durant i després de les actuacions executades.  
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3. Metodologia 

 

La metodologia bàsica utilitzada és molt similar a la del projecte SOCC 

(Seguiment d’Ocells Comuns a Catalunya) i es basa en el transsecte com a unitat 

bàsica de mostreig i mètode per obtenir índexs d'abundància de les diferents 

espècies d'ocells. S’ha escollit aquesta metodologia perquè és la que actualment 

s'utilitza en la majoria de seguiments ornitològics a mitjà i llarg termini, i per tant és 

la més comparable. 

 

La metodologia bàsica del transsecte és senzilla: al llarg d'un itinerari a peu, 

l'observador ha de comptar i anotar tots els individus de cada espècie que vagi 

detectant, ja sigui visualment o auditivament. El punt clau per l'obtenció de dades 

comparables any rere any és l'estandarització, és a dir, que l’observador ha de 

realitzar tots els censos en les condicions més semblants possibles, controlant 

exactament el recorregut de cada tram del transsecte, el temps en què es 

recorre i sempre en condicions atmosfèriques favorables. 

 

El SOCC (Seguiment d'Ocells Comuns a Catalunya) és un programa de seguiment 

de l'avifauna impulsat des de l'Institut Català d'Ornitologia amb el suport del 

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu del 

SOCC és conèixer les tendències temporals que es produeixen en l'abundància 

dels ocells comuns a Catalunya, factor essencial per determinar l'estat de 

conservació de les diferents espècies d'ocells i dels seus hàbitats. Es tracta d'un 

programa de seguiment continu, que requereix un esforç reduït (4 matins / any), 

però mantingut any rere any. 

 

El disseny dels transsectes   
 

Degut a les grans diferències de superfície existents entre zones d’actuació, la 

longitud dels transsecte no és homogènia, les zones més grans tenen transsecte 

més llargs. Això no representa cap problema a l’hora d’analitzar les dades ja que 

cada zona d’actuació es tracta per separat i no entra dins dels objectius del 

seguiment el comparar les diferents zones entre elles. 

 

Cada transsecte s’ha dividit en seccions de longituds similars (aprox. de 500 m 

cadascuna). En el moment de dissenyar l'itinerari s’ha volgut mesurar amb precisió 

les longituds de cadascuna de les seccions però si s’ha fet a l’hora de delimitar-ne 
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bé els inicis i els finals, per la qual cosa s’han utilitzat marques del terreny de fàcil 

localització (murs de pedra, marges de camps, cruïlles de camins, canvis de 

vessant, etc.). Això facilita la posterior localització d'aquests punts quan es fan els 

censos.  

Altres aspectes que s’han considerat a l'hora de dissenyar el traçat dels transsecte 

són: 

• Que el transsecte transcorri per algun dels principals ambients de la zona 

d’actuació. És especialment important evitar fer la selecció del transsecte en 

funció de la riquesa, l'abundància o la presència d'espècies particulars.  

• Que el transsecte sigui com més recte millor. Això facilita que no es prospecti 

dues vegades el mateix sector, cosa que minimitza els dobles comptatges 

d'ocells.  

• Que, a l'hora d'escollir el sentit de realització del transsecte, s'eviti caminar de 

cara al sol, és a dir, evitar els desplaçaments en sentit Oest-Est. Cal dir que tots 

els censos es fan sempre al matí i en el mateix sentit, començant sempre pel 

mateix punt.  

• Que el transsecte transcorri proper al major nombre possible d’actuacions, i en 

especial les més transformadores. 

 

Il�lustració 1. Vista del Ter des del transsecte de les Deveses de Salt, zona TER 2 oest. 

 

Seguint aquestes premisses s’han ubicat els següents transsectes: 
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Il�lustració 2. Transsecte de dos seccions de 500 m a l’Illa de la Pilastra, zona TER 1. 

 

 
Il�lustració 3. Transsecte de tres seccions de 500 m a les Deveses de Salt, zona TER 2 oest. 
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Il�lustració 4. Transsecte de quatre seccions de 500 m a les Deveses de Salt i les Hortes de Sta. 

Eugènia, zona TER 2 est. 
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Il�lustració 5. Transsecte de tres seccions de 500 m a l’Illa del Ter i el Bosc de Can Salvatella, zona 

TER 3. 
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Il�lustració 6. Transsecte de dos seccions de 500 m a l’Illa d’Avall, zona TER 4. 
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Planificació dels censos 
 

L'itinerari s'haurà de censar dues vegades, una durant la temporada de 

nidificació i una altra durant la d'hivernada. L’ideal seria fer com a mínim dos 

censos en cada període però no és assumible pel pressupost del projecte.  

 

El cens de primavera es farà dins el període comprès entre el 15 de maig i el 15 de 

juny. Existeix un handicap important quan es realitza només un cens en època de 

cria, ja que hi ha dos moments de màxima activitat reproductora clarament 

diferenciats: el dels reproductors primerencs (sedentaris i migradors pre-saharians, 

del 15 d’abril al 15 de Maig) i el dels reproductors tardans (transaharians, del 15 de 

Maig al 15 de Juny). En aquest cas s’ha optat pel cens tardà, per tal d’incloure els 

migradors transaharians com la bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta) i el rossinyol 

(Luscinia megarrhynchos), molt abundants en les zones tractades, a més 

d’incloure les segones postes dels ocells sedentaris i migradors parcials .  

 

El cens d'hivern es farà durant el mes de gener. L’ideal seria realitzar dos censos, 

un al desembre i un altre al gener per tal de minimitzar els efectes del gregarisme i 

la manca de fidelitat territorial que presenten moltes espècies durant aquesta 

estació. En aquest cas s’ha optat pel mes de Gener per ser el mes central del 

període i per l’experiència prèvia que demostra que és el millor moment per 

censar hivernants ja que al desembre els ocells solen ser més mòbils.  

 

Així doncs, el període hàbil per fer cada cens és d'un mes. Els censos es realitzaran 

preferiblement durant els primers 15 dies de cada període, per estandarditzar, tant 

com sigui possible, la presa de mostres entre els diferents anys de mostreig i també 

per prevenir possibles aplaçaments dels censos pel mal temps. 

 

Un altre punt important és la necessitat de realitzar els censos en bones condicions 

meteorològiques. La pluja, la boira i, molt especialment el vent, disminueixen 

l'activitat dels ocells i, a més, també redueixen la capacitat de detecció de 

l'observador. Tenint en compte que hi ha bastant temps per fer cadascun dels 

censos, és difícil que, en un moment o altre, les condicions no siguin favorables per 

fer el comptatge. 

 

Tots els censos es realitzaran sempre pel matí, dins el període comprès entre la 

sortida del sol i les 4 hores següents. 
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Realització dels censos 
 

S’apuntarà qualsevol espècie d'ocell que es trobi al llarg de l'itinerari juntament 

amb el nombre d'individus detectats tenint molta cura d’evitar els dobles 

comptatges dels mateixos individus. En cas de detectar un estol i no poder 

comptar exactament el número d'individus, com sovint passa amb falciots, 

orenetes, pardals, estornells o fringíl�lids, es farà una estima tan ajustada com sigui 

possible. Una menció especial mereixen els falciots, un grup especialment difícil 

de censar. Per aquest motiu se'n farà una única estima pel conjunt de l'itinerari.  

 

Es comptaran tots els individus detectats al llarg de l'itinerari, mascles o femelles, 

adults o juvenils, observats o sentits, sense fer cap distinció entre ells a l'hora 

d'anotar-los. Els únics ocells que no han de ser comptabilitzats són els polls que 

encara estan al niu. En el cas d'espècies amb polls nidífugs com les perdius o els 

ànecs, els seus pollets tampoc han de ser comptats. 

 

A diferència d'altres metodologies de seguiment d’aus, no es farà cap estima de 

la distància que hi ha entre l'ocell i l'observador o la línia de progressió del 

transsecte. La manca d'estimes de distància impossibilita l'obtenció directa de 

densitats reals a partir de les dades de camp, però no l'anàlisi de les tendències 

temporals de les poblacions. 

 

Un punt molt important a controlar és el temps dedicat a recórrer el transsecte. La 

velocitat de progressió ha de ser lenta, entre 40 i  50 minuts/km, és a dir, uns 20 

minuts per a cada secció de 500 metres. Aquesta velocitat resulta d'un 

compromís entre anar prou lent per minimitzar el nombre d'exemplars que passen 

desapercebuts, i anar suficientment ràpid per poder cobrir una distància 

apreciable i, a la vegada, minimitzar els dobles comptatges. És important 

mantenir una velocitat constant als censos ja que una mateixa distància coberta 

amb més o menys temps pot comportar diferències significatives en el nombre 

d'individus detectats. 

 

Per últim, dir que no s’anotarà cap ocell que es trobi fora dels límits del transsecte i 

que només un observador s’encarregarà del cens. 
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Dades complementàries 
 

A banda dels censos dels itineraris esmentats, s’ha cregut convenient la inclusió a 

l’informe de dades complementàries provinents d’altres metodologies (escoltes 

nocturnes, visites extres i una jornada d’anellament científic d’aus) així com de 

fonts externes (base de dades del projecte Ornitho.cat, de l’Institut Català 

d’Ornitologia i dades i fotografies propietat d’ornitòlegs locals). 

              

Degut a les costums crepusculars o nocturnes d’algunes espècies d’elevat interès 

ecològic presents a la zona, com els rapinyaires nocturns (Athene noctua, Asio 

otus, Otus scops, Strix aluco i Tyto alba) i els enganyapastors (Caprimulgus 

europaeus i Caprimulgus ruficollis), s’ha realitzat una escolta nocturna durant el 

mes de Juny de cada any, a cadascuna de les zones d’actuació. 

 

Per seguir l’evolució de les actuacions que afectaven l’estructura de la vegetació 

i en especial l’evolució de les basses de nova creació, s’han realitzat diverses 

visites extres a cada zona d’actuació, sense seguir cap metodologia concreta. I 

per altra banda, a la primavera de 2013 es va realitzar una jornada d’anellament 

científic d’aus a l’Illa d’Avall, zona TER 4 amb resultats interessants. 

 

4. Resultats i discussió 
 

S’han realitzat amb èxit els censos corresponents a la temporada de nidificació 

2010 – 2013 i d’hivernada 2011 - 2013 i s’han resumit en fulls de càlcul (consultar 

Annex), on s’ha calculat l’abundància total i la riquesa específica de cada 

transsecte així com la riquesa específica i l’abundància total ponderada per 

secció de 500 metres.  

 

En total, a les 4 zones d’actuació durant, els 4 anys de seguiment s’han detectat 

més de 11.000 ocells de 108 espècies diferents, xifra que augmenta fins les 124 

espècies utilitzant observacions fora de horari de cens i dades extres, el que 

representa una diversitat molt notable tenint en compte la superfície de les zones i 

que la major part dels hàbitats que hi prosperen no es troben en el millor estat de 

conservació possible.  
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Nom científic  IUCN

Libro 

rojo 02

Atles 

NC 02 CNEA Estatus específic a les zones d'actuació

Ixobrychus minutus - - NT IE Nidificant provable els anys 2008 i 2009, i estival escàs a la zona TER 2

Ardea purpurea - - NT IE Estival no reproductor escàs a totes les zones d'actuació.

Ardea cinerea - - NT IE No nidifica. Alguns individus s'alimenten, hivernen o estiuejen al riu.

Egretta garzetta - - NT IE No nidifica. Alguns individus s'alimenten, hivernen o estiuejen al riu.

Bubulcus ibis - - NT IE No nidifica. Alguns individus s'alimenten, dormen estiuejen als camps adjacents al riu

Nycticorax nycticorax - - NT IE Nidificant escàs i estival no reproductor a totes les zones d'actuació.

Pandion haliaetus - CR - IE Migrant, utilitza el riu per alimentar-se i descansar de manera ocasional.

Gallinago gallinago - EN - - Hivernant regular però escàs a totes les zones d'actuació

Anas crecca - VU VU - Hivernant regular a la zona TER 2.

Streptopelia turtur - VU VU - Es reprodueix dins la zona TER 4 (2 - 4 parelles) i TER 1 (1 parella a 2013)

Emberiza schoeniclus - VU - - Hivernant regular a totes les zones d'actuació

Falco subbuteo - NT NT IE Reproductor escàs a la zona TER 2 i TER 4.

Hieraaetus pennatus - - NT IE Es reprodueix molt a prop de la zona TER 4, que utilitza com a zona d'alimentació.

Milvus migrans - NT VU IE Es reprodueix molt a prop de la zona TER 4.

Falco eleonorae - NT NT IE Etival no reproductor regular a Verges, es pot observar a TER 4 i la resta de zones.

Alcedo atthis - NT VU IE Es reprodueix dins la zona TER 4.

Merops apiaster - - - IE Es reprodueix dins la zona TER 4 (1 parella el 2011)

Lanius senator - NT NT IE Es reprodueix dins la zona TER 4 (2 parelles),

 Taula 1. Relació d’espècies més interessants des del punt de vista de la conservació i el seu estatus 

actual. 

 

Es facilita informació de catalogació de les espècies a les llistes més 

representatives com són: 

-  Libro rojo de las Aves de España 2002 

-  l’Atles dels Ocells Nidificants de Catalunya, 1999-2002 

- La Directiva Aus Directiva Aus RD439/90 on l’annex I recull les espècies seran 

objecte de mesures de conservació pel que fa al seu hàbitat per tal d’assegurar 

la seva supervivència. 

- El CNEA (Catálogo Nacional de Especies Amenazadas), cataloga les espècies 

que requereixen mesures de protecció en quatre categories: 

• PE, espècies i subespècies “en perill d’extinció” 

• SA, espècies i subespècies “sensibles a l’alteració de l’hàbitat” 

• VU, espècies i subespècies “vulnerables” 

• IE, espècies i subespècies “d’interès especial” 

• NC, espècies i subespècies no catalogades. 

- La llista vermella de la IUCN (Unió Internacional per a la Conservació de la 

Natura), incloent l’estatus proposat pels atles i llibre vermell d’Espanya, i en el cas 

de les aus, també per l’Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2001. Es 

diferencien les següents categories:  

• NE, tàxons no avaluats 

• DD, dades insuficients 
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• EX, extingits 

• EW, extingit en estat silvestre 

• CR, en perill crític 

• EN, en perill 

• VU, vulnerable 

• NT, quasi amenaçades 

• LC, preocupació menor. 

 

A la Taula 1 s’observa el llistat d’espècies d’especial interès per a  la seva 

conservació detectades durant els 4 anys de seguiment al total de les zones 

d’actuació, fent servir dades complementàries de bases de dades com Ornitho i 

la Base de dades de Biodiversitat del Gironès. Per a cada espècie, a la taula es 

proporciona informació del seu estatus a nivell europeu, espanyol, català i local 

(dins les zones d’actuació). De les 18 espècies d’ocells especialment protegits 

detectades a l’àmbit del projecte, en destaquen les 4 que s’hi reprodueixen de 

manera comprovada (Streptopelia turtur, Alcedo atthis, Lanius senator i Merops 

apiaster) i les 4 que es reprodueixen molt a prop de les zones d’actuació i que les 

utilitzen com a zones d’alimentació (Falco subbuteo, Hieraaetus pennatus, Milvus 

migrans i Nycticorax nycticorax). 

 

Tórtora vulgar (Streptopelia 

turtur), espècie inclosa a 

l’Annex I de la Directiva Aus 

RD439/90 i catalogada com a 

vulnerable a l’Atles dels Ocells 

Nidificants de Catalunya, 

1999-2002. Es tracta de l’ocell 

més sensible de tots els que es 

reprodueixen a l’àmbit 

d’actuació del Life+Natura 

Riparia-Ter, catalogat com a 

vulnerable a nivell de 

Catalunya i d’Espanya i 

protagonista d’una marcada regressió a tot el territori els darrers 30 anys, 

especialment a terra baixa.  

 

Es reprodueix de manera abundant (3-5 parelles) a la zona TER 4 (Illa d’Avall), on 

durant els 4 anys de seguiment, no s’ha apreciat cap canvi en la seva 

abundància. Més recentment, al 2013, s’ha establert una parella a la zona TER1 
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(Illa de la Pilastra) on no havia sigut detectada mai en època de reproducció, 

possiblement ajudada per l’aclarida i millora del bosc de l’Illa de la Pilastra. 

Amenaçes: La cacera que encara es practica dins de l’Illa d’Avall pot suposar un 

perill per a la continuïtat d’aquesta espècie tan sensible. Per altra banda i com es 

comenta més endavant,  

 

Blauet (Alcedo atthis), espècie inclosa 

a l’Annex I de la Directiva Aus 

RD439/90, amb categoria d’IE (interès 

especial) al CNEA (Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas) i 

catalogada com a vulnerable a 

l’Atles dels Ocells Nidificants de 

Catalunya, 1999-2002. 

 

Es reprodueix de manera regular dins 

la zona TER 4 (Illa d’Avall) i és estival no reproductor a la resta de zones 

d’actuació. No s’ha observat cap canvi en l’estatus i abundància d’aquesta 

espècie durant els 4 anays de seguiment, ni posteriorment a l’execució de les 

obres del projecte. 

 

Capsigrany (Lanius 

senator), espècie que 

tot i no gaudir d’una 

atenció especial, és 

protagonista d’una 

marcada regressió a 

tota la Península 

Ibèrica, i té categoria 

d’IE (interès especial) al 

CNEA (Catálogo 

Nacional de Especies 

Amenazadas).  

 

A les comarques interiors de Girona és cada vegada més difícil detectar la seva 

reproducció pel que localment es pot considerar com a vulnerable. Es 

reprodueixen entre 1 i 2 parelles dins de la zona TER 4 (Illa d’Avall) del 2011 al 2013, 
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sense que les actuacions executades pel projecte suposin cap mena d’afectació. 

 

Cal puntualitzar que es tracta d’una espècie de reproducció intermitent i variable 

al llarg dels anys en molt territoris de riberencs i de terra baixa, sense que d’un any 

a l’altre hi hagin canvis en l’hàbitat. 

 

Abellerol (Merops 

apiaster), espècie amb 

categoria d’IE (interès 

especial) al CNEA 

(Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas). 

Tot i no tenir un estatus 

preocupant a 

Catalunya, es 

considera sensible 

durant l’època de 

reproducció degut a 

que les seves colònies 

de cria han desaparegut de molts llocs a causa de la urbanització i l’agricultura. 

Es reprodueix de manera regular (1-2 parelles) en un tal�lús al riu dins la zona TER 4 

(Illa d’Avall) pel que no s’han vist perjudicats per cap actuació del projecte, més 

aviat al contrari ja que s’han observat caçant insectes a les basses de nova 

creació dins l’Illa d’Avall. 

 

 

Martinet de nit (Nycticorax 

nycticorax), espècie inclosa a 

l’Annex I de la Directiva Aus 

RD439/90 i amb categoria d’IE 

(interès especial) al CNEA 

(Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas) a més de 

catalogades com a properes a 

l’amenaça a l’Atles dels Ocells 

Nidificants de Catalunya, 1999-

2002. 
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És un reproductor provable a zones molt properes a totes les zones d’actuació, 

especialment TER 4.  
                                                                                Il�lustració 11 . Pollet de martinet de nit acabat de 

sortir del niu. 

 

Comprovar la seva reproducció és complicat, però es tracta en tot cas d’un ocell 

estival regular a tot el tram de riu estudiat i bon indicador de zones de ribera 

frondoses i tranquil�les. Per les poques dades que s’han recopilat de l’espècie a les 

zones d’actuació, no es pot treure cap conclusió concreta, però en tot cas 

només pot haver estat beneficiat per les actuacions de millora del bosc de ribera i 

la creació de basses temporànies a les zones TER 2 i TER 4. 

 

Àguila calçada (Hieraaetus pennatus), milà negre (Milvus migrans) i falcó 

mostatxut (Falco subbuteo). 

Es tracta d’espècies incloses 

a l’Annex I de la Directiva 

Aus RD439/90, amb 

categoria d’IE (interès 

especial) al CNEA (Catálogo 

Nacional de Especies 

Amenazadas) i 

catalogadues com a 

properes a l’amenaça i 

vulnerables (només el milà 

negre) a l’Atles dels Ocells 

Nidificants de Catalunya, 1999-2002.  Val a dir que totes són espècies escasses i 

pràcticament desconegudes com a nidificants a les comarques de l’Empordà i el 

Gironès. Es reprodueixen en les immediacions de les zones d’actuació TER2 i TER4, i 

les utilitzen com a zones d’alimentació. En el cas del milà negre i l’àguila calçada 

(Il�lustració), la seva població nidificant va en augment els darrers anys, del falcó 

mostatxut se’n desconeix la tendència per falta d’informació. 

 

Zona TER 1. Illa de la Pilastra 
 

S’han detectat un total de 1109 ocells de 64 espècies diferents en aquesta zona 

durant els 4 anys de seguiment, dels quals 37 es reprodueixen dins la zona 

d’actuació i 7 son netament hivernants.  Alguns rapinyaires com l’aligot (Buteo 

buteo), i  l’astor (Accipiter gentilis) es reprodueixen molt a prop de la zona 
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d’actuació, ja que s’observen reclamant en plena època de zel, i hi cacen sovint. 

