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INTRODUCCIÓ 

 
L’activitat conservacionista de ADEPAR (Associació Naturalista) s'ha centrat en  l'estudi  

i  protecció    d’una  població de tortuga d’estany (Emys orbicularis) a la comarca de La 
Selva. Aquesta població  està formada per diferents nuclis inclosos en l'àrea     compresa 
dins la conca hidrogràfica de la riera de Sta. Coloma, tributària de la Tordera. 
 

Els hàbitats que ocupa  la  tortuga  a la zona són bàsicament basses, recs, sèquies i 
petits aiguamolls; en densitats menors l'espècie apareix en rieres ( Sta. Coloma, L' 
Esparra i Vilarràs); essent tots ells ambients aquàtics de curs lent o nul amb bona 
cobertura de vegetació aquàtica. 

 
La  vegetació està  representada  en el cinturó més extern per joncs ( Juncus sp.) i 

càrexs ( Carex vulpina, C. riparia) i poden estar acompanyades per gram d'aigua ( 
Paspalum distichum) entre d'altres espècies. Seguidament es troben balques ( Typha sp.) 
i lliris grocs ( Iris pseudacorus). Entre aquestes també apareix plantatge d'aigua ( Alisma 
plantago-aquatica), Polygonum amphibium, etc. La vegetació submergida i/o surant no 
sol estar gaire ben representada a excepció d'alguns nuclis on hi ha poblaments de 
llenties d’aigua ( Lemna minor) i en un altre de potamogèton   (Potamogetom crispus).  
Als Estanys de Sils podem trobar major diversitat i cobertura de determinades comunitats 
vegetals aquàtiques però amb permanència d' aigua més temporal i irregular. A la sèquia 
de Sils trobem poblaments quasi monoespecífics de canyís ( Phragmites australis) amb     
alguna balca. Cal destacar que varis basses i estanyols són d’origen artificial. 

 
Quan la qualitat de les aigües ho permet, en aquests hàbitats també hi apareixen altres 

espècies d’amfibis i rèptils com la salamandra (Salamandra salamandra), el tritó palmat 
(Triturus helveticus), el tritó verd (T. marmoratus), el tòtil (Alytes obstetricans), la granota 
pintada (Discoglossus pictus), ), el gripau d'esperons (Pelobates cultripes ), la granoteta 
de punts (Pelodytes punctatus), la  reineta (Hyla meridionalis), la serp d'aigua ( Natrix 
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natrix i N. maura) i la tortuga de rierol   (Mauremys leprosa) en alguns indrets de Sils i 
Vidreres. 

 
Antigament l'espècie devia ocupar una major superfície sobretot si tenim en compte que 

els antics Estanys de Sils conformaven un sistema lacustre molt important amb gran 
superfície i comunitats animals i  vegetals molt diverses i   ben  estructurades i també  
una extensa xarxa de zones humides i hàbitats aquàtics. Aquest hàbitat  va patir 
successives agressions sobretot a partir del segle XIX on   fou assecat l'estany de Sils 
mitjançant canals i sèquies i des de llavors s'han fet periòdics drenatges en els canals. La 
tortuga   es va refugiar en molts canals i sèquies els quals han perdurat fins avui dia.    
L'existència de diferents hàbitats adients en diferents punts de la conca com basses i 
petits aiguamolls ha permès la supervivència del queloni  fins avui en dia. 

 
 

CONSERVACIÓ 
 
La distribució d’Emys orbicularis (L.) a Catalunya es troba molt fragmentada i amb pocs 

efectius poblacionals. A partir de la trobada de diferents nuclis  -basses i recs- on 
l’espècie era present, sorgia  un grup de treball per intentar protegir-les degut a 
l’importància que aquests nuclis podien tenir a nivell global de l’espècie. Fruit de 
l’actuació conjunta amb les autoritats municipals i junt a l’acord amb els propietaris de les 
zones on es trobaven els nuclis més interessants, al 1987 s’aconseguí la declaració de 
quatre Reserves Municipals Parcials, figura de protecció menor, però suficient per a la 
conservació de l’espècie. 

