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EDITORIAL
Arribem a l’última edició del
butlletí satisfets per tot el que s’ha
assolit. El projecte mostra que un
enfocament local i regional de la
conservació d’espècies i hàbitats
aquàtics pot aconseguir una
transformació significativa en cinc
Marc Ventura
anys. Els resultats del seguiment
Coordinador
del Projecte LIFE
que s’ha fet en els estanys
CEAB-CSIC
mostren una recuperació dels
macroinvertebrats i amfibis del
litoral així com un augment de la
transparència després de la reducció o eliminació
de la pressió dels peixos. A més els coneixements
adquirits sobre l’extracció de peixos invasors ja
s’han pogut replicar al Pirineu francès gracies al
projecte POCTEFA GREEN. Per altra banda, gràcies
a les accions de restauració d’espècies estructurals
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CONSERVACIÓ D’HÀBITATS
I ESPÈCIES AQUÀTIQUES
DE L’ALTA MUNTANYA DEL PIRINEU

ara sabem i podem aplicar des del principi els
passos a realitzar en la restauració de molleres
degradades. Encara hi ha feina important per fer,
però el futur sembla esperançador per a aquests
sistemes aquàtics remots.
Els treballs en el marc del projecte LIFE+
LimnoPirineus durant els seus cinc anys de
durada han finalitzat el desembre del 2019, però
la transformació no s’atura aquí. Aquests hàbitats
aquàtics han estat malmesos després de centenars
d’anys d’introducció i difusió d’espècies al·lòctones
de peixos, fluctuacions del nivell de l’aigua degudes
a les hidroelèctriques, pressió del bestiar que hi
pastura i, més recentment, el turisme en algunes
localitats concretes. Ara hi ha, doncs, la necessitat
de continuar els esforços encetats a partir d’aquest
projecte de conservació i esperem que ho puguem
fer.
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ACCIONS DE CONSERVACIÓ I
PRINCIPALS RESULTATS

Oficina Técnica del Projecte
LIFE LIMNOPIRINEUS (CEAB-CSIC)

Eliminació de peixos com a mesura
de restauració

E

ntre els objectius del projecte LIFE+
LimnoPirineus (2014-2019) hi havia la
restauració ecològica de vuit estanys
pirinencs i la recuperació o millora de les
poblacions de diverses espècies d’interès comunitari
d’aquests estanys, mitjançant l’erradicació o el
control intensiu de peixos introduïts de fins a quatre
espècies. A la major part d’estanys l’objectiu operatiu
ha estat l’erradicació, mentre que tan sols en un d’ells
l’objectiu era només dur-hi a terme un control intensiu
fins a assolir com a mínim una reducció del 75 % de
la població inicial. A finals de 2019 aquests objectius
s’han assolit completament per a cinc dels estanys
d’actuació, mentre que als tres restants estan a prop
d’assolir-se, probablement abans de finals de 2020.
S’han posat a punt mètodes d’extracció de peixos
basats en la combinació de fins a tres tècniques de
captura principals, xarxes, trampes i pesca elèctrica.
Es demostra que l’erradicació dels peixos és factible
a molts estanys d’alta muntanya, mitjançant una
inversió suficient en mitjans materials i humans, i
amb una planificació adequada de les operacions.
Quan no és factible l’erradicació, el control intensiu
mitjançant un esforç sostenible en el temps és també
una alternativa a considerar a mitjà termini.

Figura 2. Mapa amb la situació
(punts en blanc) dels vuit
estanys d’actuació. El Parc
Nacional
d’Aigüestortes
i
Estany de Sant Maurici hi està
representat en verd i el Parc
Natural de l’Alt Pirineu en blau..
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Figura 1. Les tres tècniques de captura principals utilitzades per a l’eliminació de peixos als
estanys han estat: l’ús de xarxes de tipus solta multimalla (en la imatge superior), l’ús de
trampes de tipus barbol i la pesca elèctrica.

Resposta dels estanys a la
reducció de les densitats de peixos

E

n el conjunt d’estanys on s’ha actuat, que
inclouen estanys amb salmònids sols o
acompanyats de barb roig i estanys només
amb barb roig, la recuperació és més clara
en general per a tots els indicadors mesurats als
estanys on el barb roig hi havia estat present. Els
resultats mostren que el grup que presenta una
resposta més clara a l’erradicació dels peixos
són els macroinvertebrats del litoral, els quals
incrementen la riquesa de tàxons al llarg del temps i
la seva composició convergeix amb la dels estanys
naturals. El canvi en la biomassa de les algues del
perífiton és menys acusat i només es produeix
allà on hi havia hagut barb roig, sol o acompanyat
d’alguna espècie de salmònid. En el sistema pelàgic
només s’observava un augment en les abundàncies
dels crustacis i una disminució en la biomassa del
fitoplàncton (aumenta la transparència de la massa
d’aigua) allà on hi havia hagut barb roig com a única
espècie. Tots aquests canvis i els de paràmetres
fisicoquímics (transparència de l’aigua i nutrients)
no semblava que repercutissin clarament en la
composició del fitoplàncton ni en la de les algues del
perífiton dels estanys estudiats.
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Recuperació de les
poblacions d’amfibis

L

a major part de les
espècies
d’amfibis
autòctones presents a
cada vall van colonitzar de
manera natural tots els estanys
durant o després de la retirada
de peixos. Les dades recollides
mostren que, a mesura que
s’avançava en l’eliminació dels
peixos, les poblacions d’amfibis
es recuperaven pels seus propis
mitjans, assolint els nivells
específics d’abundància dels
estanys naturals que ens servien
de control. Això subratlla l’elevada
resiliència de la fauna amfíbia
dels estanys d’alta muntanya.