A continuació el llistat per ordre taxonòmic de les espècies detectades durant els 

transsectes, on figuren en negreta les espècies reproductores dins la zona 

d’actuació: 

 
1 Phalacrocorax 

carbo 

2 Nycticorax 

nycticorax 

3 Ardea cinerea 

4 Anas platyrhynchos 

5 Circaetus gallicus 

6 Accipiter gentilis 

7 Buteo buteo 

8 Phasianus colchicus 

9 Gallinula chloropus 

10 Gallinago gallinago 

11 Tringa ochropus 

12 Actitis hypoleucos 

13 Larus michaelis 

14 Columba palumbus 

15 Streptopelia 

decaocto 

16 Streptopelia turtur 

17 Caprimulgus 

europaeus 

18 Apus apus 

19 Alcedo atthis 

20 Jynx torquilla 

21 Picus viridis 

22 Dendrocopos major 

23 Dendrocopos minor 

24 Hirundo rustica 

25 Delichon urbicum 

26 Motacilla cinerea 

27 Motacilla alba 

28 Troglodytes 

troglodytes 

29 Prunella modularis 

30 Erithacus rubecula 

31 Luscinia 

megarhynchos 

32 Turdus merula 

33 Turdus philomelos 

34 Turdus iliacus 

35 Cettia cetti 

36 Acrocephalus 

scirpaceus 

37 Hippolais polyglotta 

38 Sylvia 

melanocephala 

39 Sylvia atricapilla 

40 Phylloscopus bonelli 

41 Phylloscopus 

collybita 

42 Regulus ignicapilla 

43 Muscicapa striata 

44 Aegithalos caudatus 

45 Parus cristatus 

46 Parus caeruleus 

47 Parus major 

48 Remiz pendulinus 

49 Certhia 

brachydactyla 

50 Oriolus oriolus 

51 Garrulus glandarius 

52 Pica pica 

53 Corvus corone 

corone 

54 Corvus corax 

55 Sturnus vulgaris 

56 Passer domesticus 

57 Fringilla coelebs 

58 Serinus serinus 

59 Carduelis chloris 

60 Carduelis carduelis 

61 Carduelis spinus 

62 Pyrrhula pyrrhula 

63 C. coccothraustes 

64 Emberiza 

schoeniclus 

 

Espècies / abundància 
Interès Especial 

2010 
Interès Especial 

2011 
Interès Especial 

2012 
Interès Especial 

2013 

     

Nycticorax nycticorax       1 

Ardea cinerea 1       

Streptopelia turtur       1 

Alcedo atthis   1 1 1 

Taula 2. Resum de les observacions d’espècies d’especial interès per a la conservació a la zona 

durant tot el període. 

 

Cal destacar la presència estival no reproductora del blauet (Alcedo atthis), 

espècie inclosa a l’Annex I de la Directiva Aus RD439/90, amb categoria d’IE 
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(interès especial) al CNEA (Catálogo Nacional de Especies Amenazadas) i 

catalogada com a vulnerable a l’Atles dels Ocells Nidificants de Catalunya, 1999-

2002. Notable la nidificació, el 2013, d’una parella de tórtora vulgar (Streptopelia 

turtur), espècie que no s’havia detectat abans de l’execució de les actuacions 

del projecte i que està inclosa a l’Annex I de la Directiva Aus RD439/90 i 

catalogada com a vulnerable a l’Atles dels Ocells Nidificants de Catalunya, 1999-

2002, així com la presència estival de martinet de nit (Nycticorax nycticorax) a 

l’estiu  i un bernat pescaire (Ardea cinerea) a l’hivern, ambdues espècies incloses 

a l’Annex I de la Directiva Aus RD439/90 i amb categoria d’IE (interès especial) al 

CNEA (Catálogo Nacional de Especies Amenazadas) a més de catalogades com 

a properes a l’amenaça a l’Atles dels Ocells Nidificants de Catalunya, 1999-2002. 

 

Dins la zona s’hi reprodueixen 

de manera regular altres 

espècies interessants com el 

picot garser petit 

(Dendrocopos minor), 

espècie considerada 

sensible, inclosa a l’Annex I 

del Decret 148/1992, i 

algunes espècies d’aus 

crepusculars i nocturnes. 

 
         

              Il�lustració 13 . Mascle de tórtora vulgar capturat i anellat a la 

zona TER1. 

 

 

LIFE08 NAT/E/000072 - TER1 2010 2011 2012 2013 Total  

estiu / hivern E H E H E H E H E H 

Abundància total / zona 111 410 290 298 1109 

Abundància / trans. 111 x 133 277 99 191 118 180 461 648 

Abundància total ponderada/ trans. 28 103 73 75 69,75 

Riquesa total / zona 34 50 48 53 64 

Riquesa esp. ponderada / trans. 25 x 27 26 23 27 29 31 26 21 

Riquesa total ponderada 9 13 12 13 11,75 

Taula 3. Resum dels censos durant els anys 2010-2013 i càlculs d’abundància i riquesa específica. 

 

Com s’observa a la taula 3, en termes generals, ni l’abundància i la riquesa 

específica han patit grans diferències al llarg dels 4 anys de seguiment del 



 

20 

 

projecte. Les petites diferències que es puguin observar, responen a la normal 

variabilitat interanual en les poblacions d’aus silvestres més que als canvis en 

l’hàbitat. En tot cas es pot parlar d’un lleuger augment de la riquesa específica, 

que ha passat de 50 del 2011 i les 48 de 2012, a 53 espècies el 2013. Augment 

degut probablement a l’aclarida i millora del bosc de ribera dins l’Illa de la 

Pilastra, que ha afavorit l’heterogeneïtat de l’hàbitat. 

 

Espècies / territoris Nidificants 2010 Nidificants 2011 Nidificants 2012 Nidificants 2013 

      

Troglodytes troglodytes 4 3 2 2 

Turdus merula 7 8 5 6 

Luscinia megarrhynchos 9 13 9 7 

Erithacus rubecula 3 3 1 2 

Cettia cetti 5 9 7 5 

Taula 4. Resum del número de territoris detectats cada any de les espècies pròpies del sotabosc 

de ribera. 

 

A la Taula 4  s’observa com han disminuït, de manera general el número de 

territoris de cria de quasi totes les espècies d’aus pròpies del sotabosc de ribera, 

especialment el Rossinyol (Luscinia megarrhynchos), degut a la pèrdua d’hàbitat 

durant les tasques d’accés de maquinària, aclarides selectives, tallades sanitàries i 

desembosc. Afortunadament aquesta vegetació ja s’està recuperant i les 

espècies que en depenen, que mantenen bones poblacions als voltants de la 

zona, no tindran cap mena de problema en recolonitzar de nou els territoris en 

pocs anys. 

 
Espècies nocturnes Escolta 2010 Escolta 2011 Escolta 2012 Escolta 2013 

      

Otus scops 2 1 1 2 

Strix aluco  1   

Caprimulgus europaeus   1 2 

Taula 5. Resultat dels censos d’aus nocturnes durant els anys 2010 -2013. 

 

A la taula 5 s’observa el resultat dels censos anuals d’aus nocturnes. En destaca 

l’aparició de l’enganyapastors (Caprimulgus europaeus) en época de cria per 

primer cop des que es va iniciar el seguiment, a causa molt probablement de 

l’aclarida del bosc. El xot (Otus scops) es manté constant en 1 – 2 individus 

cantant i com a curiositat, al 2011 es va sentir un Gamarús (Strix aluco) que 

probablement cantava des de fora de la zona d’actuació, al vessant nord del 

Puig de Rigau. 

 
Espècies / abundància Hivernants 2010 Hivernants 2011 Hivernants 2012 Hivernants 2013 
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Prunella modularis   4 1 1 

Erithacus rubecula   17 12 11 

Turdus philomelos   48 10 14 

Turdus iliacus   13 2 0 

Sylvia atricapilla   51 28 23 

Phylloscopus collybita   16 11 11 

Fringilla coelebs   35 15 13 

Carduelis spinus   0 6 3 

C. coccothraustes   8 2 1 

Taula 6. Resum d’observacions d’espècies hivernants durant el període 2010 – 2013. 2010 no es va 

poder realitzar. 

 

Durant l’hivern, hi ha hagut un descens important en abundància de la major part 

d’espècies pre-saharianes (migradors parcials que crien al nord d’europa i 

hivernen al Mediterrani) entre l’any 2011 i el 2013. És una dada molt relativa, ja 

que l’hivernada varia molt d’un any a l’altre i depèn de factors climàtics i de la 

bondat de l’època de cria al nord d’Europa. Tot i les poques dades de què es 

disposa, sí que es pot observar un increment de la riquesa específica hivernal (26 

espècies el 2011, 27 el 2012 i 31 el 2013) tot i el descens de l’abundància en 

algunes espècies comunes com el pinsà comú, el tallarol de casquet i el pit-roig, 

el que indica novament que l’hàbitat ha esdevingut més heterogeni i ofereix 

refugi i aliment a més espècies. 

 

Observacions destacables fora dels períodes de cens o d’altres observadors 

 

Durant l’últim any del projecte Life 

(2013), es va realitzar una sessió 

d’anellament científic d’aus tres de 

les zones d’actuació, promogudes 

pel Consorci Alba-Ter i executades 

per l’Associació el Blauet.  

En el cas de la Pilastra, la jornada es 

va portar a terme el dia 24 de maig. 

Es van capturar 50 ocells de 15 

espècies, les més abundants van ser 

la merla (Turdus merula) i el pit-roig 

(Erithacus rubecula). Destacables les 

tres xivitones (Actitis hypoleucos) i 

dues tórtores vulgars (Streptopelia turtur) que han criat a la zona aquest any. 

 

Altres observacions interessants dintre de la zona d’actuació durant el període 
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2010-2013: 

 

• Martinet blanc (Egretta garzetta) 

18.09.2013 

• Bernat pescaire (Ardea cinerea) 

25.10.2013 

• Aligot vesper (Pernis apivorus) 

11.05.2013 

• Àguila marcenca (Circaetus gallicus) 

21.03.2013 

• Cogullada vulgar (Galerida cristata) 

18.09.2013 

• Titella (Anthus pratensis) 21.03.2013 

• Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)   21.03.2013 

• Papamosques gris (Muscicapa striata)1  11.05.2013 

• Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) 18.09.2013 

• Pica-soques blau (Sitta europaea) 11.05.2013 

 

 

Zona TER 2. Deveses de Salt i Hortes 
 

S’han detectat un total de 4614 ocells de 81 espècies diferents en aquesta zona 

durant els 4 anys de seguiment, dels quals 51 es reprodueixen dins la zona 

d’actuació (una espècie és exòtica, la cotorra de kramer) i 12 son netament 

hivernants.  Alguns rapinyaires com l’aligot (Buteo buteo), i  el falcó mostatxut 

(Falco subbuteo) es reprodueixen o bé dins o bé molt a prop de la zona 

d’actuació, ja que s’observen reclamant en plena època de zel, i hi cacen sovint. 

A continuació el llistat per ordre taxonòmic de les espècies detectades durant els 

transsectes, on figuren en negreta les espècies reproductores dins la zona 

d’actuació:  

   
1 Phalacrocorax 

carbo 

2 Bubulcus ibis 

3 Ardea cinerea 

4 Anas crecca 

5 Anas platyrhynchos 

6 Falco subbuteo 

7 Circaetus gallicus 

8 Accipiter nisus 

9 Buteo buteo 

10 Phasianus colchicus 

11 Gallinula chloropus 

12 Tringa ochropus 

13 Actitis hypoleucos 

14 Larus michaelis 

15 Columba livia 

16 Columba palumbus 

17 Streptopelia 

decaocto 

18 Psittacula krameri 

19 Cuculus canorus 

20 Otus scops 

21 Strix aluco 

22 Caprimulgus 

europaeus 

23 Caprimulgus 

ruficollis 
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24 Apus apus 

25 Alcedo atthis 

26 Merops apiaster 

27 Upupa epops 

28 Jynx torquilla 

29 Picus viridis 

30 Dendrocopos major 

31 Dendrocopos minor 

32 Ptyonoprogne 

rupestris 

33 Hirundo rustica 

34 Delichon urbicum 

35 Anthus pratensis 

36 Motacilla cinerea 

37 Motacilla alba 

38 Troglodytes 

troglodytes 

39 Cinclus cinclus 

40 Prunella modularis 

41 Erithacus rubecula 

42 Luscinia 

megarhynchos 

43 Phoenicurus 

ochruros 

44 Saxicola torquatus 

45 Turdus merula 

46 Turdus philomelos 

47 Turdus iliacus 

48 Cettia cetti 

49 Cisticola juncidis 

50 Hippolais polyglotta 

51 Sylvia 

melanocephala 

52 Sylvia borin 

53 Sylvia atricapilla 

54 Phylloscopus bonelli 

55 Phylloscopus 

collybita 

56 Regulus ignicapilla 

57 Muscicapa striata 

58 Aegithalos caudatus 

59 Parus palustris 

60 Parus cristatus 

61 Parus caeruleus 

62 Parus major 

63 Remiz pendulinus 

64 Certhia 

brachydactyla 

65 Oriolus oriolus 

66 Garrulus glandarius 

67 Pica pica 

68 Corvus corone 

corone 

69 Corvus corax 

70 Sturnus vulgaris 

71 Passer domesticus 

72 Passer montanus 

73 Fringilla coelebs 

74 Serinus serinus 

75 Carduelis chloris 

76 Carduelis carduelis 

77 Carduelis spinus 

78 C. coccothraustes 

79 Emberiza cirlus 

80 Emberiza cia 

81 Emberiza 

schoeniclus 

 

Cal destacar la presència estival no reproductora del blauet (Alcedo atthis), 

espècie inclosa a l’Annex I de la Directiva Aus RD439/90, amb categoria d’IE 

(interès especial) al CNEA (Catálogo Nacional de Especies Amenazadas) i 

catalogada com a vulnerable a l’Atles dels Ocells Nidificants de Catalunya, 1999-

2002. A l’hivern s’han observat ardeids interessants com el bernat pescaire (Ardea 

cinerea) i el martinet blanc (Egretta garzetta), aquest últim fora de cens. Ambdues 

espècies incloses a l’Annex I de la Directiva Aus RD439/90 i amb categoria d’IE 

(interès especial) al CNEA (Catálogo Nacional de Especies Amenazadas).  

 

El falcó mostatxut (Falco subbuteo) és una espècie estival i possible reproductora 

a la zona, inclosa a l’Annex I de la Directiva Aus RD439/90, amb categoria d’IE 

(interès especial) al CNEA (Catálogo Nacional de Especies Amenazadas) i 

catalogada com a propera a l’amenaça a l’Atles dels Ocells Nidificants de 

Catalunya, 1999-2002. 

 

Espècies / abundància 
Interès Especial 

2010 
Interès Especial 

2011 
Interès Especial 

2012 
Interès Especial 

2013 
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Ardea cinerea 2 0 1 1 

Falco subbuteo 0 0 0 1 

Caprimulgus ruficollis 1 1 0 0 

Alcedo atthis 4 3 2 4 

Taula 7. Resum de les observacions d’espècies d’especial interès per a la conservació a la zona 

durant tot el període. 

 

LIFE08 NAT/E/000072 - TER3 2010 2011 2012 2013 Total  

estiu / hivern E H E H E H E H E H 

Abundància total / zona 749 1434 1252 1179 4614 

Abundància / trans. 749 x 589 845 541 711 503 676 1879 1556 

Abundància total ponderada 107 204,9 178,9 107 168,4 

Riquesa total / zona 53 63 68 68 81 

Riquesa esp. ponderada / trans. 29,1 x 26,7 27,3 25,3 25,9 26,4 26,4 20,3 13,3 

Riquesa total ponderada 7,6 9 9,7 9,7 9 

Taula 8. Resum dels censos durant els anys 2010-2013 i càlculs d’abundància i riquesa específica. 

 

Com s’observa a la taula 8, en termes generals, ni l’abundància i la riquesa 

específica han patit grans diferències al llarg dels 4 anys de seguiment del 

projecte. Les petites diferències que es puguin observar, responen a la normal 

variabilitat interanual en les poblacions d’aus silvestres més que als canvis en 

l’hàbitat.  

 

Espècies / territoris Nidificants 2010 Nidificants 2011 Nidificants 2012 Nidificants 2013 

      

Troglodytes troglodytes 4 10 10 12 

Turdus merula 21 21 20 21 

Luscinia megarrhynchos 30 36 35 37 

Erithacus rubecula 10 15 19 21 

Cettia cetti 19 24 24 22 

Taula 9. Resum del número de territoris detectats cada any de les espècies pròpies del sotabosc 

de ribera. 

 

 

 

A la Taula 9  s’observa com s’han mantingut estables i fins i tot han augmentat 

lleugerament el número de territoris de cria de quasi totes les espècies d’aus 

pròpies del sotabosc de ribera fins a l’últim any d’execució de les actuacions del 

projecte. És normal ja que es tracta de la zona d’actuació de major superfície i on 

el impacte de les actuacions queda molt diluït en un entorn amb molta diversitat 

d’hàbitats en diferent estat de conservació i una variada comunitat ornítica. 

 

Espècies / abundància Hivernants 2010 Hivernants 2011 Hivernants 2012 Hivernants 2013 
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Anas crecca  4 12 2 

Anas clypeata  0 2 0 

Anas strepera  0 1 5 

Prunella modularis   18 17 15 

Erithacus rubecula   50 45 42 

Turdus philomelos   56 37 43 

Turdus iliacus   29 10 0 

Sylvia atricapilla   120 91 73 

Phylloscopus collybita   28 37 40 

Fringilla coelebs   114 64 63 

Carduelis spinus   0 4 0 

C. coccothraustes   3 3 0 

Taula 10. Resum d’observacions d’espècies hivernants durant el període 2010 – 2013. 2010 no es va 

poder realitzar. 

 

Com a espècies hivernants interessants detectades durant el seguiment, és 

destacable la merla d’aigua (Cinclus cinclus) observada el dia 20 de gener de 

2012 i que representa la primera citació coneguda per aquesta espècie al 

Municipi de Salt. També destaquen els xarxets (Anas crecca) del Pla dels Socs, on 

fa anys que és un hivernant escàs però regular juntament amb algun exemplar 

ocasional d’ànec griset (Anas strepera) i més rarament amb ànecs cullerots (Anas 

clypeata) com els que hi van hivernar l’any 2012. 

 

Durant l’hivern, (Taula 10) la major part d’espècies de paseriformes pre-saharians 

(migradors parcials que crien al nord d’europa i hivernen al Mediterrani) s’han 

mantingut estables durant els anys de seguiment dintre de la normal variació 

interanual. Cal recordar que tot i que algunes espècies apareguin en 

decreixement continuat entre el 2011 i el 2013, les dades de hivernada varien molt 

d’un any a l’altre i depenen de factors climàtics i de la bondat de l’estació de 

cria anterior, al nord d’Europa. 

 
Espècies nocturnes Escolta 2010 Escolta 2011 Escolta 2012 Escolta 2013 

      

Strix aluco     1   

Otus scops 3 2 3 3 

Caprimulgus europaeus 3 3 2 3 

Caprimulgus ruficollis 1 1 0 0 

Taula 11. Resultat dels censos d’aus nocturnes durant els anys 2010 -2013. 

 

A la taula 11 s’observa el resultat dels censos anuals d’aus nocturnes. En destaca 

l’aparició de Gamarús (Strix aluco) en época de cria per primer cop des que es 

va iniciar el seguiment. El xot (Otus scops) es manté constant en 2 – 3 individus 

cantant cada any, igual que l’enganyapastors (Caprimulgus europaeus), espècie 
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típica de les bosquines mediterrànies properes al riu Ter. 

 

Una espècie nidificant d’interès que no presenta un estatus de conservació 

preocupant a nivell europeu però sí és molt interessant a nivell local és el siboc 

(Caprimulgus ruficollis), ja que representa un dels llocs de cria regular més 

septentrional i oriental de la seva àrea de distribució a Catalunya, i per tant a la 

Península Ibèrica. Els anys 2012 i 2013 no s’ha detectat la seva presència estival tot 

i haver-li dedicat un matí extra, però aquest fet no té res a veure amb l’execució 

de les actuacions del projecte, ja que no han afectat en cap cas a la seva zona 

de cria. 

 

Observacions destacables fora dels períodes de cens o d’altres observadors 

 

Durant l’últim any del projecte Life 

(2013), es va realitzar una sessió 

d’anellament científic d’aus a tres de les 

zones d’actuació, promogudes pel 

Consorci Alba-Ter i executades per 

l’Associació el Blauet.  La jornada va 

tenir lloc el dia 21 d’abril de 2013. El més 

destacable de la jornada van ser els 2 

voltors (Gyps fulvus) observats en pas 

per sobre el riu, il�lustrat a  la foto de la 

dreta.  

 

Des de fa més de l’any 1999 està activa una estació d’anellament científic 

d’esforç constant en el marc del projecte Sylvia de l’Institut Català d’Ornitologia, 

ubicada dins el transsecte número 1 

de la zona TER 2, concretament la 

zona coneguda com Les Sorreres de 

Salt. En la citada estació  s'hi han 

capturat més de 9.000 ocells de 60 

espècies diferents, pel que representa 

una de les zones de ribera estudiades 

més diverses i productives de 

Catalunya.  
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Durant els anys 2010 – 2013 s’han capturat centenar d’ocells de 49 espècies, 

algunes tant interessants com el Picot garser-petit (Dendrocopos minor), el colltort 

(Jynx torquilla), el xot (Otus scops), l’enganyapastors (Caprimulgus europaeus) i 

altres. 

