PROJECTE BASSES
MEMORIA 2008

1. CATÀLEG DE BASSES
1.1 S’ha ampliat el cens existent, afegint 24 basses més. Tanmateix, s’ha
actualitzat informació de basses ja catalogades i s’han completat la
majoria de fitxes en les que mancava la foto, el municipi o alguna altra
dada.
A desembre 2008 el registre conté 127 basses.

2. ACTUACIONS SOBRE BASSES
2.1 S’ha cancel·lat l’actuació sobre les basses de la pedrera de la Font del
glaç a Tavèrnoles, al comunicar-nos el propietari la imminent represa
de l’activitat d’extracció de pedra. Se li ha explicat la conveniència de
no malmetre els punts d’aigua principals de l’espai i es va quedar que
ens avisaria abans de reiniciar l’explotació per tal de minimitzar-ne els
impactes sobre els amfibis i la flora aquàtica.

2.2 S’ha donat per acabada l’actuació al Pla del dau (Savassona), al
comunicar-nos el propietari la retirada definitiva de les vaques. Al

desaparèixer aquest únic factor de degradació de la bassa, no es
consideren necessàries més actuacions i s’ha retirat la tanca
instal·lada el maig del 2005. Es mantindrà el seguiment de l’estat de la
bassa, ja que el seu valor herpetològic és elevat.

2.3 El 04/08/08 es van instal·lar dues xarxes-escala a la bassa de tela de
Casadevall (Manlleu), on s’havien observat rèptils atrapats a l’aigua.

2.4 El 22/11/08 es van instal·lar dues xarxes-escala a la bassa de tela dels
albars (Muntanyola), on s’havien observat salamandres atrapades a
l’aigua.

3. DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE


3.1 S’ha redactat la memòria d’activitat del Projecte Basses des de que
es va iniciar.

3.2 S’ha redactat el document base del Projecte Basses.
3.3 S’ha finalitzat la redacció de la guia d’identificació de cap-grossos,
que ja està a disposició de tothom en els arxius del fòrum.

4. DIVULGACIÓ

Sortida nocturna del grup a les basses de El Grau el 19/04/08, amb
l’assistència de unes 50 persones. Observació i explicació de les següents
espècies, recollides prèviament: gripau comú, gripau corredor, gripauet, tòtil,
granota verda, tritó verd, tritó palmat i larves de salamandra

5. ALTRES ACTUACIONS
5.1 Col·laboració amb l’àrea de prevenció d’incendis de la Diputació de
Barcelona per solucionar el problema dels animals caiguts en les
basses de bombers. A desembre 2008 s’ha redactat la proposta de
col·laboració.
5.2 El mes d’octubre es va redactar i trametre a la Fundación
Biodiversidad la sol·licitud d’ajut per restaurar la bassa del Castell de
Vilagelans.