Figura 4. Abundància
i SE per anys
estandarditzats de
les espècies d’amfibis
trobades als vuit
estanys objectiu,
granota roja (Rana
temporaria), gripau
comú (Bufo spinosus),
tritó pirinenc (Calotriton
asper) i tritó palmat
(Lissotriton helveticus).
Als extrems de cada
gràfica hem afegit
l’abundància i l’error
estàndard dels estanys
control, amb peixos i
sense peixos.
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Figura 3. Rana tmporaria

Restauració del flux
natural en certes
molleres afectades per
canvis hidrològics: el
sistema de molleres de
Trescuro

E

s va restaurar el cabal d’estiu
del riu mitjançant l’obertura
de la vàlvula de la presa TortTrullo i vam supervisar les
comunitats de plantes i les variables
fisicoquímiques del sistema de
molleres. Els resultats van revelar
que la recuperació es podria veure
compromesa per esdeveniments
extrems de calor i sequera, que fan
baixar el nivell del freàtic i tenen un
impacte notable en la distribució
de la vegetació a petita escala. Les
comunitats que depenen de les
aigües superficials que flueixen,
situades principalment en els
marges de la mollera, van ser les
més afectades per la davallada del
nivell freàtic. Aquests esdeveniments
poden incentivar la invasió dels
arbres i, posteriorment, provocar la
reducció de la zona de la mollera.

Recuperació de torberes a l’embassament de
la Font Grossa, Espot

A

l Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici s’hi
troben nombroses infraestructures hidroelèctriques que
modifiquen l’estructura i el funcionament dels hàbitats aquàtics
i semiaquàtics. En el marc del projecte LIFE+ LimnoPirineus,
hem pres el petit embassament de Font Grossa, en desús des de fa
anys, com a mostra d’actuació de restauració ecològica d’hàbitats
de mollera. En concret, posem les bases perquè s’hi desenvolupin
dues menes d’hàbitats d’interès comunitari, les torberes de transició
(HIC 7140) i els bonys d’esfagnes (HIC 7110*). Atès el poc coneixement
de què es disposa relatiu a la restauració de molleres pirinenques,
hem dut a terme un seguit d’experiències centrades en plantes
estructurals d’aquells tipus de mollera, concretament Carex rostrata,
C. nigra, Juncus filiformis i quatre espècies de Sphagnum. Amb aquests
experiments hem testat la seva capacitat de creixement en diferents
condicions d’inundació i de competència, per tal de seleccionar la
més adequada per a cada situació. Els experiments han començat
en condicions controlades (cambra de cultiu, hivernacle) i finalment
s’han desenvolupat a la mateixa Font Grossa, en condicions de camp.
Han seguit les actuacions de restauració dels HIC objectiu en els
espais propicis, els estius de 2017 i 2018. El seguiment i les actuacions
posteriors, realitzats fins a l’estiu de 2019, corroboren una bona
implantació de la població de C. rostrata i fan preveure una implantació
parcialment bona de les poblacions d’esfagnes. Tot i això, la formació
de comunitats més o menys estables es preveu lenta, i sotmesa a
eventualitats extremes com ara els forts increments puntuals de cabal
d’aigua (pel desglaç de neu a la primavera o per episodis de pluges
fortes) o períodes ocasionals de sequera extrema.

Figura 5. Font Grossa, Espot.
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Millora de les poblacions pirinenques de cavilat
mitjançant la translocació d’individus

L
P

a presència de cavilat i la seva abundància està relacionada amb certes característiques de l’hàbitat com
el substrat. Hem constatat que les localitats amb més densitat de cavilats tenen una proporció de roques
superior. Aquests resultats són similars als d’estudis previs i probablement estan relacionats, d’una banda, amb
els seus requisits reproductors i, de l’altra, amb el microhàbitat que es forma a sota i al darrere de les roques,
on la velocitat de l’aigua es debilita i facilita el moviment dels cavilats, que tenen una capacitat natatòria reduïda.

el que fa les actuacions de millora de les poblacions de cavilat de capçalera, situades dins l’espai de la xarxa
Natura 2000 «Aigüestortes», s’han aconseguit els objectius esperats amb la consolidació de dos nuclis de
població als rius Ruda i Aiguamòg mitjançant l’alliberament d’exemplars de poblacions en bon estat situades
en altres sectors de la Vall d’Aran. Tanmateix, cal tenir present que les dues poblacions segueixen aïllades
per barreres artificials o trams fluvials altament modificats de la resta de poblacions de la Val d’Aran. Per tant, serà
necessari seguir-ne l’evolució i, a mitjà termini, programar noves actuacions de translocació, si és necessari. Els
resultats moleculars no mostren una estructuració genètica clara dels diferents llinatges al llarg de la Garona tal com
es podria esperar en una espècie de naturalesa bentònica amb poca mobilitat. Tot i que cal aprofundir en un anàlisi
més detallat dels resultats, es possible que les pertorbacions ocorregudes al riu, com la riuada del 2013 amb una
disminució dràstica de la mida poblacional de l’espècie, hagi conduït a situacions de fort coll d’ampolla que expliquin
la composició genètica observada.

Figura 6. Densitat mitjana de cavilat (ind ha-1) entre els anys 2001 i 2018 al riu Garona i els seus afluents.
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PUNT D’INTERPRETACIÓ DE
L’ENTORN DE L’ESTANHO DE VILAC

Oficina Técnica del Projecte LIFE
LIMNOPIRINEUS (CEAB-CSIC)

L

’Estanho del Vilac ja disposa del seu propi punt
d’interpretació. L’adequació de la caseta com
a punt d’informació, permet a excursionistes i
visitants conèixer més a fons la singularitat de
l’Estanho. Un gran cartell de 270x100cm sota una marquesina, mostra per una banda la història de l’estany,
i per altra la singularitat que suposa la seva elevada
biodiversitat. El cartell instal·lat es pot llegir en 5 idiomes; l’aranès, el català, el castellà, l’anglès i el francès.