 

En total s’han observat 101 espècies diferents entre els anys 2010-2013 dins la zona 

d’actuació, de les quals destaquen les següents observacions (font: Ornitho.cat): 

• Becplaner (Platalea leucorodia) 28.03.2013. Un individu sobrevolant el Ter al Pla dels 

Socs a Salt. Segona citació coneguda per la comarca del Gironès. 

• Agró blanc (Casmerodius albus) 01.02.2010, 11.05.2012 i 17.04.2013. Totes tres ob. al 

Pla dels Socs. 

• Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 22.01.2010 

• Aligot vesper (Pernis apivorus) 27.08.2011. Un individu sobrevolant el Pla dels Socs. 

• Milà negre (Milvus migrans) 30.03.2009. Un individu sobrevolant el Pla dels Socs. 

• Àguila marcenca (Circaetus gallicus) 27.08.2011. Un individu sobrevolant el Pla dels 

Socs. 

• Esparver cendrós (Circus pygargus) 08.04.2013. Un individu sobrevolant el Pla dels 

Socs. 

• Òliba (Tyto alba) 12.05.2012. Un individu capturat per anellament al Pla dels Socs. 

• Mussol comú (Athene noctua) 18.04.2013. Un individu al Pla dels Socs. 

• Becadell sord (Lymnocryptes minimus) 30.12.2013. Un individu al Ter, al Pla dels 

Socs. 

• Mosquiter ibèric (Phylloscopus ibericus) 26.03.2013. Un individu cantant en una 

freixeneda  s’ha executat una actuació de millora silvícola al costat del Pas d’en 

Prat (Zona TER2 transsecte 2). Primera citació coneguda al Gironès. Espècie amb 

molt poques citacions homologades a Catalunya. Foto inferior: Miguel Angel 

Fuentes 
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• Bosqueta icterina (Hippolais icterina) 19.09.2010. Un individu capturat per 

anellament vora el Ter a Salt. Segona citació coneguda per la comarca del 

Gironès. 

• Rascló (Rallus aquaticus) 20.02.2012. Un individu al Pla dels Socs. 

Zona TER 3. Illa del Ter i Bosc de Can Salvatella 
 

S’han detectat un total de 3.043 ocells de 62 espècies diferents, de les quals 33 es 

reprodueixen dins la zona d’actuació i 7 son netament hivernants. A continuació 

el llistat per ordre taxonòmic de les espècies detectades durant els transsectes, on 

figuren en negreta les espècies reproductores dins la zona d’actuació:   

1 Phalacrocorax 

carbo 

2 Bubulcus ibis 

3 Egretta garzetta 

4 Ardea cinerea 

5 Anas platyrhynchos 

6 Accipiter nisus 

7 Buteo buteo 

8 Gallinula chloropus 

9 Actitis hypoleucos 

10 Larus michaelis 

11 Columba livia 

12 Columba palumbus 

13 Streptopelia 

decaocto 

14 Psittacula krameri 

15 Apus apus 

16 Alcedo atthis 

17 Merops apiaster 

18 Picus viridis 

19 Dendrocopos major 

20 Dendrocopos minor 

21 Hirundo rustica 

22 Delichon urbicum 

23 Anthus pratensis 

24 Motacilla cinerea 

25 Motacilla alba 

26 Troglodytes 

troglodytes 

27 Prunella modularis 

28 Erithacus rubecula 

29 Luscinia 

megarhynchos 

30 Phoenicurus 

ochruros 

31 Turdus merula 
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32 Turdus philomelos 

33 Turdus iliacus 

34 Cettia cetti 

35 Acrocephalus 

scirpaceus 

36 Hippolais polyglotta 

37 Sylvia atricapilla 

38 Phylloscopus 

collybita 

39 Regulus ignicapilla 

40 Muscicapa striata 

41 Aegithalos caudatus 

42 Parus palustris 

43 Parus cristatus 

44 Parus caeruleus 

45 Parus major 

46 Certhia 

brachydactyla 

47 Oriolus oriolus 

48 Garrulus glandarius 

49 Pica pica 

50 Corvus monedula 

51 Corvus corone 

corone 

52 Sturnus vulgaris 

53 Passer domesticus 

54 Passer montanus 

55 Fringilla coelebs 

56 Serinus serinus 

57 Carduelis chloris 

58 Carduelis carduelis 

59 Carduelis spinus 

60 C. coccothraustes 

61 Emberiza cirlus 

62 Emberiza 

schoeniclus

 

D’entre totes les espècies, cal destacar la presència estival però no reproductora 

del blauet (Alcedo atthis), espècie inclosa a l’Annex I de la Directiva Aus 

RD439/90, amb categoria d’IE (interès especial) al CNEA (Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas) i catalogada com a vulnerable a l’Atles dels Ocells 

Nidificants de Catalunya, 1999-2002. A l’hivern s’han observat ardeids interessants 

com el bernat pescaire (Ardea cinerea) i el martinet blanc (Egretta garzetta) espècies 

incloses a l’Annex I de la Directiva Aus RD439/90 i amb categoria d’IE (interès 

especial) al CNEA (Catálogo Nacional de Especies Amenazadas).  

 

Espècies / abundància 
Interès Especial 

2010 
Interès Especial 

2011 
Interès Especial 

2012 
Interès Especial 

2013 

     

Egretta garzetta 0 1 0 1 

Ardea cinerea 0 1 1 1 

Alcedo atthis 2 1 1 3 

Taula 12. Resum de les observacions d’espècies d’especial interès per a la conservació a la zona 

durant tot el període. 

LIFE08 NAT/E/000072 - TER3 2010 2011 2012 2013 Total  

estiu / hivern E H E H E H E H E H 

Abundància total / zona 403 935 882 823 3043 

Abundància  / trans. 403 x 265 670 271 611 274 541 939 1281 

Abundància total ponderada 67,2 155,8 147 137,2 126,8 

Riquesa total / zona 41 53 53 53 62 

Riquesa esp. ponderada / trans. 30 x 26,3 30 26 30 25,7 31 20,6 15 

Riquesa total ponderada 6,8 8,8 8,8 8,8 8,3 

Taula 13. Resum dels censos durant els anys 2010-2013 i càlculs d’abundància i riquesa específica. 

 

Com s’observa a la taula 13, en termes generals, ni l’abundància i la riquesa 

específica han patit grans diferències significatives al llarg dels 4 anys de 

seguiment del projecte. Per altra part, s’ha detectat una disminució clara de 

territoris de cria de les cinc espècies lligades al sotabosc del bosc de ribera, 
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especialment Rossinyol comú, Pit-roig i Rossinyol  bord (Cettia cetti), concretament 

als transsectes que discorren per dins de l’Illa del Ter, on s’han realitzat les tasques 

silvícoles més agressives. Especialment al 2012, els treballs van afectar a bona part 

del sotabosc de l’Illa, on van desaparèixer bona part dels esbarzers i el sotabosc 

de ribera de plataners i acàcies. Per fortuna la vegetació de ribera es recupera 

ràpid i aquestes espècies d’ocells gaudeixen de bones poblacions a zones 

properes, pel que recolonitzaran els territoris perduts en pocs anys. 

 
Espècies / territoris Nidificants 2010 Nidificants 2011 Nidificants 2012 Nidificants 2013 

      

Troglodytes troglodytes 5 8 7 7 

Turdus merula 9 8 8 9 

Luscinia megarrhynchos 13 19 15 12 

Erithacus rubecula 8 9 6 8 

Cettia cetti 8 14 11 10 

Taula 14. Resum del número de territoris detectats cada any de les espècies pròpies del sotabosc 

de ribera. 

 
Espècies nocturnes Escolta 2010 Escolta 2011 Escolta 2012 Escolta 2013 

      

Otus scops 3 1 2 2 

Caprimulgus europaeus 0 0 1 1 

Taula 15. Resultat dels censos d’aus nocturnes durant els anys 2010 -2013. 

 

Espècies / abundància Hivernants 2011 Hivernants 2012 Hivernants 2013 

     

Prunella modularis 4 4 3 

Erithacus rubecula 27 15 12 

Turdus philomelos 15 12 14 

Turdus iliacus 5 8 0 

Sylvia atricapilla 56 38 39 

Phylloscopus collybita 11 12 28 

Fringilla coelebs 161 97 98 

Carduelis spinus 82 47 0 

Coccothraustes coccothraustes 3 0 0 

Taula 16. Resum d’observacions d’espècies hivernants durant el període 2010 – 2013. 2010 no es va 

poder realitzar. 

Cal destacar la davallada en el número de pit-rojos hivernants, que ha baixat dels 

27 als 12 individus entre el 2011 i el 2013, possiblement degut a la pèrdua de 

cobertura de sotabosc de l’Illa. L’elevada dada d’hivernada de fringílids en 

comparació a la resta de zones d’actuació  s’ha de relativitzar, ja que es veu molt 

alterada per la instal�lació, dins el transecte 3, de dues menjadores hivernals 

d’ocells que provoquen una concentració especial de fringílids i pàrids, 

especialment lluer (Carduelis spinus), pinsà (Fringilla coelebs), verdum (Carduelis 

chloris), gafarró (Serinus serinus), mallerenga blava (Parus caeruleus) i mallerenga 
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carbonera (Parus major). 

 

Observacions destacables fora dels períodes de cens o d’altres observadors 

 

Des del 1995 anys, de manera intermitent està activa una estació d’anellament 

científic d’esforç constant en el marc del projecte Sylvia de l’Institut Català 

d’Ornitologia. Durant aquest temps s’han capturat i anellat centenars d’ocells de 

més de 93 espècies. 

 
Il�lustració 19. Vista del braç oest del Ter que travessa l’Illa al 2013, on es va executar una actuació 

de millora. 

 
Il�lustració 20. Martinet blanc (Egretta garzetta) a l’Illa del Ter el 19 de Maig del 2013. Fotos: Carles 

Pibernat. 

Les espècies més anellades durant els anys 2010 – 2013 han estat (per ordre 

taxonòmic) les següents:  

Ànec collverd (Anas platyrhinchos), tudó (Columba palumbus), blauet (Alcedo 
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atthis), picot garser gros (Dendrocopos major), oreneta vulgar (Hirundo rustica), 

cuereta blanca (Motacilla alba), cuereta torrentera (Motacilla cinerea), pit-roig 

(Erithacus rubecula), rossinyol (Luscinia megarhynchos), merla (Turdus merula), tord 

comú (Turdus philomelos), tallarol de casquet (Sylvia atricapilla), rossinyol bord 

(Cettia cetti), bruel (Regulus ignicapilla), cargolet (Troglodytes troglodytes), 

papamosques gris (Muscicapa striata), mallerenga carbonera (Parus major), 

mallerenga blava (Parus caeruleus), mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus), 

raspinell comú (Certhia brachydactyla), gaig (Garrulus glandarius), estornell vulgar 

(Sturnus vulgaris), pardal comú (Passer domesticus), cardina (Carduelis carduelis), 

verdum (Carduelis chloris), gafarró (Serinus serinus), gratapalles (Emberiza cirlus). 

 

Per altra part, l’Illa de Ter és un lloc molt freqüentat per ornitòlegs, pel que hi ha un 

bon volum de dades i citacions interessants al llarg dels 4 anys que ha durat el 

projecte. En total s’han observat 83 espècies diferents a l’Illa de Ter entre els anys 

2010-2013 dins la zona d’actuació, de les quals destaquen les següents 

observacions: 

 

• Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 09.01.2013 

• Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 10.10.2013 

• Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 11.08.2012 

• Agró blanc (Casmerodius albus) 10.04.2013 

• Cigonya blanca(Ciconia ciconia) 22.04.2013 

• Falcó mostatxut (Falco subbuteo) 22.04.2013 

• Falcó de la Reina (Falco eleonorae) 09.08.2013 

• Fotja (Fulica atra) 17.02.2013 

• Corriol petit (Charadrius dubius) 

22.04.2013 

• Becadell comú (Gallinago gallinago) 

17.01.2012 

• Xivita (Tringa ochropus) 17.11.2012 

• Merla d’aigua (Cinclus cinclus) 

28.12.2010 

• Mallerenga d'aigua (Poecile palustris) 

17.02.2013 

• Mosquiter de doble ratlla (Phylloscopus 

inornatus) 08.10.2013. Capturat durant 

una jornada d’anellament a càrrec de la Universitat de Girona.  L’ocell es pot 

veure a la foto de la dreta. 
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Pertorbacions externes al projecte que poden afectar a la ornitofauna 

 

Durant l’estiu del 2013 es van detectar diverses aus mortes al voltant d’unes 

antigues cates obertes que es van realitzar per part d’una associació naturalista 

local amb l’afany de conèixer el nivell freàtic per a la possible realització de 

basses temporals. La causa de la mort és intoxicació per gas, possiblement diòxid 

de carboni (CO2) que emana des del fons de la cata (Il�lustració 7) ja que 

discorren per sota de l’Illa del Ter, fonts d’aigües mineralizades (carbonatades-

sulfatades-càlciques). 

 

En total s’han detectat un mínim de 15 ocells morts: un dels quals, 

l’enganyapastors (Caprimulgus europaeus) pertany a una espècie que no s’ha 

detectat en els transsectes durant els 4 anys de seguiment científic. 

 

 
Il�lustració 22. Cata problemàtica tapada de manera provisional per ornitòlegs a la zona TER 3. 

Foto: Carles Pibernat 

 

En un primer moment, es van comunicar els fets al cos d’Agents Rurals de la 

Generalitat de Catalunya que van aixecar acta, i a l’Ajuntament de Girona. Es va 
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procedir a tapar les cates amb plàstics per evitar que els ocells continuessin 

morint, però va ser efectiu i segur fins que al mes d’octubre, la brigada de 

l’Ajuntament de Girona va tapar degudament els forats utilitzant teles. 

Actualment el problema està resolt. 

 

 
Il�lustració 23-24. Parus cristatus i Pica pica, morts vora la cata a la zona TER 3. Foto: Carles Pibernat 
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Il�lustració 25-26. Turdus merula i Caprimulgus europaeus, morts vora la cata a la zona TER 3. Foto: 

Carles Pibernat 

 

 

Zona TER 4. Illa d’Avall 
 

S’han detectat un total de 1660 ocells de 42 espècies diferents en aquesta zona 

durant els 4 anys de seguiment, dels quals 37 es reprodueixen dins la zona 

d’actuació i 7 son netament hivernants.  Alguns rapinyaires com l’aligot (Buteo 

buteo), el falcó mostatxut (Falco subbuteo), el xoriguer comú (Falco tinnunculus) i  

l’àguila calçada (Hieraaetus pennatus) es reprodueixen molt a prop de la zona 

d’actuació, ja que s’observen reclamant en plena època de zel, i hi cacen sovint. 

A continuació el llistat per ordre taxonòmic de les espècies detectades durant els 

transsectes, on figuren en negreta les espècies reproductores dins la zona 

d’actuació:  

 

1 Phalacrocorax 

carbo 

2 Nycticorax 

nycticorax 

3 Bubulcus ibis 

4 Egretta garzetta 

5 Ardea cinerea 

6 Anas platyrhynchos 

7 Falco tinnunculus 

8 Hieraaetus pennatus 

9 Accipiter nisus 

10 Buteo buteo 

11 Alectoris rufa 

12 Gallinula chloropus 

13 Tringa ochropus 

14 Actitis hypoleucos 

15 Larus michaelis 

16 Columba livia 



 

36 

 

17 Columba palumbus 

18 Streptopelia 

decaocto 

19 Streptopelia turtur 

20 Cuculus canorus 

21 Otus scops 

22 Athene noctua 

23 Caprimulgus 

europaeus 

24 Apus apus 

25 Alcedo atthis 

26 Merops apiaster 

27 Upupa epops 

28 Jynx torquilla 

29 Picus viridis 

30 Dendrocopos major 

31 Dendrocopos minor 

32 Hirundo rustica 

33 Delichon urbicum 

34 Galerida cristata 

35 Anthus pratensis 

36 Motacilla cinerea 

37 Motacilla alba 

38 Troglodytes 

troglodytes 

39 Prunella modularis 

40 Erithacus rubecula 

41 Luscinia 

megarhynchos 

42 Phoenicurus 

ochruros 

43 Saxicola torquatus 

44 Turdus merula 

45 Turdus philomelos 

46 Turdus iliacus 

47 Turdus viscivorus 

48 Cettia cetti 

49 Cisticola juncidis 

50 Hippolais polyglotta 

51 Sylvia 

melanocephala 

52 Sylvia atricapilla 

53 Phylloscopus bonelli 

54 Phylloscopus 

collybita 

55 Regulus ignicapilla 

56 Muscicapa striata 

57 Aegithalos caudatus 

58 Parus cristatus 

59 Parus caeruleus 

60 Parus major 

61 Certhia 

brachydactyla 

62 Oriolus oriolus 

63 Lanius senator 

64 Garrulus glandarius 

65 Pica pica 

66 Corvus monedula 

67 Corvus corone 

corone 

68 Corvus corax 

69 Sturnus vulgaris 

70 Passer domesticus 

71 Passer montanus 

72 Fringilla coelebs 

73 Serinus serinus 

74 Carduelis chloris 

75 Carduelis carduelis 

76 Carduelis 

cannabina 

77 Emberiza cirlus 

78 Emberiza 

schoeniclus 

 

Cal destacar la nidificació abundant i regular de la tórtora vulgar (Streptopelia 

turtur), espècie inclosa a l’Annex I de la Directiva Aus RD439/90 i catalogada com 

a vulnerable a l’Atles dels Ocells Nidificants de Catalunya, 1999-2002, així com la 

presència estival i reproductora del blauet (Alcedo atthis), espècie inclosa a 

l’Annex I de la Directiva Aus RD439/90, amb categoria d’IE (interès especial) al 

CNEA (Catálogo Nacional de Especies Amenazadas) i catalogat com a 

vulnerable a l’Atles dels Ocells Nidificants de Catalunya, 1999-2002. També s’han 

observat adults de martinet de nit (Nycticorax nycticorax) a l’estiu  i un bernats 

pescaires (Ardea cinerea) i martinets blancs (Egretta garzetta) a l’hivern, totes 

elles espècies incloses a l’Annex I de la Directiva Aus RD439/90 i amb categoria 

d’IE (interès especial) al CNEA (Catálogo Nacional de Especies Amenazadas) a 

més de catalogades com a properes a l’amenaça a l’Atles dels Ocells Nidificants 

de Catalunya, 1999-2002. 

 

Espècies / abundància 
Interès Especial 

2010 
Interès Especial 

2011 
Interès Especial 

2012 
Interès Especial 

2013 
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Nycticorax nycticorax 1 2 1 0 

Egretta garzetta 0 1 1 0 

Ardea cinerea 1 2 1 1 

Falco subbuteo 0+1 0 1 0+1 

Hieraaetus pennatus 1 0 1 2 

Streptopelia turtur 5 10 6 6 

Alcedo atthis 2 0 1 2 

Lanius senator 0+1 4 3 3 

Taula 17. Resum de les observacions d’espècies d’especial interès per a la conservació a la zona 

durant tot el període. El +1 indica que s’ha detectat fora d’horari de cens. 

 

Per altra part, durant el 2010, 2012 i 2013, s’han observat adults d’àguila calçada 

(Hieraaetus pennatus), milà negre (Milvus migrans) i falcó mostatxut (Falco 

subbuteo) reclamant. Es tracta d’espècies incloses a l’Annex I de la Directiva Aus 

RD439/90, amb categoria d’IE (interès especial) al CNEA (Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas) i catalogades com a properes a l’amenaça a l’Atles dels 

Ocells Nidificants de Catalunya, 1999-2002. Val a dir que són espècies escasses i 

d’estatus pràcticament desconegut com a nidificants a tot l’Empordà, pel que 

obtenir informació de nous territoris de reproducció possible és molt rellevant a 

nivell local. És probable que aquestes espècies no es reprodueixin dins la zona 

d’actuació però si ho facin molt a prop d’aquesta. 

 

Durant els 4 anys de seguiment, s’ha observat un mínim d’una parella 

reproductora de Capsigrany (Lanius senator) i un màxim de dues. Com ja s’ha 

comentat anteriorment, és una espècie en regressió, molt interessant a nivell local 

en terra baixa. En cap cas les actuacions han tingut un efecte negatiu sobre cap 

de les espècies d’especial interès citades.  

 

LIFE08 NAT/E/000072 - TER4 2010 2011 2012 2013 Total  

estiu / hivern E H E H E H E H E H 

Abundància total / zona 151 476 497 536 1660 

Abundància / trans. 151 x 214 262 234 263 232 304 831 829 

Abundància total ponderada 37,8 119 124,3 134 103,775 

Riquesa total / zona 47 64 73 67 79 

Riquesa esp. ponderada / trans. 33 x 34,5 29,5 39,5 29,5 39,5 36 36,6 23,8 

Riquesa total ponderada / trans 11,8 16 18,3 16,85 15,7 

Taula 18. Resum dels censos durant els anys 2010-2013 i càlculs d’abundància i riquesa específica. 

 

Com s’observa a la taula 18, en termes generals, ni l’abundància i la riquesa 

específica han patit grans diferències al llarg dels 4 anys de seguiment del 

projecte. Les petites diferències que es puguin observar, responen a la normal 

variabilitat interanual en les poblacions d’aus silvestres més que als canvis en 
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l’hàbitat. Per altra part, sí que s’ha observat un ús per part d’alguns ocells de l’Illa, 

de la producció d’invertebrats a les basses de nova creació de l’antic curs de riu. 