 
El 1988 el grup es constituïa com a associació amb els objectius de protegir i conservar 

l’espècie a nivell local i comarcal. I s’establiren   quatre punts   per intentar  assolir els 
objectius: la conservació de l'hàbitat dels nuclis poblacionals; la protecció directa 
d’aquests nuclis; l'estudi de la distribució i de diferents paràmetres biològics i la 
sensibilització  i educació ambiental.  

 
S’elaborà un calendari anual d’intervencions a aquestes reserves per al seu 

manteniment i conservació intentant no interferir en la vida del queloni i amotllant aquest 
calendari al seu cicle vital. Aquestes actuacions consisteixen en la retirada parcial dels 
sediments de les basses per facilitar la major acumulació d’aigua i evitar la colmatació 
d'aquestes; la creació i manteniment d’una sèrie de recs de recollida d’aigües 
d’escorrentia pluvial per així mantenir els nivells hídrics de les reserves; realització 
d’aclarides selectives de la vegetació i manteniment d’aquestes per facilitar l'entrada de 
sol i així  afavorir la termorregulació d'aquesta espècie i també la presa de mesures per 
evitar la freqüentació a les reserves. 

 
 

AMENACES 
 
Bona part de la conca de  a Riera de Sta. coloma i els estanys de Sils es troben situats 

en un àrea fortament humanitzada. Les activitats humanes produeixen fortes alteracions 
amb efectes greus per a la fauna de la zona. El conjunt d’amenaces i els seus impactes 
afecten a la fauna lligada al medi aquàtic i més concretament a la tortuga d'estany ( Emys 
orbicularis).  
• Dessecacions, drenatges i extraccions d'àrids. 
• Contaminació de les aigües. 
• Alteració d'hàbitats. 
• Fragmentació del territori i ocupació humana. 
• Introducció d'espècies exòtiques com la tortuga americana d'orelles vermelles ( 

Trachemys scripta) i el visó americà ( Mustela vison). 
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Aquestes, han contribuït a provocar o accentuar el procés de fragmentació de la 

població existent. Molts nuclis poblacionals, com diverses basses, es troben aïllats i són 
de superfície petita i, tot i que no solen presentar problemes de contaminació,    els 
moviments dispersius es veuen dificultats per la fragmentació del territori. La 
transformació dels hàbitats ha provocat que la superfície disponible    d'hàbitat adequat 
hagi disminuït  i es trobi fragmentada. A més, varies rieres i recs que actuen com a 
corredors biològics pateixen diferent grau de contaminació.  

 
 
DECLARACIÓ DE LES RESERVES MUNICIPALS PARCIALS:  MESURA 
D’URGÈNCIA PER A LA SALVAGUARDA  DE LA POBLACIÓ DE TORTUGA 
D’ESTANY.  

 
Degut al precari estat dels diferents nuclis poblacionals, es cregué convenient aplicar 
mesures d’urgència  per evitar la desaparició d’aquests.  Aquestes mesures, requerien 
tasques de manteniment i millora  directes sobre l’entorn i les basses, unes actuacions 
que havien de comptar amb el recolzament dels propietaris  implicats. Per emmarcar 
aquestes actuacions en un marc legal, es contemplà la possibilitat de protegir les zones 
sota una figura menor com la de Reserva Municipal Parcial per a una espècie 
determinada, en aquest cas la tortuga d’estany. 
 
Els passos que es realitzaren per a poder arribar finalment a un acord formal van ser: 
 
1.- Contacte i sensibilització dels propietaris de les zones amb nuclis de tortuga d’estany. 
 
2.- Acord verbal per a la realització de les primeres tasques de millora i manteniment. 
 