C

om a resultat de les accions de conservació
en el marc del projecte LIFE+ LimnoPirineus,
hi podem veure una gran riquesa en invertebrats i la recuperació de les poblacions d’amfibis. Per altra banda, el descens del nivell de l’aigua,
provocat per la disminució del cabal d’aportació externa, ha modificat l’extensió de la població de Luronium natans. Sempre s’han observat plantes en estat
vegetatiu i únicament s’ha vist floració simultània de
múltiples individus l’any 2019. Sobre la base d’aquests
resultats i en el marc del projecte hem proposat que
es reconegui en l’Estanho l’existència dels hàbitats
d’interès comunitari (HIC) 3150 i 3130 relacionats amb
la massa d’aigua i amb les dues subpoblacions de Luronium natans identificades, una d’amfibia que creix a
la zona marginal de la bassa, i l’altra de planctònica on
la planta creix arrelada en el fons submergit amb les
fulles flotant a la superfície de l’aigua.

Figura 7. Estanho de Vilac a dalt i en la imatge inferior cartellera instal·lada sota la
marquesina construïda en un dels costats de la caseta que hi ha a tocar de l’estany.

A

mb l’adequació d’aquest punt d’informació,
es culmina la instal·lació de cartells a la Val
d’Aran.

TUC DE MONTANÈRO
TUC DETH PÒRT DE VIELHA
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CAT Als anys 90, unes obres d’excavació van remodelar el fons de
l’estany, augmentant-ne la seva capacitat.

FRA Dans les années 90, des travaux d’excavation ont remodelé le
fond du lac et augmenté sa capacité.
CRUSTACEA

CAT Al 2010 s’hi introduïren truites de forma furtiva.
ESP En 2010 se introdujeron truchas de forma furtiva en el lago.
ENG In 2010, trout were illegally introduced into the lake.
FRA En 2010, des truites furent introduites de façon illégale dans le lac.

Es algues filamentoses comencèren a hèr-se mès
abondantes, es populacions d’anfibis disminuïren
e eth plantatge d’aigua (Luronium natans) perdec
vitalitat, deishant de florir.
CAT Les algues filamentoses van començar a fer-s’hi més abundants,
les poblacions d’amfibis van disminuir i el plantatge d’aigua (Luronium
natans) va perdre vitalitat, deixant de florir.

2013

ESP Las algas filamentosas empezaron a ser más abundantes, las
poblaciones de anfibios disminuyeron y el llantén de agua flotante
(Luronium natans) perdió vitalidad, dejando de florecer.
ENG Filamentous algae became more abundant, amphibian
populations declined, and the vitality of the floating water-plantain
(Luronium natans) reduced until it eventually stopped flowering.

2017

G
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Efècte dera introduccion de trueites
Efecte de la introducció de truites / Efecto de la introducción de truchas
Effects of the introduction of trouts / Effet de l’introduction des truites
Beneficiat / Beneficiat / Beneficiado / Advantaged
Sense impacte / Sense impacte / Sin impacto / No impact / Aucun impact

LUM E
NUTRIENTS

CAT Arbre filogenètic
que representa les
relacions evolutives
de les espècies
d’invertebrats
aquàtics que habiten
l’Estanho de Vilac.

FRA Les particularités de l’Estanho en termes de conditions climatiques, de géologie
des bassins hydrographiques et de végétation, en font un milieu propice pour
l’installation de populations d’un grand nombre d’organismes. Le lac est d’une grande
importance pour de nombreuses espèces d’invertébrés, en particulier d’insectes, qui ont
une aire de répartition restreinte. Ainsi on peut noter la présence de la seule population
connue dans tout l’État espagnol de Sigara distincta, une cigale d’eau.

CAT Xarxa tròfica
de l’Estanho de Vilac
indicant les connexions alimentàries
(qui és menjat per
qui) a la comunitat
d’organismes.

ESP Árbol filogenético
que representa las
relaciones evolutivas
de las especies
de invertebrados
acuáticos que habitan
el Estanho de Vilac.

ENG Phylogenetic
tree showing
the evolutionary
relationships of the
aquatic invertebrates
found in Estanho de
Vilac.

FRA Arbre
phylogénétique
représentant les
relations évolutives des
espèces d’invertébrés
aquatiques présentes à
l’Estanho de Vilac.

ESP Red trófica
del Estanho de
Vilac indicando
las conexiones
alimenticias (quién
es comido por quién)
en la comunidad de
organismos.

ENG Food web
of Estanho de Vilac
showing the feeding
connections (who
is eaten by who) in
the community of
organisms.

FRA Le réseau
trophique de
l’Estanho de Vilac
indiquant les relations
alimentaires dans
la communauté
d’organismes.

Era recuperacion des anfibis
En estanh podem trapar quate espècies d’anfibis. Es sues populacions se vederen greument menaçades quan s’introdusiren furtivament trueites.
Aguesti peishi depredadors pòden alimentar-se tant de juvenils coma d’adults de gargolhes e tritons. Era pesca e eradicacion des trueites hec
qu’era abondància d’anfibis se recuperèsse progressivament.