S’hi han observat abellerols, puputs, merles, picots verds i altres ocells insectívors 

alimentant-se en les immediacions de les basses pel que s’estima que fan un molt 

bon paper ecològic. 

 

Espècies / territoris Nidificants 2010 Nidificants 2011 Nidificants 2012 Nidificants 2013 

      

Troglodytes troglodytes 1 6 4 4 

Turdus merula 6 13 9 7 

Luscinia megarrhynchos 11 21 18 16 

Erithacus rubecula 5 3 4 5 

Cettia cetti 3 7 6 7 

Taula 19. Resum del número de territoris detectats cada any de les espècies pròpies del sotabosc 

de ribera. 

 

A la Taula 19  s’observa com s’han mantingut estables el número de territoris de 

cria de quasi totes les espècies d’aus pròpies del sotabosc de ribera fins a l’últim 

any d’execució de les actuacions del projecte, a excepció de la merla (Turdus 

merula) que ha patit un lleuger retrocès passant dels 13 territoris el 2011 als 7 

territoris el 2013. 

 
Espècies nocturnes Escolta 2010 Escolta 2011 Escolta 2012 Escolta 2013 

      

Asio otus  0 0  0 0+1 

Tyto alba 0+1 0 0 0 

Otus scops 3 1 2 2 

Athene noctua  2 3 2 1 

Caprimulgus europaeus 4 3 4 4 

Taula 20. Resultat dels censos d’aus nocturnes durant els anys 2010 -2013. 

 

Pel que fa a les nocturnes, s’han detectat un total de 5 espècies diferents de les 

quals destaca l’òliba (Tyto alba) i el mussol banyut (Asio otus), amb una sola 

observació cadascun.  De mussol banyut s’ha capturat i anellat un mascle de 

tercer any durant la jornada d’anellament de portes obertes que es va realitzar el 

dia 5 de Maig de 2013. Donat les poques visites que s’han efectuat a la zona, es 

de suposar que aquestes dues espècies hi estan ben establertes i per tant no son 

rares. En aquest cas, el mussol banyut es reprodueix de manera comprovada a la 

zona ja que existeix una observació de dos juvenils el dia 5 de Maig de 2013, 

mentre que l’òliba és probable que sigui només un visitant nocturn en busca 

d’aliment. Cal sumar a aquestes 5 espècies el gamarús (Strix aluco). Espècie que 

s’ha sentit cantar fora de la zona d’actuació, al terme de Foixà, però que no es 
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descarta que utilitzi la zona per caçar. 

 

Tal com mostra la taula 21, durant l’hivern no s’observa cap diferència notable en 

l’abundància de les principals espècies pre-saharianes (migradors parcials que 

crien al nord d’europa i hivernen al Mediterrani) entre l’any 2011 i el 2013. Només 

s’observa una devallada en el número de tords (Turdus philomelos i Turdus iliacus), 

dada molt relativa, ja que l’hivernada varia molt d’un any a l’altre i depèn de 

factors climàtics i de com ha anat la temporada de cria al nord d’Europa. Tot i les 

poques dades de què es disposa, sí que es pot observar un increment de la 

riquesa específica hivernal (30 espècies el 2011, 30 el 2012 i 36 el 2013). 

 

Espècies / abundància Hivernants 2010 Hivernants 2011 Hivernants 2012 Hivernants 2013 

      

Prunella modularis   1 2 1 

Erithacus rubecula   13 12 10 

Turdus philomelos   54 44 21 

Turdus iliacus   6 3 0 

Sylvia atricapilla   31 39 34 

Phylloscopus collybita   7 11 15 

Fringilla coelebs   37 25 25 

Taula 21. Resum d’observacions d’espècies hivernants durant el període 2010 – 2013. 2010 no es va 

poder realitzar. 

 

 

Observacions destacables fora dels períodes de cens o d’altres observadors 

 

Durant l’últim any del projecte Life (2013), es va realitzar una sessió d’anellament 

científic d’aus a cadascuna de les zones d’actuació, promogudes pel Consorci 

Alba-Ter i executades per 

l’Associació el Blauet.  

 

En el cas de la l’Illa d’Avall, 

la jornada es va portar a 

terme el dia 5 de maig i van 

assistir al llarg del matí 45 

persones. El total de 

captures no va ser de 51 

ocells anellats de 14 

espècies diferents.  
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A destacar, la captura de tres ocells nocturns, un xot (Otus scops), un mussol 

banyut (Asio otus) i un enganyapastors (Caprimulgus europaeus), a més d’alguns 

migrants com les boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus), el tallarol gros 

(Sylvia borin) o els mastegatatxes (Ficedula hypoleuca). 

 

Destacar també l'avistament de dos falcons cama-rojos (Falco vespertinus), varis 

mosquiters xiulaires (Phylloscopus sibilatrix), aligots vespers (Pernis apivorus), falcó 

mostatxut (Falco subbuteo), colltort (Jynx torquilla) i altres espècies de picot. I per 

últim la presència de dues papallones  de les aristolòquies (Zerynthia rumina), una 

espècie molt interessant i sota protecció especial a nivell de tota Espanya. 

 

 
Il�lustració 28-29. Otus scops i Asio otus, capturats per l’anellament el 5 de Maig de 2013. Foto: M.A. 

Fuentes. 
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Il�lustració 30. Caprimulgus europaeus, capturat per l’anellament el 5 de Maig de 2013. Foto: M.A. 

Fuentes. 

 

En total s’han observat 95 espècies diferents entre els anys 2010-2013 dins la zona 

d’actuació, de les quals destaquen les següents observacions (font: Ornitho.cat): 

 

• Aligot vesper (Pernis apivorus) 05.05.2013. 3 individus en pas 

• Milà negre (Milvus migrans) 27.07.2013. Parella territorial. 

• Arpella pàl�lida (Circus cyaneus) 29.02.2012. 

• Esparver cendrós (Circus pygargus) 28.05.2013. 

• Àguila pescadora (Pandion haliaetus)  07.03.2012. Un exemplar en pas 

• Falcó cama-roig (Falco vespertinus)  04.05.2013. Un mascle i una femella en pas. 

• Falcó de la reina (Falco eleonorae)  22.06.2012. 3-5 individus. 

• Torlit (Burhinus oedicnemus)  05.05.2011. 2 exemplars cantant fora de la zona 

d’actuació. 

• Gamarús (Strix aluco) 28.05.2013. 1 exemplar cantant fora de la zona d’actuació, 

a Foixà. 

• Mussol banyut (Asio otus) 05.05.2013. 1 exemplar adult anellat i 2 exemplars juvenils. 

Cria confirmada. 

• Gaig blau (Coracias garrulus) 25.05.2013. 

• Cotoliu (Lullula arborea)  14.02.2010. 8 exemplars. 

• Alosa vulgar (Alauda arvensis) 14.02.2010. 155 exemplars. 

• Mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix) 05.05.2013 

• Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus) 05.05.2013 

• Reietó (Regulus regulus) 14.02.2010 

 

Pertorbacions externes al projecte que poden afectar a la ornitofauna 

 

Posteriorment a la finalització del seguiment de fauna del projecte, el dia 11 de 

novembre es va declarar un incendi que va afectar tota la zona d’actuació. El 

foc va afectar una superfície total de 869,27 hectàrees en 5 municipis diferents, 

de les quals 366,51 van ser de vegetació forestal (arbrat i matoll), 430,59 de 

vegetació agrícola (un 70% de les quals no hauria cremat), i la resta, vegetació 

urbana i pastures. Al municipi de Jafre, es van cremar 64,08 hectàrees. A 

continuació es mostren unes imatges de diversos hàbitats de la zona d’actuació, 

totalment cremades: 
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II�lustració 31. Hàbitat d’Albereda cremat. 

 
II�lustració 32. Plantació  cremada. 

 

 
II�lustració 33. Sotabosc de ribera cremat. 
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Evidentment, una episodi com aquest suposa un cop molt dur per la fauna i flora 

del bosc de ribera, que no està adaptat a respondre a aquest tipus de 

pertorbacions. Amb tota probabilitat, els propers anys disminuirà dràsticament 

l’abundància i la riquesa d’espècies d’ocells a la zona, especialment els 

rapinyaires diürns i nocturns, i les aus més lligades a cobertures frondoses com el 

tord, la merla, el rossinyol, el rossinyol bord, el pit-roig, el cargolet, la mallerenga 

blava, el raspinell comú, l’oriol, el tallarol de casquet i possiblement també la 

tórtora vulgar i algunes espècies mediterrànies com el tallarol de cap negre. 

 

Per contra, és probable la colonització de la zona cremada per part d’espècies 

com el cotoliu i el cruixidell. Caldrà fer un seguiment de l’evolució de la vegetació 

i la fauna associada durant els propers anys. 

 

5. Conclusions generals 
 

La conclusió general és que les actuacions han enriquit i millorat sensiblement 

l’hàbitat, en la major part dels casos en favor de les espècies d’aus lligades al 

bosc de ribera i amb estatus de conservació més delicat, creant noves zones 

d’alimentació i propiciant una millor estructura futura del bosc de ribera i una 

maduració més ràpida del mateix. Especialment en el cas de la creació de noves 

basses temporals mediterrànies, l’eliminació d’espècies invasores, les aclarides 

selectives, i les tallades sanitàries en boscos ja establerts. 

 

Durant els anys 2011 i 2012 es van realitzar part important dels treballs forestals del 

projecte més agressius amb el medi: eliminació de canyars, tallades sanitàries, 

aclarides selectives, obertura de camins i passos pel desembosc així com els 

rebaixos per a les basses de nova creació. Com era d’esperar, la disminució 

general de cobertures vegetals més o menys denses ha fet disminuir la densitat 

d’algunes espècies associades al sotabosc en alguns transsectes concrets de l’Illa 

de la Pilastra i l’Illa de Ter, mentre que n’han fet augmentar d’altres més afins a 

zones obertes. Concretament han baixat els territoris de cria d’espècies pròpies 

del sotabosc com el cargolet (Troglodytes troglodytes), la merla (Turdus merula), el 

rossinyol (Luscinia megarrhynchos), el rossinyol bord (Cettia cetti) i el pit-roig 

(Erithacus rubecula), mentre que han augmentat lleugerament altres lligades a 

zones boscoses obertes com la bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta) i 

l’enganyapastors (Caprimulgus europaeus). Tot i que la suma anual de nidificants 

de 2010 d’aquestes cinc espècies pròpies del sotabosc per al conjunt de les zones 
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d’actuació, és superior en quasi tots els casos a la de 2012, és evident que l’efecte 

dels treballs forestals en la nidificació ha estat molt més marcat a l’Illa de la 

Pilastra i a l’Illa del Ter. Aquest fet és degut a la proporció entre l’àrea de la zona 

d’actuació i l’àrea de tractament silvícola, ja que la zona TER 2, la més extensa i 

on es realitzen més transsectes, és on s’han realitzat menys actuacions silvícoles 

proporcionalment a la seva superfície. També s’ha de tenir en compte que la 

primavera del 2011 va ser excepcionalment bona per la cria d’ocells riberencs de 

terra baixa com a conseqüència d’unes òptimes condicions meteorològiques en 

dates clau, contràriament al que va passar els dos estius següents (2012-2013), on 

les pluges van fer fracassar moltes postes.  

 

Tot i que les actuacions de millora forestal en zones d’elevada cobertura suposen 

pertorbacions importants i pèrdua temporal d’hàbitat per algunes espècies del 

sotabosc, es tracta en tot cas d’espècies ubiqües i comunes, amb estatus de 

conservació poc preocupant i que ràpidament colonitzaran els hàbitats a mesura 

que es vagin recuperant. En cap cas s’ha observat un perjudici per a les espècies 

d’aus més sensibles, més aviat al contrari, és molt previsible que les millores a 

l’hàbitat que actualment estan prenent forma, afavoreixin en un futur proper 

l’augment de la diversitat ornítica de les zones d’actuació així com l’establiment 

de nous territoris de cria d’algunes espècies interessants com la tórtora vulgar, el 

capsigrany, el blauet, l’abellerol, el colltort o el picot garser petit entre d’altres. 

6. Annex 

 

 

Censos 2010 
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LIFE08 NAT/E/000072

Transsectes / secció 500 m

Espècies / Data 13-6 13-6 11-6 11-6 11-6 11-6 11-6 11-6 11-6 13-6 13-6 13-6 14-6 14-6

Nycticorax nycticorax 1

Ardea cinerea 1 1 1 1

Anas platyrhynchos 4 2 3 3 8 2 2 2

Falco tinnunculus 1

Hieraaetus pennatus 1

Circaetus gallicus 1

Buteo buteo 1 1 1

Phasianus colchicus 1

Gallinula chloropus 1 1

Larus michaelis 2 1 6 1 3 2 1 3 2 1 2

Columba livia 2 4

Columba palumbus 2 4 4 4 2 2 1 4 3 6 3 5 2 2

Streptopelia decaocto 1 1 2

Streptopelia turtur 1 4

Psittacula krameri 2

Cuculus canorus 2

Otus scops 1

Caprimulgus europaeus 2 1

Caprimulgus ruficollis 1

Apus apus 5 3 14 2 1 5 15 5 135 15 10 4

Alcedo atthis 1 1 1 1 1 1 1 1

Merops apiaster 2 1 1 4

Upupa epops 1 1 2

Jynx torquilla 1

Picus viridis 1 2 1 1 1 1 1 2

Dendrocopos major 2 1 1 1 1 2 1 1

Dendrocopos minor 1 1 1 1 1 1

Hirundo rustica 2 1 2 3 3 1 2

Delichon urbicum 1 2 1 4 5 4 8

Galerida cristata 1

Motacilla cinerea 2 3 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1

Motacilla alba 1 1 1 1 2 1 2 1

Troglodytes troglodytes 1 3 2 1 1 2 1 2 1

Erithacus rubecula 1 3 1 1 3 1 1 2 1 4 2 2 1 4

Luscinia megarhynchos 4 5 6 4 6 3 2 6 3 6 4 3 5 6

Turdus merula 2 5 4 4 3 1 3 4 2 4 3 2 2 4

Turdus philomelos 1 1 1 2 1 1 1 2

Cettia cetti 2 3 4 3 3 2 1 4 2 4 2 2 1 2

Hippolais polyglotta 1 1 5 3 3 1 4 1 2 4

Sylvia melanocephala 2 1

Sylvia atricapilla 3 4 3 3 4 1 1 4 2 5 4 3 4 6

Phylloscopus bonelli 2 2

Phylloscopus collybita 1

Regulus ignicapilla 2 1 2 1 1 1 1 2

Muscicapa striata 1

Aegithalos caudatus 4 6 3 4 1 3 5 3 6 2 5

Parus cristatus 1 1 1

Parus caeruleus 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1

Parus major 4 6 4 6 4 2 1 4 6 5 3 1 7

Certhia brachydactyla 1 3 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3

Oriolus oriolus 2 1 1 1 2 1 1 2 2

Garrulus glandarius 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 3

Pica pica 1 1 1 1 3 3 1 2 2

Corvus monedula 2

Corvus corone corone 1 1

Corvus corax 2

Sturnus vulgaris 15 5 7 9 12 45 65 10 8 5 2 6

Passer domesticus 7 4 7 15 4 38 103 2 5 7 5 4

Passer montanus 1 2 5 4 4 4 3 2

Fringilla coelebs 1 1 1

Serinus serinus 3 3 4 1 1 2 1 2 2 7 2 3

Carduelis chloris 2 1 2 4 6 4 3 2 4 6 3 5 5

Carduelis carduelis 3 1 2 1 1 2 1

Emberiza cirlus 1 1 1

Abundància 38 0 73 0 114 0 65 0 72 0 54 0 57 0 172 0 215 0 230 0 86 0 87 0 56 0 95 0

Abundància ponderada / trans.

Abundància total / zona

Abundància total ponderada

Riquesa específica 18 31 43 27 24 24 27 32 27 32 26 32 30 36

Riquesa esp. ponderada / trans.

Riquesa total / zona

Riquesa total ponderada

Diversitat Shannon-Weaver

8,5 3,8 6,8 11,3

33,0 0,0

34 53 41 45

24,5 0,0 29,1 0,0 30,0 0,0

111 749 403 151

27,8 53,5 67,2 37,8

1 2

55,5 0,0 107,0 0,0 134,3 0,0 75,5 0,0

5 6 7 1 2 3

T1 T2 T3 T4

1 2 1 2 3 4

 
Taula . Taula resum del resultat dels censos primaverals realitzats el 2010. 

 

 

Censos 2011 
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LIFE08 NAT/E/000072

Transsectes / secció 500 m

Espècies / Data 1-6 20-1 1-6 20-1 9-6 23-1 9-6 23-1 9-6 23-1 9-6 23-1 9-6 23-1 9-6 23-1 9-6 23-1 1-6 20-1 1-6 20-1 1-6 20-1 6-6 26-1 6-6 26-1

Tachybaptus ruficollis

Phalacrocorax carbo 2 8 1 1 1 1 2

Nycticorax nycticorax 2

Bubulcus ibis 2 3

Egretta garzetta 1 1

Casmerodius albus

Ardea cinerea 1 1 1 1

Ardea purpurea

Anas crecca

Anas platyrhynchos 4 2 2 2 2 48 2 15 4 32 2 2 4

Pandion haliaetus

Falco tinnunculus 1

Falco subbuteo

Hieraaetus pennatus

Milvus migrans

Circaetus gallicus

Accipiter gentilis

Accipiter nisus 1

Buteo buteo 1 1 1 1 1 1 1 1

Alectoris rufa

Phasianus colchicus 1 1 1

Gallinula chloropus 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 3 1

Gallinago gallinago

Tringa ochropus 1

Actitis hypoleucos 1

Larus michaelis 1 6 2 6 3 1 2 3 4 2 1 1 4 3 3

Columba livia 4

Columba palumbus 4 6 2 5 6 3 3 1 4 6 2 3 8 4 12 6 4 2 12 4 35 7 20 6 9

Streptopelia decaocto 2 6 1

Streptopelia turtur 6 4

Psittacula krameri 2 1

Cuculus canorus 1 1

Otus scops 1

Athene noctua 1

Strix aluco

Tyto alba

Caprimulgus europaeus 2 1 1

Caprimulgus ruficollis 1

Apus apus 2 3 2 11 2 2 3 4

Alcedo atthis 1 1 1 1 1

Merops apiaster 2 2

Upupa epops 1 1 1

Jynx torquilla 1 1

Picus viridis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dendrocopos major 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Dendrocopos minor 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ptyonoprogne rupestris

Hirundo rustica 1 3 1 1 2 2 8 3 8 3 5 3 3 4

Delichon urbicum 1 1 2 1 4 2 1

Galerida cristata 2 1

Lullula arborea

Alauda arvensis

Anthus pratensis 1 2 4 2 5

Motacilla cinerea 2 3 3 2 3 2 2 1 2 1 2 3 1 1 2 3 3 1 1 1

Motacilla alba 1 1 1 1 1 4 2 3 2

Troglodytes troglodytes 1 2 2 1 1 1 2 2 1 3 1 2 3 2 1 1 3 1 3 2 2 3 1 3

Prunella modularis 2 2 2 4 4 3 2 2 1 1 1 2 2 3

Erithacus rubecula 3 10 4 7 2 7 3 8 1 10 3 5 4 7 1 6 1 7 4 9 3 8 2 10 1 5 2 8

Luscinia megarhynchos 5 7 6 4 4 8 6 4 4 5 8 6 12 9

Phoenicurus ochruros 1 1

Saxicola torquatus

Turdus merula 2 5 6 6 4 6 3 4 2 6 4 4 3 5 3 3 2 2 2 5 4 6 2 4 6 2 7 3

Turdus philomelos 1 27 21 16 10 1 4 9 1 6 7 4 18 20 12 1 31 23

Turdus iliacus 8 5 6 1 11 3 6 2 2 3 4 2

Turdus viscivorus 1

Cettia cetti 3 4 6 2 4 3 6 4 3 3 4 4 2 1 2 2 3 1 6 3 4 4 4 2 3 5 4 1

Cisticola juncidis 2

Acrocephalus arundinaceus

Acrocephalus scirpaceus 2 1

Hippolais polyglotta 2 3 2 1 1 1 2 1 2 3

Sylvia cantillans

Sylvia melanocephala 2 5 1 1 1 1 1 5 3

Sylvia borin 1

Sylvia atricapilla 4 31 6 20 2 25 3 22 5 19 6 13 7 12 5 23 3 6 4 8 6 19 3 28 7 18 6 13

Phylloscopus bonelli 1 2 2

Phylloscopus collybita 6 10 6 1 4 6 2 3 3 4 3 5 3 4 3

Regulus ignicapilla 2 1 2 2 3 4 3 2 1 1 2 2 2 2 6

Muscicapa striata

Aegithalos caudatus 5 4 10 4 5 3 6 5 2 1 9 4 4 7 6 4 2 9 6

Parus palustris 1

Parus cristatus 1 2 1 1 2 2

Parus caeruleus 7 2 5 2 4 1 8 4 6 1 5 2 2 2 4 2 1 2 2 1

Parus major 4 3 9 4 4 6 6 3 5 4 9 4 6 3 4 1 2 2 3 4 9 10 9 5 6 9 5 5

Remiz pendulinus 1 1

Certhia brachydactyla 1 3 2 1 1 3 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

Oriolus oriolus 1 1 1 2 1

Lanius senator 4

Garrulus glandarius 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 2 1

Pica pica 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 3 2 1 1 2 1 1 2

Corvus monedula 1

Corvus corone corone 3 1 2

Corvus corax 1

Sturnus vulgaris 4 4 6 3 10 6 6 7 12 9 10 14 12 6 4 20 12 35 16 12 6 3 4

Passer domesticus 2 5 4 4 6 24 12 23 4 15 10 25 6 9 2 5 4 6 2 6 4 5

Passer montanus 2 3 4 2 3 6 4

Fringilla coelebs 20 1 15 23 1 8 1 36 14 11 15 6 10 2 50 101 25 12

Serinus serinus 1 2 1 4 1 4 2 2 3 1 1 1 2 8 2 2 1 1

Carduelis chloris 1 2 6 1 2 6 1 5 3 2 2 4 1 8 4 4 2 2

Carduelis carduelis 2 4 2 2 9 2 4 1 8 1 2 2 3 4 2 2 1 2 7 3 6 4 2

Carduelis spinus 2 46 34

Carduelis cannabina 8

Pyrrhula pyrrhula 1

Coccothraustes coccothraustes 3 5 2 1 3

Emberiza cirlus 1 1 1 2

Emberiza cia 2

Emberiza schoeniclus 2 1

2 3 1 23 4 5 6 7 1

T1 T2 T3 T4

1 2 1 2
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LIFE08 NAT/E/000072

Transsectes / secció 500 m

Espècies / Data 1-6 20-1 1-6 20-1 9-6 23-1 9-6 23-1 9-6 23-1 9-6 23-1 9-6 23-1 9-6 23-1 9-6 23-1 1-6 20-1 1-6 20-1 1-6 20-1 6-6 26-1 6-6 26-1

2 3 1 23 4 5 6 7 1

T1 T2 T3 T4

1 2 1 2

 
Abundància 55 158 78 119 78 170 77 113 74 149 106 114 99 101 62 119 93 79 69 123 92 278 104 269 100 157 114 105

Abundància ponderada / trans.

