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RESUM: En aquest article es presenten els resultats de l ’estudi dut a terme a tres ullals loca
litzats a la plana del Baix Ter, al municipi de Pals, coneguts com els estanyets de Pals. S ’ha 
analitzat la fisicoquímica de les aigües de cadascun dels estanyets, s ’ha inventariat la vegeta
ció i s ’ha estudiat la població íctica i la presència d ’amfibis. Malgrat que es tracta d ’un espai 
reduït, els estanyets de Pals i el sector de les Closes Fondes actuen com a veritables zones hu
mides, amb vegetació i fauna  pròpies d ’aquests amenaçats indrets. Les anàlisis de les aigües 
han revelat una situació tròfica classificada a mig camí entre la mesotròfia i l ’eutròfia. Segons 
aquests resultats s ’han elaborat unes propostes de gestió i conservació p er a aquest indret 
que inclouen la seva preservació mitjançant acords de custòdia, la creació de zones tampó, la 
gestió de la vegetació i l ’aplicació de programes de seguiment de la qualitat de les aigües.

PARA ULES CLA U: zones humides, ullals, p la  de gestió i conservació, estanyets de Pals, Baix 
Empordà.

INTRODUCCIÓ

Les zones humides són terrenys inundats o amarats d ’aigua (mares
mes, pantans, torberes, llacunes, etc.) naturals o artificials, permanents o 
temporals, amb aigua estancada o fluent, dolça, salabrosa o salada (Mitsch 
& Gosselink, 2007). Són uns dels ecosistemes amb més biodiversitat i, 
alhora, uns dels més amenaçats (Hails, 1997). La seva importància ecolò
gica, la seva fragilitat i els problemes de conservació d ’aquestes zones fa 
prioritària la seva recuperació i restauració (Canicio et al., 2005). Actual
ment, hi ha una creixent preocupació per la conservació i restauració de
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les zones humides, tant des d ’entitats conservacionistes, administracions 
públiques com de la pròpia població civil. La vàlua de les zones humides 
es pot resumir en tres aspectes fonamentals (Eades et al., 2003): la funció 
fisicoquímica, la funció socioeconòmica i la funció de conservació.

L’Empordà, des de l ’establiment dels grecs a Empúries, ha comptat 
amb poblacions amb mitjans per a transformar el territori, cosa que ha 
provocat la desaparició d’aproximadament el 90% de les zones humides 
que existien inicialment a la plana. Les causes de transformació van ser 
inicialment per guanyar terrenys agrícoles, després per raons sanitàries, 
per la qual cosa se’n va dessecar gran part, i per últim per l’activitat ur- 
banitzadora (Sargatal, 1995).

A la zona del Baix Ter es troben un conjunt de zones humides que 
componen els aiguamolls del Baix Empordà, àrea protegida pel PEIN 
(Pla d ’espais d ’interès natural, Generalitat de Catalunya). Els sistemes 
d ’aiguamolls estan formats per depressions, basses i llacunes de dife
rents profunditats, algunes de les quals es troben per sota del nivell del 
mar (Ter Vell, bassa de Fra Ramon, basses d’en Coll) i per això mantenen 
aigua permanentment; d ’altres són extenses superfícies poc profundes, 
on l ’aigua es manté unes poques setmanes. A causa del poc pendent del 
terreny, el sistema d’escorrentia de tota la plana, en cas de grans pluges, 
resulta ineficient i l’aigua pot recuperar terrenys que eren antics aigua
molls o circular camps a través. A més, les zones humides, per la seva 
situació i morfologia, s’inunden més fàcilment que la resta de la plana: 
poca aigua permet observar-hi canvis (Quintana & Marí, 2004). El con
junt d’aquests aiguamolls ocupen aproximadament unes 205 hectàrees i 
se situen als municipis de Torroella de Montgrí i Pals.

A banda d’aquests, que ja  gaudeixen de protecció, també trobem a la 
plana del Baix Ter altres ecosistemes aquàtics rellevants com ara les sur- 
gències d ’aigua dolça. En són exemple els estanyets de Pals, tres petites 
surgències d ’origen incert que afloren a la plana del Baix Ter dins un àrea 
coneguda com les Closes Fondes (Pals, Baix Empordà). Fins al moment 
els estudis d’aquests estanyets han estat algunes anàlisis de la composi
ció de l’aigua i del seu estat ecològic (Quintana & Marí, 2004).