3.- Realització de la proposta de creació de RESERVES MUNICIPALS PARCIALS 
emparant-se en l’article 11.1 de la Llei d’Espais Naturals de 28 de maig de 1985 de la 
Generalitat de Catalunya. Aquesta es realitzà tant als propietaris de les diferents zones 
com a l’administració local. 
 
4. Redacció de conveni. 
 
5.- Creació de les reserves municipals  per acord de Ple amb el consentiment i suport 
dels propietaris amb data de 19 de novembre de 1987. 
 
Aquest acord permetia a l’entitat naturalista realitzar tasques de conservació i 
manteniment de l’hàbitat i estudi de l’espècie a les basses i al seu entorn proper alhora 
que el propietari podia disposar de l’espai ‘segons els usos normals del bosc’.  
 
PROPOSTES PER A LA CONSERVACIÓ DE L’ESPÈCIE A LLARG TERMINI  

 
Tot i les amenaces, encara podem trobar punts on l'espècie viu amb densitats prou 

importants. Cabdal per a la supervivència a llarg termini es preservar aquests nuclis com 
també intentar augmentar el número d'individus   i la superfície d’hàbitat disponible. Aquí 
pot jugar un paper molt important la recent aprovació del Pla especial de protecció del 
medi natural i del paisatge de l'Estany de Sils,  la riera de Sta. Coloma i els Turons de 
Maçanet. En aquest s'estableixen les diferents normatives per a protegir l'espaï així com 
un    programa d'actuació que inclou diferents mesures relacionats amb la gestió del cicle 
hidrològic, gestió del medi natural i restauració dels sistemes naturals    entre altres. 
Inclou algunes línies d'actuació fins i tot específiques per a la conservació de la tortuga 
d'estany i d'altres  per a la conservació de la fauna que la podrien afavorir. Tot i això són 
molt  genèriques i no aprofundeixen ni proposen cap actuació concreta. A més, cal 
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afegir que aquesta zona PEIN no inclou el gruix de la població existent que es veu 
exclosa de qualsevol mesura de protecció. 

 
Les propostes generals  emmarcades ens els objectius de l’entitat són: 
 
•La  inclusió dels nuclis poblacionals més importants i els seus corredors biològics  dins 

l'àmbit de la zona PEIN Estanys de Sils, Riera de Sta. Coloma i Turons de Maçanet. 
•Construcció de basses artificials dins l’àmbit de la conca, ja que en aquest tipus de 

basses, les poblacions assoleixen grans densitats i això hauria d’afavorir un augment 
global d’efectius de l’espècie. 
•Eliminar les espècies introduïdes i més concretament les tortugues d'orelles vermelles ( 

Trachemys scripta). 
•Elaboració d’un programa d’educació ambiental per afavorir el coneixement i respecte 

vers l’espècie i el seu hàbitat en general. 
 

NOVES OPCIONS DE GESTIÓ DE TERRITORI: FUNDACIÓ EMYS d’estudi i 
conservació de l’herpetofauna i els seus hàbitats 

 
La Fundació Emys d’estudi i conservació de l’herpetofauna i els seus hàbitats, ha estat 
constituïda per ADEPAR (Associació Naturalista) i parteix del coneixement, experiència i 
treballs que aquesta associació sense ànim de lucre ve adquirint  i realitzant des de 1987, 
any de la seva creació. 
 
La  Fundació  Emys té per objecte el coneixement,  protecció, estudi i divulgació de la 
natura en benefici d’altres fundacions, associacions, universitats i institucions similars per 
mitjà de la col·laboració i l’intercanvi d’experiències i coneixements, dins de l’àmbit regulat 
per llei i la seva principal  finalitat serà l’estudi  i conservació de l’herpetofauna (amfibis i 
rèptils) i els seus hàbitats. Aquesta es portarà a terme directe o indirectament per mitjà de 
la conservació de la diversitat biològica, la protecció, la millora i la restauració dels 
ecosistemes naturals en general. 
 