Abundància total / zona

Abundància total ponderada

Riquesa específica 27 28 27 23 30 33 34 30 27 23 28 28 25 25 17 23 25 26 25 28 27 32 27 30 33 34 36 25

Riquesa esp. ponderada / trans.

Riquesa total / zona

Riquesa total ponderada

Diversitat Shannon-Weaver

Diversitat S-W ponderada / trans.

Llegenda Nidificació

Hivernada

88,3 223,3 107,0 131,0

410 1434 935 476

66,5 138,5 84,1 120,7

50 63 53 64

102,5 102,4 155,8 119,0

27,0 25,5

0,0 0,0 0,0 0,0

34,5 29,526,6 26,9 26,3 30,0

0,0 0,0

12,5 4,5 8,8 16,0

0,0 0,0

 
Taula . Taula resum del resultat dels censos primaverals i hivernals realitzats el 2011. 

 

Censos 2012 
LIFE08 NAT/E/000072

Transsectes / secció 500 m

Espècies / Data 8-6 25-1 8-6 25-1 3-6 20-1 3-6 20-1 3-6 20-1 3-6 20-1 3-6 20-1 3-6 20-1 3-6 20-1 2-6 21-1 2-6 21-1 2-6 21-1 10-6 28-1 10-6 28-1 ToT

T1 T2 T3 T4

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2

 
Abundància 53 110 48 79 96 129 75 98 56 115 104 102 73 92 54 89 83 86 70 104 82 175 119 332 100 140 135 123 3090

Abundància ponderada / trans.

Abundància total / zona

Abundància total ponderada

Riquesa específica 27 31 20 21 41 33 28 28 24 24 25 35 21 19 15 19 23 24 23 21 24 33 31 36 38 32 42 27

Riquesa esp. ponderada / trans.

Riquesa total / zona

Riquesa total ponderada

Diversitat Shannon-Weaver

Diversitat S-W ponderada / trans.

Llegenda Nidificació

Hivernada

50,5 94,5 77,3 101,6 90,3 203,7 117,5 131,5

290 1252 882 498

72,5 89,4 147,0 124,5

50 63 53 64

23,5 26,0 25,3 26,0 26,0 30,0

0,0 0,0 0,0 0,0

40,0 29,5

0,0 0,0

12,5 4,5 8,8 16,0

0,0 0,0

 

 

LIFE08 NAT/E/000072

Transsectes / secció 500 m

Espècies / Data 8-6 25-1 8-6 25-1 3-6 20-1 3-6 20-1 3-6 20-1 3-6 20-1 3-6 20-1 3-6 20-1 3-6 20-1 2-6 21-1 2-6 21-1 2-6 21-1 10-6 28-1 10-6 28-1 ToT Nidificants

T1 T2 T3 T4

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2

 
Cettia cetti 3 3 4 3 5 1 5 2 4 4 3 2 3 2 1 2 4 1 3 2 4 1 4 3 2 3 74 48

Cisticola juncidis 1 1 0

Acrocephalus arundinaceus 0 0

Acrocephalus scirpaceus 0 0

Hippolais polyglotta 1 2 5 3 2 2 1 1 3 2 4 5 31 31

Sylvia cantillans 0 0

Sylvia melanocephala 1 1 3 2 2 1 5 3 18 9

Sylvia borin 0 0

Sylvia atricapilla 3 18 4 10 2 19 2 11 4 16 7 8 5 9 6 20 4 8 2 10 4 8 2 20 8 22 7 17 256 60

Phylloscopus bonelli 1 1 2 4 4

Phylloscopus collybita 4 7 1 10 3 8 4 6 4 2 1 6 5 3 8 72 1

Regulus ignicapilla 3 2 5 2 5 1 4 2 1 1 1 1 4 2 34 13

Muscicapa striata 1 1 1 3 3

Aegithalos caudatus 2 9 4 2 6 10 3 2 6 4 6 5 3 8 3 73 41

Parus palustris 1 1 0

Parus cristatus 1 1 1 2 1 4 10 2

Parus caeruleus 5 4 1 4 1 6 2 4 3 4 2 1 2 4 2 1 2 2 1 51 10

Parus major 5 6 7 3 7 3 4 8 4 3 2 3 5 3 7 3 4 3 4 6 8 10 14 4 7 8 6 147 75

Remiz pendulinus 0 0

Certhia brachydactyla 1 4 3 2 2 1 2 2 1 3 1 2 3 4 1 2 2 2 1 2 1 2 1 45 25

Oriolus oriolus 1 2 1 1 1 1 4 11 11

Lanius senator 1 2 3 3

Garrulus glandarius 3 3 1 1 4 1 2 3 2 3 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 38 21

Pica pica 2 4 3 5 2 4 2 1 3 4 2 3 2 4 4 9 2 4 2 62 21

Corvus monedula 4 2 6 0

Corvus corone corone 1 2 1 1 3 8 0

Corvus corax 1 1 0

Sturnus vulgaris 2 10 3 2 4 6 8 16 6 5 2 8 6 10 9 15 10 28 12 16 12 6 10 206 78

Passer domesticus 2 6 8 14 9 18 8 12 10 20 19 12 14 2 15 36 12 9 4 2 232 125

Passer montanus 6 4 8 2 20 4

Fringilla coelebs 11 1 4 10 2 4 16 9 12 6 7 12 1 21 65 17 8 206 4

Fringilla montifringilla 0 0

Serinus serinus 2 6 2 4 1 3 4 4 2 1 2 1 3 10 28 1 6 7 2 89 48

Carduelis chloris 2 4 3 2 1 4 4 3 4 2 3 4 2 2 1 6 19 2 6 74 39

Carduelis carduelis 1 2 1 5 4 4 2 6 4 1 4 1 3 4 4 2 3 12 1 6 10 80 30

Carduelis spinus 2 4 2 2 1 19 27 57 0

Carduelis cannabina 0 0

Pyrrhula pyrrhula 0 0

Coccothraustes coccothraustes 2 2 1 5 0

Emberiza cirlus 1 2 2 1 6 5

Emberiza cia 1 1 0

Emberiza schoeniclus 3 2 3 1 4 13 0  
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LIFE08 NAT/E/000072

Transsectes / secció 500 m

Espècies / Data 8-6 25-1 8-6 25-1 3-6 20-1 3-6 20-1 3-6 20-1 3-6 20-1 3-6 20-1 3-6 20-1 3-6 20-1 2-6 21-1 2-6 21-1 2-6 21-1 10-6 28-1 10-6 28-1 ToT Nidificants

Tachybaptus ruficollis 0 0

Phalacrocorax carbo 1 2 6 3 1 6 3 2 24 0

Nycticorax nycticorax 1 1 1

Bubulcus ibis 4 4 0

Egretta garzetta 1 1 0

Casmerodius albus 0 0

Ardea cinerea 1 1 1 3 1

Ardea purpurea 0 0

Anas crecca 5 5 0

Anas strepera 0 0

Anas platyrhynchos 6 2 6 4 12 37 5 12 6 16 4 3 2 4 2 3 124 45

Pandion haliaetus 0 0

Falco tinnunculus 2 2 2

Falco subbuteo 1 1 1

Hieraaetus pennatus 1 1 1

Milvus migrans 0 0

Circaetus gallicus 0 0

Accipiter gentilis 1 1 0

Accipiter nisus 1 1 1 3 0

Buteo buteo 1 1 1 1 2 6 2

Alectoris rufa 1 1 1

Phasianus colchicus 1 1 1

Gallinula chloropus 1 2 1 2 1 1 3 1 1 2 2 17 8

Gallinago gallinago 1 1 0

Tringa ochropus 1 1 1 3 0

Actitis hypoleucos 1 1 1 3 2

Larus michaelis 2 2 4 2 4 2 2 1 4 2 3 2 3 33 11

Columba livia 1 10 11 1

Columba palumbus 2 3 1 3 4 5 2 3 1 4 6 1 4 4 6 12 5 2 1 6 12 24 8 18 4 1 8 2 152 64

Streptopelia decaocto 2 2 4 4

Streptopelia turtur 4 2 6 6

Psittacula krameri 4 4 4

Cuculus canorus 1 1 2 2

Otus scops 1 1 2 2

Athene noctua 1 1 1

Strix aluco 1 1 1

Tyto alba 0 0

Caprimulgus europaeus 1 3 1 2 7 7

Caprimulgus ruficollis 0 0

Apus apus 4 2 3 4 2 15 15

Alcedo atthis 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4

Merops apiaster 4 2 6 6

Upupa epops 2 2 1 1 6 4

Jynx torquilla 1 1 1

Picus viridis 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 14 7

Dendrocopos major 1 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 24 10

Dendrocopos minor 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 20 9

Ptyonoprogne rupestris 0 0

Hirundo rustica 4 2 4 3 1 6 4 10 6 3 1 2 3 49 49

Delichon urbicum 2 2 2 6 6

Galerida cristata 1 2 3 1

Lullula arborea 0 0

Alauda arvensis 0 0

Anthus pratensis 3 4 7 0

Motacilla cinerea 1 4 1 2 1 3 1 2 2 1 2 3 1 2 4 2 1 2 35 13

Motacilla alba 1 2 4 2 3 1 13 10

Troglodytes troglodytes 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 2 1 32 22

Cinclus cinclus 1 1 0

Prunella modularis 1 5 3 2 2 3 1 1 1 3 4 2 28 0

Erithacus rubecula 2 8 2 4 3 6 3 6 2 8 4 7 4 9 1 5 2 4 2 4 3 8 1 6 3 4 1 8 120 33

Luscinia megarhynchos 4 5 5 4 3 7 7 5 4 4 6 5 10 8 77 77

Phoenicurus ochruros 1 2 2 5 0

Saxicola torquatus 1 1 2 0

Turdus merula 2 4 3 5 5 7 4 6 2 5 3 5 2 4 3 6 1 2 3 4 3 5 2 3 4 3 5 3 104 42

Turdus philomelos 2 6 1 4 1 8 5 1 6 4 10 3 1 11 8 6 2 25 1 19 124 8

Turdus iliacus 2 2 1 2 4 1 6 2 3 23 0

Turdus viscivorus 1 1 0

T1 T2 T3 T4

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2

 

 

Taula . Taula resum del resultat dels censos primaverals i hivernals realitzats el 2012. 

 

 

Censos 2013 
LIFE08 NAT/E/000072

Transsectes / secció 500 m

Espècies / Data 9-6 20-1 9-6 20-1 1-6 22-1 1-6 22-1 1-6 22-1 1-6 22-1 1-6 23-1 1-6 23-1 1-6 23-1 8-6 18-1 8-6 18-1 8-6 18-1 4-6 19-1 4-6 19-1

T1 T2 T3 T4

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2

 

LIFE08 NAT/E/000072 

Transsectes / secció 500 m 

Espècies / Data 14-6

Abundància 60 80 57 100 84 125 79 96 60 91 72 94 56 93 67 75 85 102 83 130 83 168 108 251 108 140 124 164

Abundància ponderada / trans.

Abundància total / zona

Abundància total ponderada

Riquesa específica 30 26 26 35 36 37 36 27 25 23 23 27 20 24 22 19 23 28 25 30 27 30 25 33 34 37 45 35

Riquesa esp. ponderada / trans.

Riquesa total / zona

Riquesa total ponderada

Diversitat Shannon-Weaver

Diversitat S-W ponderada / trans.

58,5 90,0 71,9 96,6 91,3 183,0 116,0 152,0

297 1179 823 536

74,3 84,2 137,2 134,0

50 63 53 64

28,0 30,5 26,4 26,4 25,7 31,0

0,0 0,0

39,5 36,0

0,0 0,0

12,5 4,5 8,8 16,0

0,0 0,0 0,0 0,0  
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LIFE08 NAT/E/000072

Transsectes / secció 500 m

Espècies / Data 9-6 20-1 9-6 20-1 1-6 22-1 1-6 22-1 1-6 22-1 1-6 22-1 1-6 23-1 1-6 23-1 1-6 23-1 8-6 18-1 8-6 18-1 8-6 18-1 4-6 19-1 4-6 19-1

Phalacrocorax carbo 6 8 3 2 2 1 5 2

Nycticorax nycticorax 1

Bubulcus ibis 4 3

Egretta garzetta 1

Ardea cinerea 1 1 1 1

Anas crecca 3

Anas platyrhynchos 4 6 3 2 4 18 29 3 2 4 8 8 12 9 4 2 4 4 2

Falco tinnunculus 1

Falco subbuteo 1

Hieraaetus pennatus 2

Circaetus gallicus 1

Accipiter gentilis 1

Accipiter nisus 1 1 1

Buteo buteo 2 1 1 1 1 2 1 1

Alectoris rufa 2

Phasianus colchicus 1 1 1

Gallinula chloropus 3 2 1 6 4 1 2 2 1 3 1 2

Gallinago gallinago 1

Tringa ochropus 1 2 1

Actitis hypoleucos 1 1 1 2 1

Larus michaelis 2 3 2 1 2 1 2 3 1 1 2 8 4 2 5 1 2 2

Columba livia 4 6 2 3 8 5

Columba palumbus 3 2 2 4 3 5 4 1 3 2 4 5 2 6 2 8 6 6 4 10 18 12 21 2 4 6 5

Streptopelia decaocto 2 1 2

Streptopelia turtur 2 4

Psittacula k rameri 1 2

Cuculus canorus 1 1 1

Otus scops 1 1

Athene noctua 2

Caprimulgus europaeus 2 1 2 3

Apus apus 4 2 2 5 8 10 1 4 1

Alcedo atthis 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Merops apiaster 4

Upupa epops 2 1 1 1 2 1 2

Jynx torquilla 1 1 1

Picus viridis 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2

Dendrocopos major 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Dendrocopos minor 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Ptyonoprogne rupestris 4

Hirundo rustica 2 4 3 1 4 8 10 3 14 3

Delichon urbicum 2 2 1

Galerida cristata 2 1

Anthus pratensis 1 2 2

Motacilla cinerea 2 1 1 1 2 2 1 3 2 1 1 3 3 3 1 3 1 1 1

Motacilla alba 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1

Troglodytes troglodytes 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 1 3 2 1 2 3 1

Prunella modularis 1 3 4 1 3 1 2 1 2 1 5 4

Erithacus rubecula 3 6 2 5 4 7 2 4 3 10 5 6 3 6 2 6 2 3 3 5 3 4 2 6 4 6 1 4

Luscinia megarhynchos 3 4 6 4 4 6 6 6 5 3 5 4 9 7

Phoenicurus ochruros 1 1 1 1

Saxicola torquatus 1 1 2

Turdus merula 3 2 3 6 4 5 4 4 3 6 3 4 3 3 2 5 2 3 2 3 4 6 3 5 3 4 4 5

Turdus philomelos 1 8 6 1 4 1 12 2 4 6 8 5 4 5 6 2 1 11 1 10

Cettia cetti 2 2 3 4 5 2 4 3 3 3 4 1 2 1 3 2 1 5 2 3 1 2 3 4 3 3 3

Cisticola juncidis 1

Hippolais polyglotta 3 5 4 4 3 2 2 2 2 3 5 6

Sylvia melanocephala 1 2 2 1 1 1 1 1 3 4

Sylvia atricapilla 2 11 3 12 4 19 3 8 4 9 6 10 5 7 9 12 10 8 3 8 5 13 3 18 7 20 6 14

Phylloscopus bonelli 1 1 1 1

Phylloscopus collybita 6 1 5 9 1 5 6 8 6 5 1 8 11 9 4 12

Regulus ignicapilla 2 3 1 4 1 4 2 3 1 2 1 2 1 1 2 4

Muscicapa striata 1

Aegithalos caudatus 3 2 9 2 10 1 8 6 3 2 8 2 5 8 6 3 5

Parus cristatus 1 1 1 2 3

Parus caeruleus 1 2 3 2 1 4 2 5 2 6 1 2 2 3 1 1 2 3 1 2

Parus major 4 5 8 4 5 2 3 6 5 3 3 2 4 4 5 4 3 2 5 4 6 4 4 5 6 6 4

Remiz pendulinus 1

Certhia brachydactyla 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2

Oriolus oriolus 2 1 2 1 1 2 3

Lanius senator 2

Garrulus glandarius 2 2 2 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 3 2 2 3 1

Pica pica 1 2 2 1 2 1 1 2 4 2 3 3 4 5 2 5 2 6 2 3 2 2

Corvus monedula 2

Corvus corone corone 2 2 1 2

Corvus corax 1 1

Sturnus vulgaris 1 8 4 6 2 3 5 4 6 12 8 25 4 14 2 35 14 9 4 6 4 8

Passer domesticus 2 2 5 2 6 10 2 8 10 15 10 4 15 6 8 21 4 18 20 5 12 6 30

Passer montanus 6

Fringilla coelebs 9 4 10 2 4 16 9 12 6 7 12 1 21 65 17 8

Serinus serinus 4 2 2 3 1 2 1 3 8 3 2 1 4 6 10 2 8 4 9

Carduelis chloris 4 2 3 4 4 2 2 6 3 1 2 2 3 4 1 2 3 8 4 21 4 2 4 3

Carduelis carduelis 2 1 1 2 3 6 4 5 3 2 2 1 2 5 1 6 6 4 8 16 2 4 8 8

Carduelis spinus 1 2

Coccothraustes coccothraustes 1

Emberiza cirlus 2 1 1 4

Emberiza cia 1

Emberiza schoeniclus 1 3 2 1

T1 T2 T3 T4

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2

 
Taula . Taula resum del resultat dels censos primaverals i hivernals realitzats el 2013. 
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1. RESUM 

S’ha aplicat el protocol QuiroHàbitats (seguiment remot multiespecífic de quiròpters en 
hàbitats) a quatre localitats al llarg del tram mig del Ter (la Pilastra, deveses de Salt, illa de 
Ter i illa d’Avall), al llarg de quatre anys consecutius per intentar mesurar la resposta de les 
poblacions de ratpenats a les millores d’hàbitat que s’hi han dut a terme. L’activitat 
enregistrada ha variat de forma significativa entre localitats, obtenint-se un màxim a l’illa de 
Ter, presumiblement per la proximitat a la ciutat que ofereix refugi en abundància per 
algunes espècies de ratpenats, i un mínim a Salt, sense que en cap cas l’activitat registrada 
fos baixa si es compara amb la mitja obtinguda al llarg de la xarxa de seguiment 
implementada a Catalunya.  

La variabilitat interanual d’activitat registrada dins de cada estació fa pensar que factors 
altres que la qualitat o característiques del bosc de ribera determinen l’activitat de 
quiròpters. En particular les oscil·lacions del règim fluvial, esperables d’altra banda en 
cursos de règim mediterrani com l’estudiat, podrien tenir una forta influència, doncs 
modifiquen tant la vegetació immediata al riu (extrem que pot influir sobre la densitat de 
pipistrel·les - Pipistrellus pipistrellus i Pipistrellus pygmaeus -) com les característiques del 
flux (l’aparició de fluxos més laminars afavoreix per exemple les dues espècies de ratpenats 
aquàtics - Myotis daubentonii i M. capaccinii -) 

El grup fònic dominant ha estat el de les pipistrel·les de freqüència alta, amb una forta 
presència a totes les localitats. El segon grup que ha tingut una aportació significativa és el 
dels ratpenats aquàtics, que han mostrar una elevada activitat a les dues estacions 
superiors sobretot els darrers dos anys de mostreig. Han aparegut fins a 7 grups fònics o 
espècies més, amb una contribució total molt minsa, inferior al 3% dels contactes, que han 
aportat un catàleg de com a mínim 9 espècies.  

