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LA RESTAURACIÓ DE L'ESTANY
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I Amh ks obres <k' resiawr-£u:ii) ecoioffcci s'lui jíogiít C/DÍIÍTIÍIT el qiteisul anijiaal tk Lió {¡kiornúgó} per un ecocon. <>ai¡xibk per especies anmak sedentaries.
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Projecíe técnic de regeneració del queixai de /(.irmííjó de Lió ¡)cr
mi
ecoío.
Que sienten per
restauració ecológica? La
pregunta no és sencilla de
respondrc i dona per fet que
existeix una degradació
previa de les comunítacs
naturals. Restaurar implica
canviar el sentit, dos de la
simplificaciú i
deterioramcnr deis recursos
naturals per porcar-las cap a
noves situacions de
recuperaciü de la
biodiversitat.
Restaurar sovint vol dir
afavorir la successió
ecológica, facilitar les
condicions per a la
colonitiaciü de les
pohlacions vegetáis i animáis
potenciáis de la zona. Aquí
juga un paper molt
important el coneixement de
la vegetació potencial de h
iüna a restaurar. Es tracta
d'influir positivament,
mitian^ant replantació,
inundado, tractamciit del
sol, etc., per invertir així el
procés de trivialització de !a
vegetació i recuperar a llarg
lermini la coraunitat climax,
que és aquella que li
correspon a una zona si es
deixcn actuar les torces de la
natura en favor de les
successions vegetal i animal
associadcs.
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Necessitat de la
restauració
ecológica a
TEstany de
Banyoles
L'estany de Banvíiles ha
estat sotmcs des d'antuvi a
una disjuntiva peí que fa al
model i percepció del seu
desenvolupamenr.
Un model es basa en
rexplotatit) deis recursos
naturals de tonna
multidireccional, suaumenc,
no intensa pero continuada.
Es afavorit peí canvi d'usos de
l'estany que, de ser només un
dipósit d'aigua pera la
industria banyolina, va passar
a ser, a la década deis
cinquanta, un espai de lleure.
Aqtiest model
d'explotació de recursos ha
comportat la practica
desaparició del cinyell vegetal
del costat de la ciutat i la
degradació fins a arribar a una
cinta mínima en la resta del
perímedre. El camí per a
vianants, la carretera de
circumval-lació, e!s campsde
cukiu que arriben fins a
l'aigua, la mora i el rehlitnent
amb escombrarles de les zones
d'aií'uamolls de la banda de
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ponent, han fet la resta. També
ha incidit en la perdua de les
especies de peixos propies de
l'esrany. La tendencia ha estat
repoblar, que no restaurar, amb
poblacions de peixos alienes a
les autüctones. Les
conseqüf^ncies no s'han fet
esperar: les poblacions actuáis
de peixos son inestables,
desequilibrades i poc
importants en quantitat.
Només les mes agressives i
millor adaptades com la perca
americana (Black-bass) i la
carpa, ambdues foranies, han
tingut exit.
No cal dir que les
poblacions d'ocells son
practicatnenc testimoniáis i
només resten les mes
manyagues com la polla
d'aigua i la fotja, a mes a mes
de les visites d'aus migratories
com l'ánec coll-^'crd i les del
gavia argentat, per desgracia
mes permanents. Els mamífers
han estat els mes afectats i, a
mes a mes de la desaparició de
la llúdriga, és cada cop mes
difícil trobar caus de rat-buf,
per citar-ne un exemple.
Aquest model ha donat
un estany despersona!itiat,
humanitzat i trivial, mes
semblant a un embassament
que a un estany natural amb
dinámica propia.

Un segon model, qtie fins
ara Kavia resiat practicament
oblidat, respon a una visió mes
respectuosa de les comunitats
naturals, determina la qualitat
del conjunt, valora la
diversitat i té com a objectiu
principal el gaudi de la natura,
afectant'b el mínim possible.
Es tracta d'una visió de pare
natural compatible amb
activitats humanes.
La restauració ecológica
de l'estany de Banyoles té per
missiti substituir el primer
model pei segon tenint en
compte les noves tendéncies
que impulsen el respecte i
recuperació del valor de les
comunitats naturals lacustres.