La recuperació dels amfibis

Abondància de R. temporaria
e A. obstetricans
(cabidornats/m de riba)

60

n R. temporaria

50

CAT A l’estany podem trobar quatre espècies d’amfibis. Les seves poblacions es van veure greument amenaçades quan s’hi van introduir furtivament truites. Aquests peixos depredadors poden alimentar-se tant de
juvenils com d’adults de granotes i tritons. La pesca i erradicació de les
truites va fer que l’abundància d’amfibis es recuperés progressivament.

CAT Abundància de
R. temporaria i A. obstetricans
(capgrossos/m de riba)
ESP Abundancia de
R. temporaria y A. obstetricans
(renacuajos/m de orilla)
ENG Abundance of
R. temporaria and A. obstetricans
(tadpoles/m of shore)
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Recovery of amphibian populations
ENG Four species of amphibians inhabit the lake, the populations of
which became seriously threatened following the introduction of trout,
given that these predatory fish feed on both juvenile and adult frogs and
newts. Eradication of the trout has enabled the progressive recovery of
these amphibians.

FRA Abondance de
R. temporaria et A. obstetricans
(têtards/m de rive)

0,5

0

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Abondància de
L. helveticus
(individus/m de riba)
CAT Abundància
de L. helveticus
(individus/m de riba)
ESP Abundancia
de L. helveticus
(individuos/m de orilla)
ENG Abundance
of L. helveticus
(individuals/m of shore)

Evolucion dera abondancia des populacions d’anfibis en Estanho de Vilac e impacte dera
introduccion de trueites sus aguestes.
CAT Evolució de
l’abundància de les
poblacions d’amfibis a
l’Estanho de Vilac i impacte
de la introducció de truites
sobre aquestes.

ESP Evolución de
la abundancia de las
poblaciones de anfibios
en el Estanho de Vilac e
impacto de la introducción
de truchas sobre éstas.

ENG Abundance
dynamics of the amphibian
populations in Estanho de
Vilac, and the impact of
trout introduction on them.

ESP En el lago podemos encontrar cuatro especies de anfibios.
Sus poblaciones se vieron gravemente amenazadas cuando se introdujeron furtivamente truchas. Estos peces depredadores pueden
alimentarse tanto de juveniles como adultos de ranas y tritones. La
pesca y erradicación de las truchas hizo que la abundancia de anfibios se recuperara progresivamente.

La récupération des amphibiens

LIFE+ LIMNOPIRINEUS

FRA Evolution de
l’abondance des
populations d’amphibiens
dans l’Estanho de Vilac et
impact de l’introduction des
truites sur celles-ci.

ESP En el marco del proyecto LIFE+ LIMNOPIRINEUS, se extrajeron
las truchas y se instaló un nuevo abrevadero que regula la entrada
de agua. Desde entonces, el nivel del lago ha bajado hasta alcanzar
condiciones similares a las naturales.

FRA Dans le lac, nous pouvons trouver quatre espèces d’amphibiens. Leurs populations ont été gravement menacées lorsque les
truites ont été introduites de façon illégale. Ces poissons prédateurs
peuvent se nourrir aussi bien de juvéniles que d’adultes de grenouilles et de tritons. La pêche et l’éradication des truites ont permis de
récupérer progressivement l’abondance des amphibiens.

SAPO LHEUADORA
Alytes obstetricans

TRITON PALMAT
Lissotriton helveticus

GARGOLHA RÒIA
Rana temporaria

GRAPAUD
Bufo spinosus

Es sòns cabidornats pòden ibernar en estanh.

Sonque viu en aigües de molta qualitat.

Ei er anfibi mès comun de nauta montanha.

Se trape enes estanhs e basses mès caudes.

FRA Dans le cadre du projet LIFE+ LIMNOPIRINEUS, des truites ont
été éradiquée et un nouveau point d’alimentation en eau a été installé
afin de réguler l’apport d’eau. Depuis lors, le niveau du lac a baissé
pour atteindre des conditions semblables aux conditions naturelles.

TÒTIL
Els seus capgrossos poden
hivernar a l’estany.

SAPO PARTERO
Sus renacuajos pueden
invernar en el lago.

TRITÓ PALMAT
Només viu a aigües de
molta qualitat.

TRITÓN PALMEADO
Solo vive en aguas de
mucha calidad.

COMMON MIDWIFE TOAD
The tadpoles can hibernate
in the pond.

ALYTES ACCOUCHEUR
Leurs têtards peuvent hiverner
dans le lac.

PALMATE NEWT
It only thrives in high-quality
waters.

TRITON PALMÉ
Il ne vit que dans des
eaux de haute qualité.

GRANOTA ROJA
És l’amfibi més comú a
l’alta muntanya.
EUROPEAN
COMMON FROG
The commonest amphibian in
the high mountain area.

Un habitante tenaz
y muy preciado

CAT El plantatge flotant és una petita herba
aquàtica d’aspecte diferent segons creixi en
fons submergits (a) o en indrets només temporalment inundats (b). S’estén fent tiges horitzontals enterrades al sediment i cada nus de la tija
pot treure arrels i independitzar-se com a planta nova. Les flors són blanques i sobresurten
de l’aigua (c). A l’Estanho, l’espècie forma part
de l’Hàbitat d’Interès Comunitari (HIC 3130)
que correspon a aigües oligotròfiques-mesotròfiques d’estanys i basses amb vegetació de
Littorelletea uniflorae i/o Isoëto-Nanojuncetea.

ESP El llantén de agua flotante es una pequeña hierba acuática con un aspecto diferente
según si crece sobre fondos sumergidos (a) o
en lugares solo temporalmente inundados (b).
Se extiende produciendo tallos horizontales enterrados en el sedimento y cada nudo del tallo
puede generar raíces e independizarse como
una nueva planta. La flores son blancas y sobresalen del agua (c). En el Estanho, la especie
forma parte del Hábitat de Interés Comunitario
(HIC 3130) que corresponde a aguas oligotróficas-mesotróficas de lagos y lagunas con vegetación de Littorelletea uniflorae y/o Isoëto-Nanojuncetea.