 

2. OBJECTIUS 

Estudiar la composició i abundància de la comunitat de quiròpters en quatre localitats del 
tram mig del riu Ter on s’han dut a terme, durant els quatre anys d’estudi, millores dels 
hàbitats.  
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3. DESCRIPCIÓ DE LA ZONA D’ESTUDI 

Les quatre estacions de mostreig es situen en el tram mig del riu Ter. A continuació es 
descriu la posició exacta dels micròfons a les quatre zones d’estudi al llarg dels quatre anys 
d’estudi. Les imatges corresponen al primer any de mostreig (2010). 

Localitat 1 La Pilastra 

      

Micro R 

UTM X 479612 

UTM Y 4646704 

Cable 10 m 

H micro 1,8m 

Estructura 
Massa 
aigua 

 

Fotografia de 
l’emplaçament on es 
disposà el micròfon 

 

Micro L 

UTM X 479615 

UTM Y 4646709 

Cable 50 m 

H micro 2,0 m 

Estructura 
Marge 
forestal 

 

Fotografia de 
l’emplaçament on es 
disposà el micròfon 
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Localitat 2 Deveses de Salt 

      

Micro R 

UTM X 481629 

UTM Y 4648135 

Cable 50 m 

H micro 1,7m 

Estructura 
Massa 
aigua 

 

Fotografia de 
l’emplaçament on es 
disposà el micròfon 

 

Micro L 

UTM X 481644 

UTM Y 4648114 

Cable 10 m 

H micro 1,9 m 

Estructura 
Marge 
forestal 

 

Fotografia de 
l’emplaçament on es 
disposà el micròfon 
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Localitat 3 Illa de Ter 

      

Micro R 

UTM X 485396 

UTM Y 4649148 

Cable 10 m 

H micro 1,9m 

Estructura 
Marge 
forestal 

 

Fotografia de 
l’emplaçament on es 
disposà el micròfon 

 

Micro L 

UTM X 485401 

UTM Y 4649158 

Cable 50 m 

H micro 1,8 m 

Estructura 
Massa 
aigua  

 

Fotografia de 
l’emplaçament on es 
disposà el micròfon 
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Localitat 4 Illa d’Avall 

      

Micro R 

UTM X 500341 

UTM Y 4656219 

Cable 50 m 

H micro 2,2 m 

Estructura 
Massa 
aigua 

 

Fotografia de 
l’emplaçament on es 
disposà el micròfon 

 

Micro L 

UTM X 500347 

UTM Y 4656240 

Cable 10 m 

H micro 1,9 m 

Estructura 
Marge 
forestal  

 

Fotografia de 
l’emplaçament on es 
disposà el micròfon 
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4. METODOLOGIA  

L’activitat de quiròpters a cadascuna de les quatre localitats objecte d’estudi s’ha estimat 
aplicant el protocol QuiroHabitats (veure adjunt per una justificació metodològica detallada), i 
que es basa en l’enregistrament durant un mínim de quatre nits consecutives de totes les 
vocalitzacions de quiròpters que entrin dins el rang de detecció de micròfons d’alta 
freqüència associats a detectors autònoms d’ultrasons. Idealment es mostreja durant 7 nits i 
s’escullen les 4 de major activitat (Fischer et al. 2009).  

Per assegurar la consistència del mostreig s’han emprat sempre detectors de tipus SM2 
Bat, de Wildlife Acoustics Inc., amb sengles micròfons tipus US proveïts pel mateix 
fabricant, sense introduir-se les millores tecnològiques aparegudes des del 2010 (detector 
SM2 Bat+, micròfons US amb resposta plana de freqüències). Un dels micròfons disposava 
d’un cable de 10 metres i l’altre de 50, pel que la distància aproximada entre ells ha estat 
d’uns 50 metres en tots els casos. En la mesura que els canvis haguts en la morfologia del 
riu i les lleres ho han permès s’han instal·lat els micròfons sempre en la mateixa posició, un 
orientat al curs fluvial i l’altre al bosc de ribera adjacent. Els enregistraments han durat 
sempre una setmana, iniciant-se 15 minuts després de la posta del sol i finalitzant 15 minuts 
abans de la sortida. Els detectors han funcionat sempre amb mode d’enregistrament 
automàtic, definint-se l’esdeveniment d’activació com qualsevol so de més de 1 mil·lisegon 
de durada que sobrepassés en un mínim de 12 decibels el so de fons (SNR, o Sound to 
Noise Ratio, estimat a partir de la mitjana de dB en intervals de 200 ms). La utilització d’un 
rang dinàmic per al llindar d’activació es fa necessari per evitar que els sorolls ambientals 
(aigua corrent, vent en cas d’haver-n’hi) generin falsos positius de forma constant. Els sons 
s’han enregistrat en targes SD de 32 Gb i capacitat de transferència mínima de 10 MB/s 
(cada detector s’ha equipat amb dues per als mostrejos) per al seu posterior anàlisis. Per tal 
de recollir dades comparables entre estacions i anys, l’esforç s’ha centrat en el mes de juny i 
com a màxim fins a mitjans de juliol, quan encara no s’ha produït el reclutament de les 
noves cohorts: 

Taula 1.- Dates de realització dels enregistraments 

Localitat Any Inici Final 

Illa d'Avall 2010 13/06/2010 16/06/2010 

 2011 09/06/2011 14/06/2011 

 2012 10/07/2012 16/07/2012 

 2013 02/07/2013 08/07/2013 

Illa Ter 2010 08/06/2010 11/06/2010 

 2011 31/05/2011 05/06/2011 

 2012 10/07/2012 16/07/2012 

 2013 04/06/2013 10/06/2013 

Pilastra 2010 08/06/2010 11/06/2010 

 2011 31/05/2011 05/06/2011 

 2012 02/07/2012 08/07/2012 

 2013 04/06/2013 10/06/2013 

Salt 2010 13/06/2010 16/06/2010 
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 2011 07/06/2011 13/06/2011 

 2012 02/07/2012 08/07/2012 

 2013 02/07/2013 08/07/2013 

 
La identificació dels ultrasons enregistrat s’ha realitzat mitjançant validació experta a partir 
dels resultats d’anàlisis automàtic obtinguts emprant el software Kaleidoscope 1.1.13 amb el 
classificador automàtic versió UK1.0.4 (Wildlife Acoustics, Inc., USA). La identificació es 
basa en la parametrització de les pulsions detectades (prèvia divisió de freqüències) en els 
enregistraments per a la posterior estimació de la probabilitat de pertinença al grup fònic 
més similar mitjançant l’ajust a models mixtos calibrats mitjançant patrons coneguts de les 
diverses espècies (Agranat 2012).  

S’han inclòs totes aquelles seqüències amb un mínim de dos pics d’amplitud iguals o 
superiors als 12 dB per sobre el SNR (estimat a partir de finestres de 200ms) amb una 
durada mínima de 1 ms. Atès que s’ha realitzat sempre una inspecció manual post-hoc de 
les classificacions automàtiques s’ha estimat preferible emprar un llindar que minimitzes els 
falsos negatius, malgrat fos en detriment d’un major nombre de falsos positius. Aquests 
resulten fàcilment detectables i descartables en la revisió manual, pel que finalment no 
afecten els resultats presentats.  

Els sons recollits al llarg dels quatre anys de mostreig s’han analitzat després de la darrera 
campanya de camp emprant la versió de software i el procediment descrit, per assegurar la 
comparabilitat de les dades. Atès el gran volum de dades recollit i el grau d’incertesa 
associat a la identificació específica de bona part de les espècies, s’han classificat els 
ultrasons emprant grups fònics consistents, que només arriben a nivell específic en alguns 
casos.  
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5. RESULTATS 

Els volum total de contactes s’ha mantingut en general molt alt si es compara amb els 
resultats d’altres estacions del seguiment QuiroHàbitats que actualment es duen a terme a 
Catalunya (Flaquer et al. 2010; López-Baucells et al. 2010; Puig et al. 2011), on rarament 
s’assoleix gaire més d’un miler de contactes per estació i mostreig (considerant els quatre 
millors dies). A les estacions estudiades el mínim de contactes per estació ha estat de 290 
contactes a Salt el 2013 (un valor habitual en ambients més empobrits com per exemple 
brolles o pinedes) i el màxim de 18.498 a la Pilastra el 2010, amb una mitjana de 
8857±6548. No existeixen altres estacions del protocol en medi ripari a Catalunya, pel que 
no es poden fer comparances a aquest nivell.  

La composició d’espècies s’ha mantingut força constant en termes generals (veure Taula 2), 
dominant sempre la comunitat el grup fònic conformat per la pipistrel·la nana (Pipistrellus 
pygmaeus) i el ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii), aquest darrer molt escàs i fins 
probablement absent en molts dels mostrejos, malgrat no es pot separar amb seguretat del 
precedent mitjançant els ultrasons. El segon grup fònic millor representat el conforma 
excepte el 2012 la pipistrel·la comuna (P. pipistrellus), que en l’esmentat any es veu superat 
pels ratpenats del gènere Myotis. Dins aquest gènere s’hi troben una desena d’espècies, en 
la major part rares al conjunt del territori català.  

Taula 2.- Resultats generals període 2010-2013. Veure Annex I per la interpretació de les 

abreviacions.  

 Percentatges d’aparició 

 Eser Myo Noid Plow Ppi Ppy Rfe Rhi 

Total 
contactes 

per 
període 

2010 0,862 2,094 15,816 0,776 10,414 70,016 0,022 0,000 31323 

2011 0,828 0,760 8,911 0,799 17,566 71,097 0,017 0,023 17642 

2012 0,100 16,819 14,363 2,105 12,919 53,683 0,008 0,002 49824 

2013 0,172 8,215 8,760 1,230 11,606 70,016 0,000 0,000 42933 

Mitjana 0,381 8,959 12,308 1,384 12,546 64,408 0,010 0,004 

37128 ± 

14013 

 

El nombre de contactes obtinguts a les estacions varia considerablement entre zones i entre 

anys per una mateixa zona, fent-se difícil establir un patró d’activitat (¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). L’estació que en general manté la major activitat és 

la de l’Illa de Ter, que també és la que mostra menors variacions interanuals. Les tres 
estacions restants mostren importants canvis d’activitat, obtenint-se en general molta més 
activitat de ratpenats al llarg dels dos darrers anys de mostreig.  
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Figura 1.- Contactes totals per localitat i any a les quatre estacions de mostreig 

5.1 Illa de Ter 

Tal i com s’aprecia a la figura 2 no es detecta un patró clar d’activitat als entorns de l’Illa de 
Ter. Sembla existir sempre un pic matinal l’hora prèvia a la sortida del sol i en general els 
nivells d’activitat es mantenen sempre molt elevats (gairebé sempre per sobre de 1000 
contactes/hora). És l’estació on es registra una major activitat, que oscil·la entre els 13000 i 
els 18000 contactes per mostreig.  

 
Figura 2.- Variació de l’activitat nocturna (contactes/hora) al llarg dels quatre anys de mostreig a la Illa 

de Ter 

La composició específica es manté igualment força estable al llarg dels quatre anys, tant pel 
que fa al nombre de contactes com a les proporcions de grups fònics presents (figura 3), 
detectant-se un mínim de 8 grups fònics.  



Seguiment de quiròpters mitjançant l’aplicació del protocol QuiroHàbitats al Ter mig  

13 

 
Figura 3.- Variació de la composició específica al llarg dels quatre anys de mostreig a la Illa de Ter 

5.2 Illa d’Avall 

L’activitat en aquesta parcel·la d’estudi varia fortament entre anys, passant de poc més de 
2000 contactes el 2011 a més de 17500 l’any següent. L’activitat nocturna tampoc mostra 
un patró clar (veure figura 4).  

 
Figura 4.- Variació de l’activitat nocturna (contactes/hora) al llarg dels quatre anys de mostreig a la Illa 

d’Avall 

La composició específica presenta, així com l’activitat general, fortes variacions interanuals, 
essent sempre el grup de la pipistrel·la nana (Ppy) el dominant, però apareixent una elevada 
activitat de Myotis (Myo), per sobre de l’activitat de pipistrel·les comunes (Ppi).  
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Figura 5.- Variació de la composició específica al llarg dels quatre anys de mostreig a la Illa d’Avall. 

5.3 Pilastra 

El 2012 es va registrar la major activitat a l’estació (11.533) i es va recollir un clar pic 
d’activitat al capvespre. La resta d’anys l’activitat es mostra més continua i regular al llarg de 
la nit (veure figura 6). El 2011 es recull la mínima activitat (519 contactes en total), 20 
vegades menor que la registrada l’any següent.  

 
Figura 6.- Variació de l’activitat nocturna (contactes/hora) al llarg dels quatre anys de mostreig a la 

Pilastra. 

La composició d’espècies també mostra importants variacions interanuals, com pot veure’s 
a la figura 7. Trencant amb el patró generalitzat de dominància de les pipistrel·les, apareix el 
2012 un pic d’activitat de ratpenats del gènere Myotis que gairebé suposa més del 50% dels 
registres totals d’aquell any (11.533).   
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Figura 7.- Variació de la composició específica al llarg dels quatre anys de mostreig a la Pilastra. 

5.4 Salt 

En general l’activitat registrada a les deveses de Salt és baixa i per tant es fa difícil 
determinar patrons d’activitat (figura 8). És l’estació on s’enregistra menys activitat en 
general, mantenint-se baixa tots els anys excepte el 2012, quan s’assoleix un màxim de poc 
més de 13.000 contactes. L’any en què es registra menor activitat és el darrer, amb només 
209 contactes en total.  

 
Figura 8.- Variació de l’activitat nocturna (contactes/hora) al llarg dels quatre anys de mostreig a Salt. 

L’activitat de ratpenats de la zona es troba dominada per les pipistrel·les de forma constant 
al llarg dels quatre anys de mostreig (figura 9), i resulta significatiu el pic de Myotis registrat 
el 2012, que malgrat no supera els grups dominants habituals en quant a nombre de 
contactes, arriba a sumar més de 1500 contactes en els quatre dies de mostreig.  
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Figura 9.- Variació de la composició específica al llarg dels quatre anys de mostreig a Salt. 

 

6. DISCUSSIÓ 

L’activitat de quiròpters al voltant de les quatre zones d’estudi és en general molt alta, tal i 
com és d’esperar en medis aquàtics (Vaughan et al. 1997). Aquesta tendència és 
particularment marcada en els climes mediterranis (Russo & Jones 2003; Rainho 2007) i 
secs o àrids en general (Lison & Calvo 2011) i per tant explica la diferència de magnitud pel 
que fa l’activitat registrada al llarg del riu Ter en comparació amb altres hàbitats no riparis de 
terra baixa estudiats fins ara a Catalunya.  

Les fortes variacions detectades entre anys i entre estacions poden estar relacionades tant 
amb l’estructura com amb emergències puntuals d’insectes presa (Fukui et al. 2006). La 
presència de fortes riuades i de cabals superiors a la mitjana durant els darrers dos anys de 
mostreig fa difícil de vincular les diferències registrades a les mesures de millora de l’hàbitat 
realitzades a cadascuna de les estacions. 

La metodologia de l’estudi no s’ha orientat a realitzat un catàleg exhaustiu d’espècies sinó a 
determinar l’activitat dels principals grups mitjançant identificació acústica, pel que amb 
seguretat el catàleg de 9 espècies presentat no reflecteix la diversitat real de ratpenats, que 
amb tota probabilitat és més alta.  

La comunitat de quiròpters de tot el tram ve dominada, com és d’esperar per la seva 
ubiqüitat i caràcter generalista per les pipistrel·les, que tot i no dependre de la presència de 
l’home en toleren les pertorbacions acústiques i lumíniques i aprofiten les estructures de 
factura humana per a refugiar-se durant tot l’any. No ha de sorprendre, doncs, que la major 
activitat acumulada hagi tingut lloc a l’illa de Ter, la més pròxima a medi urbà de totes les 
parcel·les i per tant la que presenta major quantitat de refugi en un radi moderat. 
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La irregularitat amb què apareix el grup format pels ratpenat d’aigua i el ratpenat de peus 
grans (Myotis daubentonii i M. capaccinii) pot deure’s als canvis en la làmina d’aigua 
imposats pel cabdal existent a cada moment i pels canvis morfològics de la llera que 
resulten de les riuades. Ambdues espècies troben en les aigües lèntiques, de flux laminar i 
netes de vegetació, els millor ambient per a realitzar amb èxit les seves maniobres de caça 
(Kokurewicz 2004; Almenar et al. 2006; Biscardi et al. 2007), consistents en la captura de 
petits insectes que emergeixin de la superfície de l’aigua o que hi hagin caigut 
accidentalment (Britton & Jones 1999). La causa pot ser tant la major detectabilitat de les 
preses com la menor presència de sorolls de fons provocats per les onades (Vonfrenckell & 
Barclay 1987). 

És conegut que l’estructura i qualitat dels hàbitats riparis influeix de forma significativa en 
l’activitat de quiròpters. En un experiment realitzat al Regne Unit (Scott et al. 2010) es 
demostra que l’activitat de caça de les pipistrel·les comuna i nana (Pipistrellus pipistrellus i 
P. pygmaeus) és significativament més alta en els trams fluvials que presenten unes ribes 
en millor estat de conservació. Entre els indicadors de qualitat de la riba emprats pels autors 
hi figura la continuïtat del corredor ripari, presència d’una estructura vegetal complexa, 
coberta arbòria superior al 50% i presència només de cobertes d’ús del sòl naturals (no fruit 
de processos de gestió activa).  

La presència de boscos de ribera madurs afavoreix la presència de ratpenats en els cursos 
fluvials, tal i com s’ha demostrat en boscos de ribera dominats per Populus deltoides a Nord-
Amèrica (Swystun et al. 2007). El mateix estudi recomana assegurar el manteniment d’una 
bona estructura, que inclogui cohorts d’arbres joves que podran suplir refugi quan els , ja 
que els arbres més vells es degradin i caiguin.  

És de preveure que l’incendi ocorregut a l’Illa d’Avall durant la tardor del 2013, tindrà un 
impacte sobre les poblacions de ratpenats que poblen aquell tram de riu, ja que els 
paràmetres ja descrits que afavoreixen la presència de quiròpters (continuïtat del bosc de 
ribera, cobertura, presència d’arbres vells que ofereixin refugi, etc.) es veuen compromesos. 
Amb tot, es recomana gestionar l’àrea afectada per tal de promoure’n la ràpida regeneració i 
recuperació de les cobertes vegetals naturals.  
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8. ANNEX I – ABREVIACIONS UTILITZADES 

Les abreviacions emprades en els gràfics per a descriure les espècies o grups acústics són 
les següents: 

Codi Espècie o grup acústic d’espècies 

Ese Eptesicus serotinus / Nyctalus sp. 

Myotis Myotis sp. 

NoId No identificat 

Plow Pipistrellus kuhlii / Hypsugo savii 

Ppi Pipistrellu pipistrellus 

Ppy Pipistrellus pygmaeus / Miniopterus schreibersii 

Rfe Rhinolophus ferrumequinum 

Rhi Rhinolophus hipposideros 

 



Seguiment de quiròpters mitjançant l’aplicació del protocol QuiroHàbitats al Ter mig  

22 

9. ANNEX II – CATÀLEG COMENTAT 

9.1 Rhinolophidae 

De les moltes espècies que engloba aquesta família 5 són europees i actualment 3 les 
trobem a Catalunya. Totes elles són del gènere Rhinolophus. Els rinolòfids són quiròpters 
que presenten excrescències nasals en forma de ferradura (a sota). Es caracteritzen pe 
utilitzar un sistema d’ecolocalització diferent de la resta de famílies. A grans trets podem dir 
que emeten els ultrasons pel nas a una freqüència constant típica. Són animals 
exclusivament cavernícoles, pel que sempre els trobem associats a estructures subterrànies 
amb espais amplis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall del cap d’un ratpenat de ferradura, on s’aprecia, a l’esquerra 
l’excrescència nasal que apareix entorn del musell, i que els hi dóna el nom de 
“ferradura”. En el perfil (dreta) s’observa l’anomenada sella, part més prominent 
amb forma de sella de muntar que pren una forma característica a cada 
espècies.  

Aspecte típic dels ratpenats de ferradura en repòs.  
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9.1.1 Rhinolophus ferrumequinum (Lacépède, 1799) – Ratpenat de ferradura gran 

Descripció: És el més gran d’Europa del seu gènere, 
pesa uns 25gr i té una envergadura de 40cm. Degut a 
la seva gran mida i pel fet de presentar la part 
superior de a sella curta i arrodonida és força senzill 
d’identificar. Té les ales molt amples i un pelatge 
dorsal marró amb tons groguencs que destaca 
lleugerament de la part ventral, més pàl·lida. El joves 
d’entre un i dos anys presenten pelatge gris. 

Què se’n sap: És cavernícola però s’ha adaptat a 
refugiar-se i formar colònies a les golfes de masos, 
fortificacions, búnquers, etc. El trobem caçant en 
hàbitats en mosaic amb pastures, bosc, cultius, 
aiguamolls, etc. amb un vol lent i baix (des de arran 
de terra fins a 4m). Sobretot caça escarabats i grans 
papallones nocturnes i utilitza dues tècniques: caçar 
en vol (quan hi ha molts insectes) o penjar-se d’una 
branca esperant la presa per després tirar-s’hi al 
damunt (quan hi ha menys preses i/o són grans). Les 
preses acostuma a capturar-les amb l’ala, tal com si fos una xarxa, per després passar-les a 
la boca, les més grans les devora des de la perxa.  