1.1 Projecte de la Fundació Emys 

 
La Fundació Emys presenta un projecte marc format per tres línies bàsiques i 
vertebrades entre elles entorn de la zona humida de la Camparra. 
 

1.1.1 Recerca 
 

1.1.2 Educació i Divulgació: Integració de l’entorn Social 
 

1.1.3 Gestió i custòdia  de Territori: 
 
El pla de la Selva junt a la depressió prelitoral catalana és una zona  natural  
de pas d’infrastructures nord-sud de Catalunya degut a les seves 
característiques geomorfològiques. Això comporta una gran fragmentació del 
territori i de l’hàbitat de l’herpetofauna. Això fa que sigui necessària una gestió 
directe, ordenada i coherent del medi per a poder preservar la integritat del 
territori. 
 
Per a preservar la integritat del territori actualment s’està plantejant el 
concepte de custòdia de territori  que té per objectiu la conservació a llarg 
termini dels valors naturals (en el seu més ampli espectre) i culturals d’un 
territori, incloses les activitats tradicionals. La custòdia es dirigeix  
principalment a terrenys municipals i privats implicant a la societat civil, 
l’administració i propietaris privats de territori. 
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La Camparra és una zona en la qual conflueixen les aigües de diverses  
rieres. Aquesta zona es caracteritza per la seva proximitat geogràfica i gran 
similitud amb els Estanys de Sils, tot i que  té una extensió molt més reduïda i 
processos d’inundació més ocasionals que aquesta. Tot i així, per a la 
població de Riudarenes, és un gran referent de zona humida i  fàcilment  
inundable. Aquesta  actualment ha quedat encaixada entre zones urbanes i 
industrials. 
 
A partir de la zona humida de la Camparra es vertebren tots els objectius i 
línies de la Fundació i dins aquestes la gestió i custòdia d’altres zones, sota 
diferents figures legals possibles. D’aquestes tindran preferència les àrees 
perifèriques de la Camparra, zona d’absorció d’impacte i totes aquelles zones 
humides de Riudarenes amb nuclis estables de tortuga d’estany i altres 
poblacions d’amfibis. 

 
De les tres línies del projecte de fundació, les opcions de custòdia de territori es 
desenvoluparan segons tres tipus de prioritats d’actuació establerts per la Fundació 
Emys d’estudi i conservació de l’herpetofauna i els seus hàbitats: 
 
A curt termini: 

1) Gestió de la Zona humida de la Camparra: Condicionament per a l’ús 
públic i també com a reserva natural . 
2) Protecció de la Zona humida de la Camparra per mitjà d’alguna figura 
legalment establerta i que n’asseguri la continuïtat  temporal com a espai 
natural ben conservat. 
3) Revisió i renovació de convenis de custòdia dels diferents nuclis 
poblacionals de tortuga d’estany de Riudarenes establerts al 1987. 

A mig termini: 
1) Establir acords de custòdia a l’àrea immediata de la Zona humida de la 
Camparra, prioritzant aquells ambients en regressió o amenaçats, com 
freixenedes o prats de dall, importants a nivell herpetològic.  
2) Construcció de noves basses amb un sistema aquàtic complex adient (amb 
illes, nursery, etc.) per a la tortuga d’estany..  

A llarg termini: 
1) Consolidació d’acords de custòdia d’altres àrees d’interès herpetològic de 
la zona. 
2) Integració de la Zona humida de la Camparra a la resta d’espais d’alt 
interès ambiental de la plana de la Selva per mitjà de connectors biològics. 
3) Construcció d’un centre a la Zona humida de la Camparra. Aquest centre 
presentaria una multifuncionalitat, des de centre de recepció de visitants de la 
zona humida i de la resta d’espais naturals i urbans de la població, una funció 
educativa oferint instal·lacions d’aula-taller i d’audiovisuals per a actes 
diversos fins a centres de recerca i gestió d’espais naturals. 
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