L’ESTANHO DE VILAC, UN ESTANY MOLT SINGULAR

EL ESTANHO DE VILAC, UN LAGO MUY SINGULAR

THE ESTANHO DE VILAC, AN EXTRAORDINARY LAKE

LE ESTANHO DE VILAC, UN LAC TRÈS SINGULIER

A tenacious,
precious inhabitant

Un habitant tenace
et très precieux

Er Estanho de Vilac,
un estanh fòrça singular

Estanho de Vilac
(1640 m)
Vielha
VAL D’ARAN

ENG Floating water-plantain is a small aquatic herb with a distinctive appearance when
it grows on submerged beds (a) or in places
that are temporarily flooded (b). It spreads by
means of horizontal, rooted stems buried in
the sediment that can fragment and become
independent new plants. The flowers are white
and protrude from the water (c). In Estanho,
the species is part of a Habitat of Community
Interest (HCI 3130), corresponding to oligotrophic-mesotrophic waters of lakes and lagoons
with Littorelletea uniflorae and/or Isoëto-Nanojuncetea vegetation.

FRA Le flûteau nageant est une petite plante aquatique d’aspect différent selon qu’elle
pousse sur des fonds submergés (a) ou dans
des endroits temporairement inondés (b). Il se
propage en produisant des tiges horizontales
enfouies dans les sédiments, et chaque nœud
de la tige peut générer des racines et donner
ainsi naissance à une nouvelle plante. Les fleurs
sont blanches et surnagent au-dessus de l’eau
(c). À Estanho, l’espèce fait partie de l’Habitat
d’Intérêt Communautaire (HIC 3130) qui correspond aux eaux oligotrophes-mésotrophes
des lacs et lagunes à végétation de Littorelletea Uniflorae et/ou Isoëto-Nanojuncetea.

Plantatge flotant
Luronium natans
CAT Plantatge flotant
ESP Llantén de agua flotante
ENG Floating water-plantain
FRA Flûteau nageant

Amenaces i accions
de conservació
CAT Per tal d’adreçar les amenaces que
afecten directament la pervivència de la
població de plantatge flotant de l’Estanho
de Vilac, el projecte LIFE+ LIMNOPIRINEUS
ha actuat a l’hàbitat per:
• Disminuir l’aportació d’aigua sobre l’estany.
• Evitar la freqüentació intensa de les ribes
de l’estany per part del bestiar i de vehicles,
que malmeten la seva integritat.
• Erradicar la població de peixos introduïts.
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La recuperación de los anfibios

FRA Abondance
de L. helveticus
(individus/m de rive)

2017

Un habitant tenaç
i molt preat

Perjudicat / Perjudicat / Perjudicado / Disadvantaged / Préjudiciable

CAT En el marc del projecte LIFE+ LIMNOPIRINEUS, es van extreure
les truites i s’hi va instal·lar un nou abeurador que regula l’entrada
d’aigua. D’ençà, el nivell de l’estany ha baixat fins assolir condicions
semblants a les naturals.

ENG As part of the LIFE + LIMNOPIRINEUS project, the trout have
been extracted and a new watering place has been constructed to
regulate the water inflow to the lake, since when the water level has
dropped to practically its natural conditions.

Plafó Vilac.indd 1
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Hilat trofic der Estanho de Vilac en tot indicar es conexions
alimentaries (qui ei minjat per qui) ena comunitat d’organismes.

FRA Les algues filamenteuses sont devenues plus abondantes, les
populations d’amphibiens ont diminué et le flûteau nageant a perdu
de sa vitalité, ne fleurissant plus.

En marc deth projècte LIFE+ LIMNOPIRINEUS,
s’extreigueren es truites e s’i placèc ua naua
comada que regule era entrada dera aigua.
D’ençà, eth nivèu der estanho a baishat enquia
auer condicions semblantes as naturaus.

LANCTO

Son rôle de refuge faunistique

FRA En raison de l’entrée constante d’eau , le lac a progressivement
augmenté son extension, en modifiant les caractéristiques de l’habitat
d’origine.

En 2010 s’introdusiren trueites de manèra furtiva.
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Arbe filogenetic que represente es relacions evolutives des espècies
d’invertebrats aquatics qu’abiten en Estanho de Vilac.

ENG The lake has gradually increased in size due to the constant
inflow of water, altering the original features of the habitat.

2003

AUDÈTHS
INSECTIVÒRS
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Entà pr’amor d’ordenar
es menaces qu’afècten
dirèctament era perviuència
dera populacion de plantatge
flotant der Estanho de Vilac, eth
projècte LIFE+ LIMNOPIRINEUS
a actuat en abitat entà:
• Disminuïr era aportacion
d’aigua sus er estanh.
• Evitar era freqüentacion
intensa des ribes der estanh
per part deth bestiar e de
veïculs, que maumeten era
sua integritat.
• Eradicar era poblacion de
peishi introdusits.
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CABIDORNATS

Its importance as a refuge for fauna

Menaces e
accions de
conservacion

Eth plantatge flotant ei ua petita èrba aquatica d’aspècte
desparièr segontes creish en hons submergits (a) o en endrets
sonque temporaument inondats (b). S’esten hènt tiges orizontaus
enterrades en sediment e cada nud dera tija pòt trèir arraïcs e independizar-se
coma planta naua. Es flors son blanques e subergessen dera aigua (c). En Estanho,
era espècia forme part der Abitat d’Interès Comunitari (HIC 3130) que correspon
a aigües oligotrofiques-mesotrofiques d’estanhs e basses tamb vegetacion de
Littorelletea uniflorae e/o Isoëto-Nanojuncetea.
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ESP Las particularidades del Estanho en cuanto a la influencia climática, geología de
la cuenca y vegetación hacen que una gran cantidad de organismos lo encuentren
un hábitat propicio para establecer poblaciones. El lago es de gran importancia para
muchas especies de invertebrados, especialmente insectos, que tienen un área de
distribución restringida. En este sentido, se destaca la presencia de la única población
conocida en todo el estado español de Sigara distincta, un barquero pequeño.