L’objectiu d ’aquest treball és presentar l ’actualització dels coneixe
ments dels estanyets de Pals, i proposar una sèrie de pautes per a la seva 
gestió i conservació, de tal manera que recuperin la seva funcionalitat i 
qualitat, i es potenciïn així els seus valors ecològics i paisatgístics.
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—  Àrea d ’estudi (estanyets i Closes Fondes)
1. Estanyet de 1 Camp (31T 513 3 94 -  4649264)
2. Estanyet del Camí (3 1T 513425 -  4649230)
3. Estanyet del Safareig (31T 513425 -  4649230)
4. Les Basses d ’en Coll
5. Les Illes Medes
6. Depuradora de Pals
7. G olf Les Serres de Pals

Figura 1. Situació de les Closes Fondes i els estanyets en un context regional (Elaboració 
pròpia a partir de fotografia aèria de 2004 de Bon Vent d ’Empordà).

ÀREA D ’ESTUDI I METODOLOGIA

À R EA  D ’ESTU D I

Els estanyets de Pals se situen al municipi de Pals (Baix Empordà) i 
es troben en l’àmbit del paratge de les Closes Fondes (figura 1), topònim 
que indica que històricament era un sector de prats i pastures tancats per 
arbres, i originats pel procés de dessecació d ’aiguamolls. Aquests esta
nyets són tres ullals o llacunes petites d’aigües oligotròfiques permanents. 
Segons l’ACA (2005) els topònims dels estanyets, que a partir d’ara s’em
praran per a la seva identificació, són: l’estanyet del Camp, el del Camí i 
el del Safareig. Els tres estanyets estan envoltats de terrenys conreats fins
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pràcticament el llindar de la ribera, i no s’ha pogut conservar la vegetació 
aquàtica que potencialment es desenvoluparia als marges.

METODOLOGIA DE RECOLLIDA DE DADES

S’ha fet un càlcul de la superfície de cada estanyet amb el programa
ri Arc View ® emprant un ortofotomapa georeferenciat a escala 1:5.000 
i s ’ha calculat la profunditat manualment amb un regle.

Les anàlisis fisicoquímiques de l ’aigua dels estanyets es van dur a 
terme a partir d ’unes mostres recollides el mes de novembre de 2006. 
Se’n va determinar in situ : la temperatura, l’oxigen dissolt, la conducti
vitat, el TSD (total de sòlids dissolts) i el pH. Al laboratori de l ’Institut 
d ’Ecologia Aquàtica es van realitzar, mitjançant metodologia estandar
ditzada, les anàlisis de: fosfat, fòsfor total, amoni, nitrit, nitrat i nitro
gen total.

En primer lloc, s ’han caracteritzat els ullals realitzant un inventari 
de la vegetació associada a aquests ambients humits amb diverses vi
sites a la zona durant la primavera i l’estiu de 2006 (entre els mesos 
d ’abril i agost). En segon lloc, s’ha realitzat una captura de peixos que 
es va dur a terme el mes de novembre de 2006. Aquesta va consistir 
en la col·locació d ’una nansa de pesca dins de l’aigua a cada un dels 
estanyets i la seva posterior recollida després de 48 hores. De les cap
tures de les xarxes es van registrar i identificar totes les espècies, es van 
comptar, es van mesurar les longituds furcals i el seu pes; aquestes 
mesures van permetre determinar l ’edat dels individus. Per tal de co
nèixer les poblacions d ’amfibis presents als ullals es van dur a terme 
escoltes nocturnes. Aquestes consistien en l’escolta, durant un període 
de temps determinat per l ’observador i adequada per al registre de totes 
les espècies presents, de les espècies que cantaven als estanyets (SAC, 
2007). Les prospeccions es van dur a terme els mesos d ’agost de 2006 
i març i abril de 2007.

RESULTATS

Les característiques de cadascun dels estanyets quant a superfície i 
fondària es troben a la taula 1. El més gran és el del Safareig amb una 
superfície aproximada de 100 metres quadrats i el més profund, el del 
Camp, amb una fondària d ’entre 1,8 i 3 metres.
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Taula 1. Característiques dels estanyets de Pals (Pals, Baix Empordà)

L’anàlisi de les propietats fisicoquímiques de l’aigua (taula 2) mostra 
que, malgrat que inicialment són aigües oligotròfiques atès que provenen 
de surgències, l’escorrentia superficial generada per la pluja fa tot un 
seguit d ’aportacions de nutrients, especialment a la tardor, moment en 
el qual es van prendre les mostres. S’observa que l’ullal del Safareig té 
unes concentracions d ’amoni molt elevades respecte a les altres dues, 
mentre que l ’ullal del Camí, supera en nitrit la resta. Quant al fosfat, els 
nivells més baixos corresponen a l’ullal del Camí i quant a nitrit i nitrats 
és l’ullal del Camp el que mostra concentracions més baixes amb dife
rència. Aquesta variabilitat entre els ullals que es troben molt propers 
entre ells pot respondre a l’efecte de la vegetació aquàtica (presència/ 
absència de macròfits). Per tal de comparar els valors obtinguts amb d’al
tres sistemes hídrics propers a la zona d’estudi, es mostren els valors del 
riu Tordera a Palafolls, el riu Ter a Torroella de Montgrí i l’estany de 
Banyoles (taula 3).