És molt gregari i les femelles crien en grups penjant de sostres de coves i/o edificis. En una 
colònia de cria hi pot haver entre 20 i 1000 femelles i acostumen a compartir el refugi amb el 
ratpenat d’orelles dentades i el ratpenat de ferradura mediterrani. Hiverna en mines i coves 
humides que normalment estan per sobre dels 7ºC de temperatura.  

Com els altres membres del gènere Rhinolophus presenten falsos mugrons perquè les cries 
es puguin agafar millor a la mare. A la tardor s’aparellen en coves on el mascle atrau 
diverses femelles que any rera any busquen el mateix mascle. També cal destacar que 
poden viure més de 30 anys i que és un ratpenat sedentari que rarament realitza 
desplaçaments superiors als 100km. 

Emet ultrasons amb freqüència constant i màxima intensitat d’emissió al voltant de 80 kHz. 

On trobar-lo: Des del Nord Est d’Àfrica fins a tota la part europea amb influència 
mediterrània, rarament per sobre 1.500metres d’altitud. Les seves poblacions més 
importants es troben en zones càlides on hi troben grans colònies de cria en canvi es 
considera quasi extingida d’Alemanya. A Catalunya la trobem arreu però en període de cria 
és especialment abundant a cotes baixes i en zones amb abundats pastures o bestiar tancat 
com a Osona.  

Amenaces i mesures de conservació: Espècie catalogada com al llibre vermell com a 
quasi amenaçada. Com a espècie cavernícola es veu afectada pel tancament inadequat de 
cavitats, la utilització de cavitats per turisme, el vandalisme, la remodelació de masies i la 
pèrdua de refugis en general. 

Situació a les estacions de mostreig: apareix de forma totalment irregular i en molt baix 
nombre (màxim 3) a totes les estacions. Els ultrasons d’aquesta espècies tenen freqüències 
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molt altes i baixa amplitud, pel que són difícils d’enregistrar al camp a menys que els 
individus passin a molt poca distància del micròfon. Es fa per tant palesa la seva presència a 
les ribes del Ter, on probablement baixi a caçar des dels refugis cavernícoles circumdants 
(cases abandonades, mines, coves), però no és possible saber si hi ha poblacions grans 
que utilitzin l’espai.  

9.1.2 Rhinolophus hipposideros  (Bechstein, 1800) – Ratpenat de ferradura petit 

Com és: El més petit d’Europa del seu gènere, pesa uns 6gr i té una envergadura alar de 
25cm. Es pot identificar amb facilitat degut a la seva petita mida i perquè quan el trobem 
penjat està completament embolcallat amb les ales. Té les ales amples i un pelatge dorsal 
marró amb la base grisa que destaca lleugerament de la part ventral, més blanquinosa. 
Quan entrem a una cavitat o a les golfes de casa i trobem un ratpenat petit volant com una 
papallona acostuma a ser el ratpenat de ferradura petit. Els joves d’entre un i dos anys 
presenten pelatge gris.  

Què se’n sap: És cavernícola però s’ha adaptat a refugiar-se i formar colònies a les golfes 
de masos, fortificacions, búnquers, etc. Degut al seu vol lent però molt àgil és capaç de 
caçar petits insectes (sobretot dípters) directament de superfícies com fulles, escorces o fins 
i tot del terra. Es pot veure volant al voltant d’arbusts i arbres buscant insectes. Acostuma a 
caçar, doncs en zones arbrades i no el trobem en aiguamolls o zones totalment 
desforestades. 

Sovint les femelles crien en golfes en grups que poden ser de 2 o 3 femelles fins a 800 
femelles. No acostumen a formar pinyes sinó que les mares pengen lleugerament 
separades unes de les altres cadascuna amb la seva cria. A Catalunya rarament formen 
colònies de cria mixtes amb altres espècies. 

A la tardor s’aparellen en coves on el mascle atrau diverses femelles. Els mascles solitaris 
fan servir un ampli ventall de refugis i els podem trobar en cellers, túnels, baumes, etc. 
Mascles i femelles hivernen en mines i coves humides. És un ratpenat sedentari que 
rarament realitza desplaçaments superiors a 50km. 

És el ratpenat d’Europa que emet a una freqüència més alta fent crits de freqüència 
constant a 109kHz. 

On trobar-lo: Present des de l’Est d’Àfrica i Àsia fins a Gran Bretanya, és força ben 
distribuït a la Mediterrània però des dels anys setanta ha desaparegut dels Països Baixos, 
Luxemburg i la major part d’Alemanya.  

A Catalunya el trobem molt ben distribuït des de 0 fins a 1.800m, sobretot en zones 
forestals, siguin o no ben preservades.  

Amenaces i mesures de conservació: Espècie catalogada com a quasi amenaçada al 
llibre vermell de Catalunya. Pateix els mateixos problemes que la ferradura gran i 
especialment ha patit degut a l’aplicació de productes tòxics per preservar la fusta de les 
golfes de les cases i de pesticides com el DDT. 

Situació a les estacions de mostreig: Apareix encara en menor nombre que la ferradura 
gran i només a Salt i a l’Illa de Ter. Les seves pulsions ultrasòniques són encara més difícils 
d’enregistrar que els de l’espècie precedent atès que tenen freqüències més altes 
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(>110KHz). Així, malgrat l’evidència de presència es fa impossible saber amb les dades de 
que es disposa si es un ocupant regular dels espais objecte d’estudi, per bé que donada la 
seva escassa mobilitat cal suposar que a pocs quilòmetres (<5) dels punts on s’ha detectat 
han d’existir refugis ocupats per l’espècie.  

 

9.2 Vespertilionidae 

Els vespertiliònids agrupen la majoria de quiròpters presents a Catalunya (unes 21 
espècies). Aquesta família es distingeix de la resta de famílies europees perquè totes les 
espècies incloses en ella presenten tragus al pavelló auditiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1 Myotis daubentoni (Kuhl, 1819) – Ratpenat d’aigua 

Com és: És un ratpenat petit, pesa uns 8gr i té una envergadura alar de 25cm. És el 
ratpenat del seu gènere amb les orelles més petites. El color de pèl del dors acostuma a ser 
gris amb tons marrons i contrastat amb el color blanquinós del pèl del ventre. Del seu 
aspecte sobretot en destaca la gran mida de les seves potes, al meitat de grans que la tíbia.  

Què se’n sap: El ratpenat d’aigua es refugia en fissures, tant d’arbres, com de roques, com 
d’edificacions humanes.  

El seu comportament de vol és molt característic i només es pot confondre amb el del 
ratpenat de peus grans. El trobarem volant ràpid arran d’aigua (entre 4 i 25cm) en rius i llacs 
d’aigües tranquil·les on captura insectes de sobre l’aigua, sobretot dípters però també altres 
tipus d’insectes menors de 8mm. 

Podem trobar colònies de cria de 20 a 50 individus en forats o fissures d’arbres que 
normalment es mouen de lloc cada setmana i colònies de cria més grans en edificis 
presents tot l’estiu. Fan servir passos tradicionals que utilitzen centenars d’individus per anar 
des dels refugis a les zones de caça, normalment ressegueixen cursos d’aigua. 

Ratpenat d’orelles dentades (Myotis emarginatus) 
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Els mascles acostumen a trobar-se en els trams alts dels rius i les femelles als mitjos i 
baixos on hi ha millor temperatura per pujar les cries i més disponibilitat d’aliment. Tant el 
trobem hivernant en forats profunds d’arbres com en coves, búnquers, cellers, etc...Pot viure 
fins a 30 anys. Malgrat la seva important capacitat de desplaçar-se aquesta espècie 
rarament realitza migracions superiors a 300km. 

Emet sons de freqüència modulada amb una intensitat d’emissió màxima d’uns 42 kHz però 
les espècies del gènere Myotis rarament són identificables només pel so. 

On trobar-lo: Es troba distribuït per tota Europa fins la latitud 63ºN i per Àsia. El trobem des 
de nivell del mar fins a 2.000m d’altitud sempre a prop de cursos d’aigua o llacs.  

Amenaces i mesures de conservació: Espècie catalogada com a no amenaçada a 
Catalunya. El seu major problema és la contaminació de les aigües continentals i la 
degradació dels ecosistemes de ribera. La utilització de depuradores i millora de la qualitat 
dels ambients riparis pot ser la causa més important de la recuperació d’aquesta espècie a 
Europa. 

Situació a les estacions de mostreig: Molt probablement la major part d’enregistraments 
realitzats de Myotis corresponen a aquesta espècie, que s’observa freqüentment caçant a 
diversos punts del tram mig del Ter on es practiquen altres seguiments de quiròpters 
(QuiroRius - http://www.quirorius.org/). L’espècie ha estat capturada en altres mostrejos tant 
a l’Illa de Ter com a Salt (dades dels autors). Els seus ultrasons són virtualment 
indistingibles dels del Ratpenat de peus grans (Myotis capaccinii), espècie d’hàbits 
igualment aquàtics però molt més rara i amenaçada.  

9.2.2 Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) – Ratpenat de peus grans 

Com és: És un ratpenat de mida entre petita i mitjana, pesa uns 10gr i té una envergadura 
alar d’uns 27cm. El color de pèl del dors és grisenc i contrasta amb el color blanquinós del 
pèl del ventre. És força més robust que el ratpenat d’aigua però, com aquest, també té les 
potes molt grans (la meitat de grans que la tíbia).  Diferència que el ratpenat d’aigua, 
presenta pèl al llarg de tota la tíbia i la membrana de la cua s’insereix a la mateixa tíbia en 
comptes del peu, com és el cas del ratpenat d’aigua.  

Què se’n sap:  El ratpenat de peus grans és cavernícola estricte i només el trobem refugiat 
en coves i mines. El seu comportament de vol és molt característic i només es pot 
confondre amb el del ratpenat d’aigua. Està 
demostrat que és capaç de capturar força 
assíduament peixos petits com el fartet o el 
samaruc. 

Les colònies de cria poden ser de 30 a 500 
individus penjats dels sostres de coves i 
mines i normalment es barregen amb d’altres 
espècies de ratpenats com el ratpenat de 
cova. A Bulgària les colònies d’hivernada 
poden arribar a ser de 50.000 individus. Fan 
servir passos tradicionals que utilitzen 
centenars d’individus per anar des dels 
refugis a les zones de caça, normalment 
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ressegueixen cursos d’aigua. És un ratpenat més aviat sedentari que rarament es desplaça 
més de 100km. 

On trobar-lo: Es troba distribuït per la Mediterrània fins Iran i Iraq cap a l’Est. Com animal 
que no tolera massa el fred està distribuït des de nivell del mar fins a 1.000m d’altitud 
sempre a prop de cursos d’aigua o llacs. A Catalunya només es té constància de 2 o 3 
colònies de cria. 

Amenaces i mesures de conservació: Espècie catalogada com en Perill d’Extinció al 
llibre vermell de Catalunya. El seu major problema és la contaminació de les aigües 
continentals, la degradació dels ecosistemes de ribera i la desaparició dels seus refugis en 
coves a causa del turisme, tancaments, etc. 

Situació a les estacions de mostreig: No es pot afirmar amb seguretat que l’espècie es 
trobi a les zones d’estudi, per bé que les evidències recollides fins al moment fan suposar 
que almenys una petita part dels enregistraments de Myotis aquàtics deuen correspondre-li. 
S’han capturat individus aïllats a les mines de la vessant nord de les Gavarres, a 
escassament un quilòmetre del riu Ter. També se n’han capturat individus en un tributari del 
tram mig del Ter: el Terri (dades dels autors). Ambdues cites es situen en el tram de riu que 
inclou les localitats objecte del present estudi.  

9.2.3 Pipistrellus pygmaeus (Jones, 1999) – Ratapinyada pipistrel·la nana 

Com és: Fins els anys 80 es confonia amb la pipistrel·la comuna, de fet és de mida i pes 
semblant però la pell és clarament més clara, de color carn i el pelatge és igualment més 
clar i ros. El dibuix de les cel·les de les ales i el color més groguenc de les glàndules bucals 
són utilitzat com trets distintius. 

Què se’n sap: Com la pipistrel·la comuna, és un ratpenat fissurícola present en tot tipus 
d’edificis humans. El seu vol és ràpid, erràtic i més àgil que el de la pipistrel·la comuna i per 
aquest fet s’alimenta més a prop de la vegetació i en cursos d’aigua on caça petits dípters 
(mosquits, quironòmids, etc.). Al delta de l’Ebre s’ha observat que ajuda a controlar la plaga 
de la papallona del barrinador de l’arròs de la qual en menja tones. 

Les femelles crien en grups d’entre 20 i 800 individus que normalment es refugien en 
fissures d’edificis i  que ocupen amb facilitat caixes refugi. Al delta de l’Ebre hi crien 4.000 
femelles en caixes refugi. 

Malgrat no se’n sap massa cosa 
sembla ser un ratpenat de moviments 
regionals entre 200 i 700km. 

Emet sons de freqüència modulada a 
la primera part del crit i quasi constant 
amb una intensitat d’emissió màxima 
normalment entre 52 i 55kHz que es 
poden confondre amb els crits dels 
ratpenats de cova. 

On trobar-lo: Malgrat encara pot 
haver-hi certa confusió amb la pipistrel·la comuna, la pipistrel·la nana la podem trobar a tota 
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Europa fins la latitud 63ºN inclosa la Mediterrània, Rússia i fins a l’Oest de l’Àsia Menor. A 
Catalunya el trobem molt ben distribuït des de 0 fins a 1.800m en quasi tot tipus d’hàbitats 
però sobretot a l’entorn d’ambients aquàtics com són els aiguamolls.  

Amenaces i mesures de conservació: Espècie catalogada com de preocupació menor 
degut a la seva gran capacitat d’adaptació als entorns humanitzats. 

Situació a les estacions de mostreig: Probablement degut a la seva preferència pels 
ambients aquàtics i càlids, és l’espècie més freqüentment detectada a les quatre estacions 
mostrejades, acumulant entorn del 70% dels contactes totals. La presència d’aquesta 
espècie és doncs molt important a la zona, concentrant-s’hi una gran quantitat d’animals 
que amb tota probabilitat troben refugi als boscos de ribera i a les poblacions properes. 
Malgrat es pot confondre amb el ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii) quan s’identifica 
mitjançant els ultrasons, cal tenir en compte que fins al moment totes les observacions i 
captures fetes al tram mig del Ter en altres estudis corresponen a aquesta espècie (dades 
dels autors).  

9.2.4 Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)– Ratapinyada pipistrel·la comuna 

Com és: És un dels ratpenats més 
petits d’Europa, pesa entre 4 i 7gr i té 
una envergadura alar d’uns 20cm. 
Presenta un pelatge marró fosc a 
vegades amb tons vermellosos. La 
pell de la cara i les ales és fosca 
quasi negre.  

Què se’n sap: És un ratpenat 
fissurícola i com a tal es refugia en 
tot tipus d’esquerdes de cases, 
arbres, roques, etc. De fet és comú 
trobar-lo en habitatges humans rera 
persianes, sota teulada, sota els 
pluvials, etc. 

El seu vol és força ràpid, àgil i erràtic i bàsicament s’alimenta de quasi tot tipus d’insectes 
petits de forma oportunista. Els mateixos individus poden estar fent el mateix recorregut de 
caça durant hores, per exemple sota els fanals d’un carrer. Sovint el veiem volant al 
capvespre dins pobles i ciutats amb vol irregular i fent diverses cabrioles quan caça insectes 
sota fanals o en jardins. Si escoltem bé podem sentir els sons que emeten per comunicar-se 
o menjar. 

Les femelles crien en grups d’entre 50 i 100 individus que normalment es refugien en 
fissures d’edificis. A l’hivern acostumen a marxar cap a coves però a la mediterrània alguns 
individus també poden hivernar a edificis.  

Malgrat no se’n sap massa cosa sembla ser un ratpenat sedentari que erròniament era 
considerat com a migrador. Segons les dades actuals sembla ser que rarament realitza 
desplaçaments superiors a 50km. 

Emet sons de freqüència modulada a la primera part del crit i quasi constant amb una 
intensitat d’emissió màxima normalment entre 44 i 47kHz. 



Seguiment de quiròpters mitjançant l’aplicació del protocol QuiroHàbitats al Ter mig  

29 

On trobar-lo: Molt ben distribuït per tota Europa sobretot per sobre de la latitud 56ºN, també 
el trobem a l’Orient Mitjà, nord-oest d’Àfrica i Afganistan. A Catalunya el trobem molt ben 
distribuït des de 0 fins a 2.000m en quasi tot tipus d’hàbitats.  

Amenaces i mesures de conservació: Espècie catalogada com de preocupació menor al 
llibre vermell de Catalunya degut a la seva gran capacitat d’adaptació als entorns 
humanitzats. 

Situació a les estacions de mostreig: Apareix en proporció variable a llarg de totes les 
estacions, sempre en nombre elevat i representant entre el 10 i el 17% de tota l’activitat de 
quiròpters detectada. Malgrat el percentatge sigui relativament baix els nombres absoluts 
són molt alts: es concentra doncs una elevada activitat d’aquesta espècie a les ribes del Ter 
en el seu tram mig.  

9.2.5 Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1819) – Ratapinyada pipistrel·la de vores clares 

Com és: És un ratpenat de mida petita, uns 6-8 gr 
de pes i entre 20 i 25cm d’envergadura. Igual que 
la pipistrel·la comuna i la nana la trobem vivint en 
molts tipus d’hàbitats inclòs ciutats on caça entre 
fanals al capvespre. Amb una mica d’experiència 
s’observa que és més gran que les altres 
pipistrel·les comuns i cal mirar la dentició per no 
confondre’s amb la pipistrel·la de Nathusius. El seu 
nom  fa referència a la línia blanca que presenta la 
membrana alar entre el cinquè dit i el peu. Presenta 
un pelatge força variable entre marró, ros i 
vermellós.  

Què se’n sap: És un ratpenat fissurícola que sovint 
es refugia en construccions fetes per l’home com 
ponts i pisos. El seu vol és similar al de la 
pipistrel·la comuna, ràpid, erràtic i sovint resseguint 
els fanals de carrers. Bàsicament s’alimenta de 
dípters però també de papallones nocturnes i petits 
escarabats.  

Les femelles crien en grups d’entre 20 i 100 individus en fissures d’edificis i ocupen amb 
facilitat caixes refugi. Es tracta d’un ratpenat sedentari. 

Emet sons de freqüència modulada a la primera part del crit i quasi constant amb una 
intensitat d’emissió màxima normalment entre 36 i 40kHz. 

On trobar-lo: Es distribueix per tota la Mediterrània, també a l’Àsia Menor, Península 
Aràbiga i Nord d’Àfrica. A Catalunya el trobem molt ben distribuïda des de 0 fins a 1.500m 
en quasi tot tipus d’hàbitats tot i que no ha estat trobada al delta de l’Ebre ni als aiguamolls 
de l’Empordà.  

Amenaces i mesures de conservació: Espècie catalogada com de preocupació menor a 
la llista vermella de Catalunya degut a la seva gran capacitat d’adaptació als entorns 
humanitzats. 
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Situació a les estacions de mostreig: La major part dels enregistraments inclosos al grup 
fònic “Plow” corresponen a aquesta espècie, que malgrat presenta un cert solapament  amb 
la pipistrel·la de muntanya (Hypsugo savii), en general emet a més freqüència i modulant 
més, pel que es poden distingir amb confiança. D’altra banda l’espècie ha estat capturada 
prop de l’Illa de Ter pels autors del treball i se l’ha observat freqüentment volant amb altres 
pipistrel·les al capvespre, quan la combinació d’observació visual i acústica permet 
identificar-la amb seguretat. És doncs una espècie constant al llarg dels anys a les diverses 
estacions, per bé que sempre en modest nombre, degut possiblement a la seva tendència a 
ocupar ambients més secs (a les veïnes Gavarres, per exemple, hi és molt abundant).  

9.2.6 Hypsugo savii (Bonaparte, 1856) – Ratapinyada pipistrel·la de muntanya 

Com és: És un ratpenat de mida força 
petita d’uns 7gr. de pes i uns 30cm 
d’envergadura. És senzill de reconèixer a 
primer cop de vista ja que té la pell de 
cara i orelles molt negre i el pelatge 
dorsal és daurat amb la base negre i molt 
contrastat del ventral, molt blanquinós.  

Què se’n sap: És un ratpenat fissurícola 
que es refugia en tot tipus d’esquerdes 
sobretot de penya-segats i edificis. 

S’alimenta d’insectes en vol a vegades a 
gran alçada (100m) És una espècie 
especialment acostumada a caçar en 
núvols d’insectes que s’aparellen. Té un vol més rectilini, més ràpid i més alt que les 
pipistrel·les i rarament el veiem per sota els fanals i és especialista en caçar formigues 
voladores. 

Les femelles crien en grups d’entre 15 i 70 individus que normalment es refugien en fissures 
de roques.  

Emet sons de freqüència modulada a la primera part del crit i quasi constant amb una 
intensitat d’emissió màxima normalment entre 32 i 37kHz. 

On trobar-lo: El trobem a tota l’Europa amb influència mediterrània fins l’Orient Mitjà i nord 
d’India. També és present al nord d’Àfrica, canàries i Cap Verd, tot i que es creu que a 
Àfrica podria ser una espècie bessona. A Catalunya el trobem molt ben distribuït des de 0 
fins a 2.000m en quasi tot tipus d’hàbitats.  