ENG Estanho de Vilac’s singularity in terms of the influence of the climate, the bedrock of
the basin and its surrounding vegetation makes it a suitable habitat for the large number
of organisms that have established populations there. The lake is hugely important for
many species of invertebrates, and particularly insects with restricted distribution areas.
Among them, we can highlight the water boatman Sigara distincta, which is the only known
population in the whole of Spain.
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ESP Como consecuencia de la entrada constante de agua, el lago
fue incrementando su extensión progresivamente, modificando las
características originales del hábitat.

Un abitant tenaç
e fòrça apreciat
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Su papel como refugio de fauna

ES

CAT Com a conseqüència de l’entrada constant d’aigua, l’estany va
anar incrementant la seva extensió progressivament, modificant les
característiques originals de l’hàbitat.

TÚNEL DE VIELHA

TRITONS

U

Coma conseqüéncia dera entrada constanta
d’aigua, es estanh anèc incrementant era usa
extension progressivament, modificant es
caracteristiques originaus der abitat.
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S
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ENG Excavation work to reshape the bottom of the lake, thus
increasing its capacity, was carried out at the end of the 1990s.

1993
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ESP En los años 90, unas obras de excavación remodelaron el fondo
del lago, aumentando su capacidad.

RA
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Enes ans 90, ues òbres d’excavacion remodelèren
eth hons der estanho, en tot aumentar era sua
capacitat.

CAT Les particularitats de l’Estanho quant a influència climàtica, geologia de la conca i
vegetació fan que una gran quantitat d’organismes aquàtics el trobin un hàbitat propici per
establir-hi poblacions. L’estany és de gran importància per a moltes espècies d’invertebrats,
especialment d’insectes, que tenen un àrea de distribució restringida. En aquest sentit, es
destaca la presència de l’única població coneguda a tot l’estat espanyol de Sigara distincta,
un barquer petit.
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FRA À la fin du XIXème siècle un abreuvoir a été construit pour
amener l’eau depuis un ravin voisin, empêchant ainsi le lac de
s’assécher pendant la saison estivale.

MOLIÈRES

TRUEITES
ALLOCTÒNES

El seu paper com a refugi de fauna

ENG At the end of the nineteenth century, a watering place was
constructed to bring water from a nearby ravine, thus preventing the
lake from drying up during periods of drought.

G

ESP A finales del s. xix se construyó un abrevadero que traía agua de
un barranco cercano, y que evitaba que el lago se secara durante los
períodos de sequía.

1956

Es particularitats der Estanho en çò que tanh ara influéncia climatica, geologica dera conca e vegetacion hèn qu’ua grana quantitat d’organismes aquatics li trapen un
abitat propici entà establir-i populacions. Er estanh ei de grana importància entà fòrça espècies d’invertebrats, especiaument d’insèctes, qu’an un airau de distribucion
restringida. En aguest sens, se destaque era preséncia dera unica populacion coneishuda en tot er estat espanhòu de Sigara distincta, un barquèr petit.

AL

CAT A finals del s. xix s’hi va construir un abeurador que portava aigua
d’un barranc proper, i que evitava que l’estany s’assequés durant els
períodes de sequera.

Er Estanho de Vilac coma refugi de fauna

AL

A finaus deth s. xix s’i construïc ua comada que
portaue aigua d’un barranc propèr, e qu’evitaue
qu’er estanho se sequèsse pendent es periòdes de
sequèra.

RANA BERMEJA
Es el anfibio más común
en la alta montaña.
GRENOUILLE ROUSSE
Il est l’amphibien le plus
commun en haute montagne.

GRIPAU COMÚ
Es troba a les basses
i als estanys més calents.

SAPO COMÚN
Se encuentra en los lagos y
las lagunas más calientes.

EUROPEAN TOAD
This toad is found in
warmer lakes and ponds.

CRAPAUD ÉPINEUX
On le trouve dans les lacs et
lagunes d’eau plus chaude.

Er estanho forme part dera Xarxa Natura 2000 e a estat designat Lòc d’Importància Comunitària
pera sua biodiversitat. Eth principau interès requè sus era populacion establa de plantatge flotant
(Lunorium natans), era unica coneishuda enes Pirenèus. Diuèrses espècies d’anfibis protegides
tanben i son presentes, atau coma ua grana riquesa d’invertebrats aquatics. Des deth 2014,
eth projècte LIFE+ LIMNOPIRINEUS a desvolupat en aguest estanho part des sues actuacions,
implementant mesures entà revertir es condicions der ecosistèma as naturaus e recuperar es
populacions d’espècies autoctònes.
CAT L’estany forma part de la Xarxa Natura 2000 i ha estat designat Lloc d’Importància Comunitària (LIC) per la seva biodiversitat. El seu principal interès recau sobre la població estable de plantatge flotant (Luronium natans), l’única coneguda als Pirineus. Diverses espècies d’amfibis protegides també hi són presents, així com una gran riquesa d’invertebrats aquàtics. Des del 2014, el
projecte LIFE+ LIMNOPIRINEUS ha desenvolupat en aquest estany part de les seves actuacions,
implementant mesures per revertir les condicions de l’ecosistema a les naturals i recuperar les poblacions d’espècies autòctones.