Taula 2. Característiques fisicoquímiques dels estanyets de Pals (Pals, Baix Empordà), el 
novembre de 2006
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Figura 1. Imatge de l’estanyet del camp, estanyets de Pals (Pals, Baix Empordà), d ’agost 
2007.

Taula 3. Característiques fisicoquímiques de diversos punts propers als estanyets de Pals 
(valors mitjans obtinguts a partir del Sistema de Descàrrega d ’Informació del Medi (SDIM) de 
FAgència Catalana de l’Aigua (ACA))

L’inventari de vegetació dels estanyets i recs adjacents ha permès de
terminar la riquesa vegetal del sector (taula 4). L’espècie arbòria més 
abundant al llarg dels recs és el freixe de fulla petita (Fraxinus angus- 
tifolia), normalment acompanyat per l ’om comú (Ulmus minor). El ta- 
mariu (Tamarix sp.) és força abundant, cosa que indica que el sòl on es 
troba és salí. En alguns trams es troba acompanyat de cirialera comuna
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(Arthrocnemum fructicosum ) i de lliris marins (Iris spuria). Pel que fa a 
les espècies helofítiques, el canyís (Phragmites australis) està present 
a bona part dels recs. En canvi, la comunitat de canyís i balca (Typho- 
Schoenoplectetum tabernaemontani; Typhetum latifoliae) només es tro
ba en un petit tram de rec i a l ’estanyet del Camp. Destaca la presència 
d ’una massa de canyar (Arundo donax), que ocupa bona part de l’esta- 
nyet del Safareig.

Taula 4. Llistat d ’espècies vegetals trobades al sector dels estanyets de Pals (Pals, Baix 
Empordà)

333



MIREIA ROS, CARLES BARRIOCANAL, MARTÍ BOADA

Pel que fa a la fauna, l’única espècie íctica que hi ha als estanyets 
de Pals és la gambúsia (Gambusia holbrookí). Les dades obtingudes 
mostren unes densitats molt elevades: més de 200 individus per metre 
quadrat a cada un dels estanyets. Els individus de més de dos anys van 
representar més de la meitat de la mostra. Quant a les escoltes d ’amfibis, 
s’han detectat fins a cinc espècies: Tòtil (Alytes obstetricans), gripau cor
redor (Bufo calamita), gripau pintat (Discoglossus pictus), reineta comu
na (Hyla meridionalis) i granota verda (Pelophylax perezí).

DISCUSSIÓ

A partir de les dades obtingudes en el treball de camp s’ha pogut esta
blir la situació actual dels estanyets de Pals, que donarien suport als pocs 
estudis que s’han realitzat fins al moment (Quintana & Marí, 2004).

L’anàlisi de les propietats fisicoquímiques ha permès disposar de la 
qualitat de l ’aigua en un moment concret (novembre de 2006). Aquestes 
dades, malgrat que no es poden considerar en cap cas com a represen
tatives de les aigües dels estanyets, perquè són diversos els factors que 
afecten la seva qualitat: precipitació, presència i densitat de macròfits, 
conreus circumdants, estiatge, etc., serveixen de referència per a pos
teriors seguiments en el temps. Els resultats mostren valors de nitrogen 
amb una certa similitud, tenint en compte que als estanyets només es 
va analitzar una mostra, als dels sistemes fluvials relativament propers 
a l ’àrea d ’estudi (riu Tordera i riu Ter), mentre que els valors d ’amoni 
en alguns dels estanys són molt més baixos que al riu Ter al seu pas per 
Torroella de Montgrí; amb això es pot establir que a alguns dels estanyets 
es produeix una limitació per fòsfor. Amb els valors d ’aquest element 
es pot classificar l’estat tròfic dels estanyets. Segons Carlson (1977), els 
valors de fòsfor total trobat als estanyets podrien correspondre a una si
tuació tròfica definida a mig camí entre mesotròfica i eutròfica depenent 
de l’estanyet, tot i que aquest índex s’aplica a llacs.