Amenaces i mesures de conservació: Espècie catalogada com de preocupació menor a 
la llista vermella de Catalunya degut a la seva gran capacitat per trobar refugis i a la seva 
adaptació als entorns humanitzats. 

Situació a les estacions de mostreig: L’espècie ha quedat agrupada en el sistema 
d’identificació emprat dins del grup fònic “Plow”, juntament amb la pipistrel·la de vores clares 
(Pipistrellus kuhlii). Després d’analitzar manualment de forma més acurada una mostra a 
l’atzar d’aquests grup es revela la presència, baixa en termes relatius, de crits de freqüència 
constant al voltant de 30 KHz, diagnòstics de la espècie. Així doncs, l’espècie apareix en 
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baix nombre en algunes de les localitats. Atès que es tracta d’una espècie pròpia de rocams 
i cingles és poc probable que trobi al tram mig del Ter massa espais adequats on proliferar.  

9.2.7 Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) – Ratpenat dels graners 

Com és: Es tracta d’un ratpenat gran que pot arribar a 
pesar fins a 25gr. i tenir una envergadura de 40cm. 
D’aspecte és robust, amb musell ample i orelles mitjanes i 
arrodonides a la punta. El pelatge dorsal pot variar molt però 
a la mediterrània acostuma a ser amb puntes rosses. En vol 
es diferencia dels níctals perquè té les ales amples en 
comptes d’estretes i primes.  

Què se’n sap: Es refugia en tot tipus de fissures sobretot 
en edificis i també en de penya-segats. Aquesta espècie 
rarament hiverna en coves sinó que ho fa en els mateixos 
edificis o a esquerdes profundes a la roca. 

S’alimenta d’insectes de tot tipus tant agafats de terra com 
en vol. La seva potència li permet capturar escarbats força 
grans. Té un vol força àgil i se’l troba caçant a prop de la 
vegetació però també forma grups caçant núvols d’insectes 
a espai obert. 

Les femelles crien en grups d’entre 10 i 60 individus, rarament 300 femelles.  

Emet sons de freqüència modulada a la primera part del crit i quasi constant amb una 
intensitat d’emissió màxima normalment entre 23 i 27kHz que pot provocar confusió amb els 
nòctuls. 

On trobar-lo: El trobem a tota Europa fins a la latitud 55ºN i per l’Est s’estén fins a Xina. A 
Catalunya el trobem molt ben distribuït des de 0 fins a 1.500m en quasi tot tipus d’hàbitats.  

Amenaces i mesures de conservació: Espècie catalogada com de preocupació menor a 
la llista vermella de Catalunya degut a la seva gran capacitat per trobar refugis i a la seva 
adaptació als entorns humanitzats. 

Situació a les estacions de mostreig: Apareix de forma constant a totes les estacions, 
acumulant en general poques desenes de contactes, amb la única excepció de la Illa de Ter 
on al 2010 es registren 241 contactes de l’espècie. Comparteix grup fònic amb els nòctuls 
(Nyctalus sp.), pel que cal no descartar que part dels crits enregistrats corresponguin a 
animals d’aquest darrer gènere. Es tracta amb certesa l’espècie més abundant del grup i 
l’única amb presència confirmada, doncs els antecedents fins ara recollits, que inclouen 
captures i observacions crepusculars corresponen sempre al ratpenat dels graners.  
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SEGUIMENT DE LES POBLACIONS DE LLÚDRIGA I 

TORTUGUES AQUÀTIQUES           

-INFORME FINAL- 

DR. QUIM POU I ROVIRA, ELOI CRUSET I XAVIER LLOPART 

1.- Introducció i objectius 

Les poblacions de llúdriga i tortugues aquàtiques autòctones a la conca del Ter han 

patit grans daltabaixos al llarg de les últimes dècades derivats en gran part de la 

pèrdua d’hàbitats i la introducció d’espècies foranes. En els casos més extrems 

l’extinció local de certes espècies com la llúdriga (Lutra lutra) o la tortuga d’estany 

(Emys orbicularis) ha estat una realitat a tota la zona de distribució potencial dins la 

conca. Afortunadament, els projectes de recuperació i reintroducció d’aquestes 

espècies al llarg dels anys 90 han aportat resultats força encoratjadors tant per la 

llúdriga com per la tortuga d’estany tot i que en aquest cas amb una resposta encara 

menor. L’altra espècie de tortuga autòctona, la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), 

sembla que no ha acabat de desaparèixer mai completament del Ter; encara més, tot 

indica que actualment s’està produint una recuperació espontània de les seves 

poblacions.  

L’èxit de les recents actuacions de reintroducció de la llúdriga i la tortuga d’estany 

hauria de ser validat amb programes de seguiment poblacional a mig i llarg termini que 

permetin identificar les tendències i dinàmiques d’aquests vertebrats, aportant el 

coneixement necessari per la seva conservació. Només en el cas de la llúdriga s’han 

anant fent alguns censos regularment al Ter, per bé que durant els darrers anys no es 

té constància que tinguin continuïtat. 

Per altra banda l’estudi de l’ús i les preferències d’hàbitat per aquest tipus de 

vertebrats permet valorar l’estat de conservació dels sistemes riparis, i també quins 

impactes i pressions antròpics suporten. És en aquest context que pren també sentit 

aquest seguiment faunístic dins el projecte Riparia-Ter. 
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Així doncs, els dos objectius centrals d’aquest seguiment han estat: 

� Seguiment de les poblacions de llúdriga i tortugues aquàtiques a les zones d’actuació 

del projecte LIFE RIPARIA-TER, a fi de conèixer-ne la seva evolució al llarg del quatre 

anys de durada d’aquest projecte. 

� Obtenir informació sobre l’ús de l’hàbitat d’aquestes espècies en els sistemes de ribera 

del riu Ter, que resulti d’utilitat tant en el context d’aquest projecte com en altres 

projectes de restauració fluvial que s’endeguin al Baix Ter.  

En definitiva, es pretén valorar si les actuacions programades dins el projecte 

RIPARIA-Ter tenen una incidència positiva en les poblacions d’aquestes espècies 

amenaçades.   

 

2.- Mètodes 

El censos visual i el comptatge de rastres, mètodes àmpliament usats en els 

seguiment d’aquests grups vertebrats aquàtics, permeten avaluar el conjunt de 

paràmetres d’interès dins el context del projecte. Malauradament, l’eficiència 

d’aquestes metodologies es troba altament supeditada a les condicions hidrològiques 

dels cursos fluvials en el moment de l’estudi. La inundació temporal de les zones 

d’observació per tortugues, deguda al increment sobtat del cabal, o la “neteja” dels 

rastres de llúdriga durant una avinguda o bé en un període de fortes pluges són 

fenòmens que s’escapen del control de l’investigador i afecten negativament a 

l’aplicació d’aquestes metodologies. 

Anualment, entre el 2010 i el 2013 s’han dut a terme 1-2 campanyes de mostreig. 

Durant cada campanya, s’han realitzat un total de 14 censos visuals per a tortugues i 

13 transectes de comptatge de rastres per la llúdriga. Els censos visuals i transectes 

han estat distribuïts en les 4 zones d’actuació del projecte Riparia-Ter (Taula 1). 
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 Zona 
Censos visuals 
de tortugues 
aquàtiques 

Transectes de 
recompte de rastres 

de llúdriga 

1 Illa de la Pilastra 2 2 

2 Deveses i hortes de Salt 6 5 

3 
Illa del Ter a Pedret i              

Bosc de Can Salvatella 
4 4 

4 Illa de Jafre 2 2 

Taula 1.- Distribució i quantitat de censos visuals i transectes de recompte de rastres, per zona, 

durant cada campanya.   

 

Els censos visuals de tortugues aquàtiques s’han dut a terme des de punts fixes 

(estacions d’observació) amb angles de visió amplis que cobreixen zones 

potencialment bones per a la insolació, amb abundància de platges, i plataformes 

naturals o artificials on les tortugues poden accedir. El temps d’observació en cada 

estació ha estat de 20 minuts utilitzant una òptica de llarga distància. 

Els rastres de llúdriga han estat comptabilitzats al llarg de transectes paral·lels a banda 

i banda del curs fluvial i amb una longitud mínima de 300 metres segons la seva 

accessibilitat. El recompte de rastres i marques s’ha extrapolat utilitzant l’índex 

“Intensitat de marcatge” (IM o nombre d’excrements o femtes trobats en una 

determinada longitud) per aproximar les abundàncies, enteses com a mesures d’ús del 

hàbitat, en cada transecte. En aquest sentit, s’interpreta que un tram amb molts rastres 

és utilitzat molt sovint i per tant, en principi, és un tram “predilecte”. 
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3.- Resultats i discussió 

Tortugues aquàtiques 

Globalment, durant tot el seguiment s’ha detectat la presència de tortugues en 7 de les 

14 estacions d’observació, amb un total de 2 espècies observades i amb densitats 

relatives (individus/estació) en general baixes o molt baixes, excepte en localitats i 

moments puntuals (Taules 2-A a 2-D i Figura 1). Les estacions on s’ha realitzat 

observacions de tortugues tenen en comú que es tracta de trams fluvials amb aigües 

quietes o parades, generalment situats per sobre una resclosa, com és el cas de la 

resclosa de Pedret a Girona. 

Les dades obtingudes, confirmades per altres estudis parcials que es venen duent a 

terme a la zona, indiquen que la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) manté una petita 

població, potser en expansió, a la conca del Ter. En canvi, la tortuga d’estany (Emys 

orbicularis), manté una població exigua al curs mitjà del Ter, amb una densitat residual 

i molt baixa, malgrat que recentment s’ha confirmat la seva presència amb algunes 

observacions puntuals per part de naturalistes locals.  

Per altra banda, queda clar que l’espècie exòtica Trachemys scripta es troba 

plenament establerta al Ter, i probablement en expansió. Es tracta d’una espècie que 

tendeix a desplaçar les tortugues aquàtiques autòctones. Alhora, sol ser molt més 

conspícua que les tortugues autòctones, per la qual cosa la densitat relativa 

d’aquestes pot estar subestimada. 
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Zona Estació UTM X UTM Y Data Espècie 
nº 

d'individus 

Illa de la Pilastra 1.1 479358 4646789 16/08/2010 
Mauremys      
leprosa 

6 

Illa de la Pilastra 1.2 479553 4646683 16/08/2010 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.1 484327 4648464 16/08/2010 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.2 483191 4648368 17/08/2010 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.3 481748 4648144 17/08/2010 
Mauremys        

leprosa 
1 

Deveses i hortes de Salt 2.4 482559 4648319 17/08/2010 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.5 479941 4646925 19/08/2010 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.6 480746 4647590 19/08/2010 - 0 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.1 485338 4649845 18/08/2010 - 0 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.2 485407 4649396 17/08/2010 - 0 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.3 485546 4649708 18/08/2010 - 0 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.4 485659 4649251 18/08/2010 - 0 

Illa d'avall Jafre 4.1 500617 4656375 25/08/2010 - 0 

Illa d'avall Jafre 4.2 500098 4656250 25/08/2010 
Trachemys    

scripta 
2 

Taula 2-A.- Resultats dels censos visuals de tortugues aquàtiques, 2010. 
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Zona Estació UTM X UTM Y Data Espècie 
nº 

d'individus 

Illa de la Pilastra 1.1 479349 4646815 06/09/2011 
Mauremys 
leprosa 

1 

Illa de la Pilastra 1.2 479553 4646683 06/09/2011 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.1 482559 4648319 07/09/2011 
Trachemys 

scripta 
1 

Deveses i hortes de Salt 2.2 483191 4648368 07/09/2011 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.3 481750 4648162 07/09/2011 
Trachemys 
scripta 

1 

Deveses i hortes de Salt 2.4 479942 4646909 08/09/2011 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.5 480721 4647600 08/09/2011 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.6 484345 4648418 08/09/2011 - 0 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.1 485545 4649709 05/09/2011 - 0 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.2 485649 4649252 05/09/2011 
Trachemys 

scripta 
1 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.3 485345 4649847 05/09/2011 - 0 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.4 485440 4649432 05/09/2011 - 0 

Illa d'avall Jafre 4.1 500634 4656387 09/09/2011 - 0 

Illa d'avall Jafre 4.2 500199 4656192 09/09/2011 - 0 

Taula 2-B.- Resultats dels censos visuals de tortugues aquàtiques, 2011. 
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Zona Estació UTM X UTM Y Data Espècie 
nº 

d'individus 

Illa de la Pilastra 1.1 479349 4646815 01/07/2012 - 0 

Illa de la Pilastra 1.2 479553 4646683 01/07/2012 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.1 482559 4648319 14/07/2012 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.2 483191 4648368 14/07/2012 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.3 481750 4648162 14/07/2012 
Trachemys 
scripta 

1 

Deveses i hortes de Salt 2.4 479942 4646909 14/07/2012 
Trachemys 

scripta 
1 

Deveses i hortes de Salt 2.5 480721 4647600 15/07/2012 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.6 484345 4648418 15/07/2012 - 0 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.1 485545 4649709 15/07/2012 - 0 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.2 485649 4649252 15/07/2012 
Trachemys 

scripta 
13 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.3 485345 4649847 21/07/2012 - 0 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.4 485440 4649432 21/07/2012 - 0 

Illa d'avall Jafre 4.1 500634 4656387 23/07/2012 - 0 

Illa d'avall Jafre 4.2 500199 4656192 23/07/2012 - 0 

Taula 2-C.- Resultats dels censos visuals de tortugues aquàtiques, 2012. 
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Zona Estació UTM X UTM Y Data Espècie 
nº 

d'individus 

Illa de la Pilastra 1.1 479349 4646815 01/07/2012 
Trachemys 
scripta 

2 

Illa de la Pilastra 1.2 479553 4646683 01/07/2012 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.1 482559 4648319 14/07/2012 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.2 483191 4648368 14/07/2012 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.3 481750 4648162 14/07/2012 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.4 479942 4646909 14/07/2012 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.5 480721 4647600 15/07/2012 - 0 

Deveses i hortes de Salt 2.6 484345 4648418 15/07/2012 
Trachemys 
scripta 

3 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.1 485545 4649709 15/07/2012 - 0 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.2 485649 4649252 15/07/2012 
Trachemys 

scripta 
4 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.3 485345 4649847 21/07/2012 - 0 

Illa Ter a Pedret i           
Bosc de Can Salvatella 

3.4 485440 4649432 21/07/2012 - 0 

Illa d'avall Jafre 4.1 500634 4656387 23/07/2012 - 0 

Illa d'avall Jafre 4.2 500199 4656192 23/07/2012 - 0 

Taula 2-D.- Resultats dels censos visuals de tortugues aquàtiques, 2013. 
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Figura 1.- Resultats globals de les observacions de tortugues aquàtiques durant el seguiment. 
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Llúdriga 

A la major part de transectes de prospecció establerts s’han detectat rastres de llúdriga 

recurrentment, tots els anys (Taules 3-A a 3-D i Figura 2). Tan sols en un transecte, 

situat a la zona de l’Illa de la Pilastra, no s’ha registrat mai la presència de llúdriga 

durant aquest seguiment. Val a dir però que probablement és present arreu, però que 

la baixa densitat en alguns sectors la fa poc o gens detectable amb el mètode aplicat.  

La seva densitat relativa ha variat notablement d’un any a l’altre en funció sobretot de 

la hidrologia, però sense que es pugui observar cap tendència temporal sostinguda 

dins el període d’estudi.  

Les densitats mitjanes més altes s’han registrat en els transectes situats en trams 

fluvials amb escassa presència de zones d’aigües lentes, és a dir en trams més reòfils 

amb predominància de ràpids i taules. Aquest fet probablement està relacionat amb 

una major disponibilitat de recurs tròfic, especialment de peixos, en els trams amb 

aigües més “vives”.  

En tot cas, els resultats indiquen que actualment la llúdriga es troba plenament 

restablerta al riu Ter, amb una població contínua al llarg del seu curs, una densitat 

global notablement alta i probablement regulada per la dinàmica hidrològica del riu, 

que afecta tant a la disponibilitat tròfica com a l’estructura de l’hàbitat fluvial. 
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Inici Final 

Zona Transecte UTM X UTMY UTM X UTMY 
Nº 

rastres 
IM 

(femtes/Hm) 

Illa de la Pilastra 1.1 479934 4646902 479569 4646690 0 0,0 

Illa de la Pilastra 1.2 479356 4646805 479510 4646852 11 3,7 

Deveses i hortes de Salt 2.1 482182 4648228 481919 4648206 3 1,0 

Deveses i hortes de Salt 2.2 481030 4648007 480839 4647855 3 1,0 

Deveses i hortes de Salt 2.3 480575 4647331 480345 4647007 0 0,0 

Deveses i hortes de Salt 2.4 484288 4648390 484068 4648304 3 1,0 

Deveses i hortes de Salt 2.5 483291 4648385 482998 4648897 0 0,0 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.1 485178 4650166 485385 4649806 13 4,3 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.2 485385 4649806 485454 4649386 9 3,0 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.3 485454 4649386 485237 4649006 1 0,3 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.4 485194 4650150 485114 4650373 3 1,0 

Illa de Jafre 4.1 500551 4656277 500374 4656209 4 1,3 

Illa de Jafre 4.2 500236 465682 500313 4656990 10 3,3 

Taula 3-A.- Resultats dels transectes de recompte de rastres de llúdriga, 2010. 
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Inici Final 

Zona Transecte UTM X UTMY UTM X UTMY 
Nº 

rastres 
IM 

(femtes/Hm) 

Illa de la Pilastra 1.1 479943 4646926 479745 4646792 0 0,0 

Illa de la Pilastra 1.2 479356 4646805 479664 4646859 0 0,0 

Deveses i hortes de Salt 2.1 484292 4648396 483981 4648297 6 1,8 

Deveses i hortes de Salt 2.2 483275 4648405 482881 4648423 0 0,0 

Deveses i hortes de Salt 2.3 482304 4648300 481868 4648182 7 1,5 

Deveses i hortes de Salt 2.4 481044 4647994 480770 4647780 1 0,3 

Deveses i hortes de Salt 2.5 480587 4647371 480389 4647125 0 0,0 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.1 485373 4649780 485440 4649291 3 0,6 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.2 485440 4649291 485221 4648994 1 0,3 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.3 485358 4649810 485253 4650094 1 0,3 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.4 485186 4650150 485080 4650378 5 2,0 

Illa de Jafre 4.1 500180 4656541 500263 4656857 2 0,6 

Illa de Jafre 4.2 500670 4656418 500391 4656209 1 0,3 

Taula 3-B.- Resultats dels transectes de recompte de rastres de llúdriga, 2011. 
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Inici Final 

Zona Transecte UTM X UTMY UTM X UTMY 
Nº 

rastres 
IM 

(femtes/Hm) 

Illa de la Pilastra 1.1 479947 4646896 479755 4646804 0 0,0 

Illa de la Pilastra 1.2 479419 4646786 479660 4646861 3 1,7 

Deveses i hortes de Salt 2.1 480578 4647340 480414 4647158 0 0,0 

Deveses i hortes de Salt 2.2 483275 4648405 482881 4648423 3 0,8 

Deveses i hortes de Salt 2.3 484297 4648403 483968 4648255 5 1,7 

Deveses i hortes de Salt 2.4 483291 4648365 482678 4648375 0 0,0 

Deveses i hortes de Salt 2.5 482302 4648293 482042 4648238 5 1,9 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.1 485179 4650159 485111 4650352 0 0,0 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.2 485222 4650098 485336 4649773 0 0,0 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.3 485336 4649773 485435 4649317 3 0,8 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.4 485435 4649317 485231 4649036 0 0,0 

Illa de Jafre 4.1 500730 4656467 500648 4656363 4 3,0 

Illa de Jafre 4.2 500198 4656195 500141 4656453 2 0,5 

Taula 3-C.- Resultats dels transectes de recompte de rastres de llúdriga, 2012. 
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Inici Final 

Zona Transecte UTM X UTMY UTM X UTMY 
Nº 

rastres 
IM 

(femtes/Hm) 

Illa de la Pilastra 1.1 479638 4646762 479933 4646924 0 0,0 

Illa de la Pilastra 1.2 479342 4646800 479660 4646854 0 0,0 

Deveses i hortes de Salt 2.1 484270 4643374 484048 4648275 3 1,3 

Deveses i hortes de Salt 2.2 483297 4648365 482981 4648413 1 0,3 

Deveses i hortes de Salt 2.3 482319 4648307 481979 4648212 1 0,3 

Deveses i hortes de Salt 2.4 481042 4647995 480793 4647830 1 0,4 

Deveses i hortes de Salt 2.5 480577 4647339 480340 4647110 0 0,0 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.1 485358 4649810 485226 4650092 0 0,0 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.2 485424 4649613 485358 4649810 1 0,5 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.3 485385 4649191 485231 4649005 3 1,1 

Illa de Ter a Pedret i          
Bosc de Can Salvatella 

3.4 485110 4650337 485226 4650092 0 0,0 

Illa de Jafre 4.1 500686 4656411 500438 4656222 5 1,7 

Illa de Jafre 4.2 500219 4656187 500088 4656326 2 0,7 

Taula 3-D.- Resultats dels transectes de recompte de rastres de llúdriga, 2013. 
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Figura 2.- Resultats globals del seguiment de llúdriga. Les barres verticals representen els errors estàndards.  

 

 

 