ESP El lago forma parte de la Red Natura 2000 y ha sido designado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) por su biodiversidad. Su principal interés recae sobre la población estable de llantén de
agua flotante (Luronium natans), la única conocida en los Pirineos. Diversas especies de anfibios
protegidas también están presentes, así como una gran riqueza de invertebrados acuáticos. Desde
el 2014, el proyecto LIFE+ LIMNOPIRINEUS ha desarrollado en este lago parte de sus actuaciones,
implementando medidas para revertir las condiciones del ecosistema a las naturales y recuperar las
poblaciones de especies autóctonas.

ENG The lake is part of the Natura 2000 Network and has been designated as Site of Community
Importance (SCI) for its biodiversity. Its main interest is the stable population of floating water-plantain (Luronium natans), the only known population in the Pyrenees. Various species of protected
amphibians are also present, in addition to a high diversity of aquatic invertebrates. Since 2014, part
of the action of the LIFE+ LIMNOPIRINEUS project has focused on this lake with the aims of reverting the ecosystem conditions to the natural ones and recovering the populations of native species.

FRA Le lac fait partie du Réseau Natura 2000 et a été désigné Lieu d’Importance Communautaire (LIC) pour sa biodiversité. L’intérêt principal réside dans la population stable de flûteau nageant
(Luronium natans), la seule connue dans les Pyrénées. Diverses espèces d’amphibiens protégés
sont également présentes, ainsi qu’une multitude d’invertébrés aquatiques. Depuis 2014, le projet
LIFE+ LIMNOPIRINEUS a consacré une partie de ses actions sur ce lac, mettant en œuvre des mesures visant à orienter les conditions actuelles de l’écosystème vers des conditions naturelles, et à
récupérer les populations d’espèces autochtones.

Luronium natans ei ua espècia nativa deth territòri atlantic-medioeuropèu. Totun e era considerabla extension
der airau de distribucion a Europa, aguesta ei fòrça fragmentada, ja qu’es sues populacions son escasses
e petites. Enes Pirenèus, era unica populacion coneishuda ei en Estanho de Vilac. Ena rèsta dera peninsula
Iberica i a diuèrses populacions enes montanhes de Galícia, ena Meseta Nord, en Sistèma Centrau
e en Sistèma Iberic, atau coma d’autes pògues localitats isolades.

Raresa única als Pirineus

Rareza única en los Pirineos

CAT Luronium natans és una espècie nativa del territori
atlàntico-medioeuropeu. Malgrat l’extensió considerable
de l’àrea de distribució a Europa, aquesta és força fragmentada, atès que les seves poblacions són escasses i
petites. Als Pirineus, l’única població coneguda és la de
l’Estanho de Vilac. A la resta de la península Ibèrica hi ha
diverses poblacions a les muntanyes de Galícia, a la Meseta Nord, al Sistema Central i al Sistema Ibèric, així com
a altres poques localitats aïllades.

ESP Luronium natans es una especie nativa del territorio
atlántico-medioeuropeo. A pesar de la considerable extensión de su área de distribución a nivel europeo, ésta
está bastante fragmentada, pues sus poblaciones son
escasas y pequeñas. En los Pirineos, la única población
conocida es la presente en el Estanho de Vilac. En el resto de la península Ibérica hay varias poblaciones en las
montañas de Galicia, en la zona norte de la Meseta Central y del Sistema Ibérico, y en otras pocas localidades
aisladas.

Airau de distribucion de Luronium
natans ena peninsula Iberica.

Mapa: Área de distribución de Luronium natans en la península Ibérica.

www.iucnredlist.org

A unique rarity in the Pyrenees

Rareté unique dans les Pyrénées

ENG Luronium natans is a species native to the Atlantic-European region.
Despite its considerable spread at a European level, its range is quite fragmented with small, scanty populations. The only known population in the
Pyrenees thrives in Estanho de Vilac. Across the Iberian Peninsula there are
some populations in the mountains of Galicia, in the northern area of the Central Plateau and the Iberian System, and in a few other isolated spots.

FRA Luronium natans est une espèce originaire du domaine atlantique-médio-européen. Malgré l’extension considérable de son aire de répartition au niveau européen, celle-ci est assez fragmentée, ses populations étant rares et de
taille réduite. Dans les Pyrénées, la seule population connue est celle présente
à Estanho de Vilac. Dans le reste de la péninsule Ibérique il existe plusieurs populations dans les montagnes de Galice, dans la partie nord du Meseta centrale et du Système Ibérique, ainsi que dans quelques autres localités isolées.

Map: Distribution range of Luronium natans in the Iberian Peninsula.

ESP Con el objetivo de enfrentar las amenazas
que afectan directamente la pervivencia
de la población de llantén de agua flotante
del Estanho de Vilac, el proyecto LIFE+
LIMNOPIRINEUS ha actuado en el hábitat para:
• Disminuir la aportación de agua al lago.
• Evitar la frecuentación intensa de las orillas
del lago por parte del ganado y de vehículos,
que deterioran su integridad.
• Erradicar la población de peces introducidos.

Threats and
conservation actions

Raresa unica enes Pirenèus

Mapa: Àrea de distribució de Luronium natans a la península Ibèrica.