La vegetació present als ullals i a la seva àrea d ’influència mostra que 
poden ser considerats com a zones humides, ja  que s’hi troben espècies 
i ecosistemes representatius d ’aquestes. La presència de closes abando
nades vorejant-los, és indicador de terrenys aigualosos reconvertits per 
l’home per a la seva explotació (Marquès, 2004). Quant a la presència 
de fauna, no s’han trobat espècies íctiques d ’interès atès que l’existència 
de gambúsies, espècie bioinvasora introduïda als anys vint per combatre 
el paludisme, és competidora dels recursos d’altres espècies. Pot haver- 
hi algun efecte històric que també podria explicar aquesta mancança de
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peixos com ara el fet que aquests estanyets han servit per regar, tal com 
han explicat alguns agricultors de la zona, i per tant la fluctuació del 
nivell de les aigües pot haver influït en l’establiment de les espècies. La 
transformació que ha sofert aquest territori en els darrers decennis, con
finant i aïllant aquests estanyets del sistema d’aiguamolls que formaven 
la plana del Baix Ter (Barriocanal, 2005), també pot explicar l ’absència 
d ’altres espècies íctiques. Del total d ’espècies de peixos detectades al 
Baix Ter, les espècies introduïdes o al·lòctones representen el 54,5 % del 
total (Pou-Rovira et al., 2004).

El seguiment de les poblacions d’amfibis ha mostrat la presència de 
fins a cinc espècies per la qual cosa, malgrat la petita mida dels ullals, 
tant aquests com la seva zona d’influència es comporten com a veritables 
ecosistemes aquàtics. Aquests ullals esdevenen especialment importants 
per al reclutament i postes d’amfibis malgrat la presència de gambúsies.

D ’altra banda, i a partir del coneixement de l’estat actual dels estanyets 
de Pals, es plantegen algunes propostes d’actuació per a la seva conserva
ció i millora. Aquestes propostes determinades per uns objectius estratègics 
de gestió (objectius a llarg termini) són, per una banda, intentar recuperar 
la funcionalitat i qualitat d’aquest espai per tal de potenciar els seus valors 
ecològics i paisatgístics, i, per l’altra, integrar les activitats tradicionals 
amb els sistemes naturals de forma sostenible amb el territori. Per tal d ’as
solir la conservació dels estanyets de Pals i la seva àrea d’influència, cal
dria, en la mesura del possible, posar en marxa tot un seguit d ’actuacions. 
Val a dir que donat el caràcter privat del territori, totes les actuacions han 
de ser consensuades amb la propietat, i en qualsevol cas s’haurien de trobar 
fórmules de finançament (p.e. acords de custòdia del territori). Algunes 
de les actuacions proposades són de caire genèric i a desenvolupar en el 
temps, mentre que d ’altres caldria que es duguessin a terme amb celeritat.

1. CREA CIÓ  DE BUFFERS O ÀREES D ’IN FLU ÈN CIA

La creació d ’uns buffers o àrees d ’influència al voltant dels tres esta
nyets determinarien unes àrees on la gestió seria més estricta per poder 
assegurar la seva conservació: millora de la qualitat de l ’aigua, de les po
blacions de macròfits dels ullals i de les poblacions animals que hi viuen. 
Amb aquesta mesura es milloraria l ’estat ecològic dels estanyets.

2. GESTIÓ  DE LA VEGETACIÓ

A l’estanyet del Safareig s’ha detectat un densitat important de canya 
(Arundo donax)', aquesta s’hauria de tallar i controlar-ne els rebrots atès
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que està colmatant l’ullal, tot ocupant l ’espai de la vegetació potencial 
així com també s’hauria de retirar un gran pollancre (Populus Xcanadi- 
ensis) mort, caigut a sobre de l ’estanyet, que impedeix l ’entrada de llum 
i el desenvolupament normal de la vegetació aquàtica.

3. SEG U IM EN T DE LA QUALITAT DE L’A IG UA

Segons la Directiva 2000/60/CE o Directiva Marc de l ’Aigua, cal as
solir el bon estat de les masses d ’aigua abans del 22 de desembre de 2015 
(art. 4). Caldria dur a terme el seguiment de l ’estat ecològic de l’aigua 
dels tres estanyets amb anàlisis estacionals. Aquests seguiments podrien 
avaluar els resultats de les actuacions de conservació que es podrien dur 
a terme (propostes de gestió 1 i 2).

4. ACO RDS DE C USTÒ DIA

Caldria buscar fórmules de custòdia del territori per tal de posar en 
contacte associacions locals i propietaris privats. Aquests acords són ins
truments jurídics que faciliten la participació de les associacions con- 
servacionistes en la gestió d’espais, tant públics com privats, amb valors 
ambientals. Les entitats de conservació serien les encarregades de la cer
ca de finançament per a dur a terme actuacions de restauració, assessora
ment tècnic, i coordinació.
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Annex I Espècies de peixos i nombre d ’individus trobats als estanyets de Pals (Pals, Baix 
Empordà) a la campanya de pesca del mes de novembre de 2006

Annex II Aus observades al golf Les Serres de Pals durant l’any 2004, fenologia de cada 
espècie i estatus reproductor
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P(residents), H (hivernants), E (estivals), M (migrants) 
** R (reproductor regular)
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