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INTRODUCCIÓ
La creació i conservació d’estanyols o basses en l’àmbit
rural com a reserva d’aigua és essencial per a la
supervivència de moltes espècies d'amfibis, insectes i aus,
a més de ser refugi per a les espècies aquàtiques.
La creació d'aquesta bassa a Mas La Plana, juntament
amb altres intervencions que s'han anat duent a terme,
forma part del compromís de Cellers Torres amb la gestió
sostenible del territori i la conservació i millora de la
biodiversitat.

04 R-EXE-01_04

NATURALEA ©

www.naturalea.eu

info@naturalea.eu

(+34) 937 301 632

1 de 4

Creació d’una bassa per a la fauna a Mas La Plana · Cellers Torres · Març 2016

Criteris de construcció
Els factors que poden determinar el valor natural d’una massa d’aigua són:
• La qualitat i composició de l'aigua. En aquest cas bàsicament escorrentiu.
• La taxa de renovació de l’aigua. Només per evapotranspiració.
• La fondària i la forma de la bassa, que determinaran les espècies vegetals que hi podem
trobar. Un perímetre irregular de la bassa ens permetrà tenir molta més superfície de marge
on el nivell freàtic resta a tocar la superfície, on hi podem trobar: jonc boval (Scirpus
holoschaenus), carex (C. vulpina,...), Lliri (Iris pseudacorus)...etc. El valor de les basses i
estanyols per a la fauna i flora silvestre s'incrementa si tenen una zona d'aigües profundes,
fins a 1,5-2 m, amb vegetació submergida, ocupant uns 2/3 de la superfície, i unes vores més
somes amb un pendent suau, que vagin des d' 1 m de fondària fins a la superfície. El fons i
els perímetres irregulars incrementen la diversitat d'hàbitats i la possibilitat que la bassa
contingui més espècies de plantes i animals.
• La presència d’arbres al voltant, ja que exerceixen una protecció dels vents dominants;
generen ombra, actuen com a filtres verds al voltant de la bassa amb les seves arrels i alhora
augmenten la diversitat vegetal. Si l’estrat arbori al voltant és important, s’han de buscar
espècies herbàcies tolerants a l’ombra pel perímetre de la bassa. S’ha de tenir en compte que
la fullaraca dels arbres caurà dins la bassa això pot generar problemes d’excés de matèria
orgànica.
• Làmina d’aigua permanent, de manera que es permetria a la biocenosi assolir un elevat grau
de complexitat, afavorint l’existència de nínxols ecològics nombrosos ocupats per una elevada
biodiversitat d’organismes.
• Aquesta ha d’oferir una elevada disponibilitat d’ambients: heterogeneïtat.
• Rocalla tant a les vores de la bassa com dins d’aquesta per oferir refugi i heterogeneïtat a la
bassa.
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Treballs executats
Excavació e impermeabilització.
Impermeabilització consistent en geotèxtil, làmina EPDM i geomalla Vmax.
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Millora hàbitat

Feixina viva:

Roll vegetalitzat:

Unitat helòfits estructurats:

Pedra 50-400:

5 mesos després de l’intervenció.

Plantacions

Ordenació de l’ús de l’espai
Barana de seguretat en el camí, en el tram que
aquest circula per la part superior d’un dels
marges de la bassa.

PARAULES CLAU: Creació de basses per fauna.
TÈCNIQUES APLICADES: feixina viva, roll vegetalitzat, planta estructurada en fibra
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