Amenazas y acciones
de conservación

ENG To mitigate the direct threats to the
survival of the floating water-plantain population
in Estanho de Vilac, the LIFE+ LIMNOPIRINEUS
project has managed the habitat with the
following aims:
• To reduce the water inflow into the lake.
• To prevent the intense frequentation of the
shoreline of the lake by livestock and vehicles
to stop their deterioration.
• To eradicate the introduced fish.

Menaces et actions
de conservation
FRA Afin de faire face aux menaces qui
affectent directement la pérennité de la
population de flûteau nageant d’Estanho de
Vilac, le projet LIFE+ LIMNOPIRINEUS est
intervenu sur le milieu pour:
• Diminuer l’apport d’eau dans le lac.
• Éviter la fréquentation intense des rives du lac
par le bétail et les véhicules qui détériorent
leur intégrité.
• Éradiquer la population de poissons introduite.

Carte: Aire de distribution de Luronium natans dans la péninsule Ibérique.
Textes, figures e fotografies: LIFE+ LIMNOPIRINEUS | Revirades: Mertxe Vidal, Veronica Barés, Carmen Garcia-Riart, Claude Novoa | Illustracions: Toni Llobet | Dessenh grafic: Lluc Julià | Impression: Geosilva
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NOTíCIES BREUS
11/02/2019

Participem en el SIBECOL 2019
Durant la setmana passada, del 4 al 7 de febrer,
l’equip de LIFE+ LIMNOPIRINEUS, ha participat en
el SIBECOL, 1st Iberian Ecological Society Meeting
and XIV Nacional AEET Congress, organitzat per la
Societat Iberica d’Ecologia i l’Associació Espanyola
d’ecologia terrestre. El congrés va ser punt de trobada
d’ecòlegs que estudien la resposta dels ecosistemes
marins i terrestres davant el canvi global, els efectes
dels contaminants en el medi natural, les espècies
invasores en un entorn canviant i els desafiaments per
a conservar la biodiversitat.
Durant el congrés vam poder presentar part dels
resultats obtinguts durant la realització del projecte.
Tot un plaer poder compartir experiències i resultats
amb diferents col·legues de tota la península.

07/05/2019

II Jornades de recerca al Parc
Natural de l’Alt Pirineu
Els passats 2, 3 i 4 de maig van tenir lloc les II
jornades de Recerca del Parc Natural de l’Alt Pirineu
amb l’objectiu de donar a conèixer i compartir les
diferents experiències científiques impulsades a l’àmbit
del Parc. Des de l’equip del projecte LIFE LimnoPirineus
hi vam ser presents per presentar resultats obtinguts
i les feines desenvolupades durant els 5 anys del
projecte LIFE LimnoPirineus. La trobada va tenir lloc a
Burg (Farrera), i pertany al conjunt d’actes organitzats
per celebrar del Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000.
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22/08/2019

Última campanya de
mostreig del projecte
LIMNOPIRINEUS
Ens acomiadem del projecte
amb l’última campanya de mostreig
contents per tota la feina feta i amb
ganes de veure’n més resultats.

02/10/2019

Descobrint l’estany de Malniu
amb els alumnes de l’escola Bac
de Cerdanya
El passat 25 de setembre, vam tornar un any més a
l’estany de Malniu amb els alumnes de cicle superior
de l’escola Bac de Cerdanya d’Alp. De bon matí amb
les botes apunt i les motxilles preparades per passar el
dia, hem començat la ruta a l’estació d’esquí de Guils
Fontanera fins al refugi de la Feixa, allà hem recuperat
les forces tot esmorzant mentre observàvem les
molleres i descobríem la seva formació.
Un cop recuperats la ruta ens ha portat fins a
l’estany de Malniu a on ens hem equipat com a bons
naturalistes per observar què passa a l’estany; amb
l’ajuda de salabrets, lupes de mà, safates i alguns pots
hem descobert que l’estany de Malniu té un habitant
a qui no agrada fer amics, el barb roig. Amb ell hem
pogut introduir el concepte d’espècie invasora i com
afecta la seva presencia a la xarxa tròfica.
Després de tanta feina ens mereixíem un bon dinar
al costat del refugi de Malniu i cap avall que ja ens
esperava el bus per tornar cap a Alp!
Ens ha fet un dia preciós i ben contents tornem cap
a casa després de compartir aquest dia amb un grup
tan inquiet i amb ganes d’aprendre.
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18/11/2019

Nous pòsters divulgatius del
PNAESM
Editem en diferents idiomes, quatre nous
pòsters divulgatius de la flora i la fauna d’estanys,
rius fonts carbonatades i molleres del Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

18/12/2019

A punt l’informe Layman i
la monografia tècnica del
projecte
Ja tenim a punt l’informe Layman del
projecte i una monografia tècnica. El primer,
és un informe en clau divulgativa i el segon
més tècnic. Els dos productes s’han realitzat
en suport paper en diferents idiomes i també
en suport electrònic i ja es troben disponibles
a la pàgina web del projecte en l’apartat de
publicacions. Amb aquests documents donem
per tancat el projecte tot esperant que els
esforços encetats a partir d’aquest projecte de
conservació tinguin continuïtat. Un adéu i fins
aviat!
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El projecte està cofinançat pel programa europeu LIFE+
que promou accions de conservació i recuperació d’hàbitats
i espècies de flora i fauna als espais protegits de la Unió Europea,
integrats a la xarxa Natura 2000.
LIFE LimnoPirineus
LIFE13 NAT/ES/001210
Durada del projecte: 1 de juny 2014 - 31 de desembre 2019

OFICINA TÈCNICA LIFE+LIMNOPIRINEUS
Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC)
Accés a la Cala Sant Francesc, 14
17300 Blanes, Catalonia-Spain
www.lifelimnopirineus.eu
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