La restauració
com a
experiment.
La millor técnica per a la
restauració ecológica és no
inier\'enir-hi. La propia
dinámica de la recolon i tzació i
successió vegetal ía la resta.
Aquest procés ofereix alguns
inconvenients en les seves
fases iniciáis, perqué comporta
la colonització d'espécies
invasores, romagueres entre
d'altres, que son considerades
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Kanyoles

El dragatge al nord de l'estany es (¿u laticam ki zona n<frd JJtir lal La cura en d iractameni de la vegetado duraní el dragatge es va
¿'aturar ki ploma de übm ifangs i no afectar la resta de l'estany.
mímrÍL'stav amb h. creació d'un úver .^in sitU".
poc inccressiints i que pcxlen
fer pensar en un cert
ahandonament. Aspecce
aquest últim que és iicilitzac i
cricicat per tots aquells que
defcnsen el inodel
d'explütació que hem
esmencat abans.
Maiííwc que aquesta sif^ui
concepcuaiment la millor
técnica de rescauració, es fa
evidenc que cal intervenir en
les primeres fases per
accelerar-les, sobretoc si s'han
efectuar els cstudis necessaris
que determinin clarameni la
vegeració potencial.
El plantejament de la
restauració, a partir d'aquest
momcnt, es basa en un
conjunc de mesures
encaminados a facilitar la
reculón i tzació o plantacio amb
especies propies després
d'haver recuperar el sol. En el
cas de les comunitats palusttes
deis entoms de Testany de
Banyoles calia plantcjar-se
cum reintnxluir la lámina
d'aigua per facilitar el
creixement de les comunitats
^Í2| 76

d'aiguamolls. Aquest problema
es va resoldre creant els recs de
vimeteres, que combinen un
rec paraMel a la línia de costa
amb altres de perpendiculars, i
donen una trama complexa de
gradienis hídrics que faciliten
la coloniuació de les especies
palustres.
També s'ha resolt crear un
ccnto a la lona artificial del
qiieixnl de Lió, on mitjan^ant
un sistema de cañáis aiub
aiyua de la riera de Lió, s'ba
creat ja una zona en la qual es
combinen successivantent
l'aigua i la térra. D'aquesta
manera s'aconsef;ueix la
máxima diversitat possible en
el mínim espai.
Els metndes de
restauració implantats son
sempre un experiment, pero
mai no poden representar un
fracas perqué, en el pitjordels
casos, només significarien un
endarreriment del procés de
successió natural, El temps
sempre actúa a favor de les
comunitats naturals si no
s'incerfereijí el procés.

El model d'espai
natural
Tal com ja s'ba anunciat
abans, l'estany de Banyoles es
troba en una doble tendencia.
Es evident que s'ba de partir
de la premissa que, en part, és
obiigat fer compatibles
aspectes d'ambdós models
d'ús: el de l'explotació i el
d'espai natural. No seria
realista plantejar un model de
prütecció pur i excloent,
donada la colonització i
pressiü humana existents
sobre Testanv.
L'estany tic Banyoles no és
una pare indivisible, com a
massa d'aigua deis sistemes
naturals o artificiáis que
l'envolten. El giau de
complexitat i nivell
d'interacciünss(.)n molí
elevats. Uestany de Banyoles té
la particularitat de participar
de dues conques de recepció
d'aigües: una, Lestrictament
superficial de 12 km2 i una
altra de llunyana, a la zona de
l'Alta Garrotxa, que alimenta

Paqüífer de flux confinar que
sorgeix com a aigua fteática a
l'estany. .Aquest fet complica
enormement la seva gestió, ja
que imbrica dues conques
hidrográfiques, la del Pluvia i
ladelTer.
Pero cal, constatar que la
cnnca mes fácilment
contaminable i que incideix
mes, des del punt de vista
ecológic, és la que correspon
a la unitat geográfica de
l'estany i la de recepció
d'aigües superficials. Toces les
activicats ramaderes, agrícoles
i turístiques, incideixen
directament sobre les
comunitats de l'estany de
Banyoles.
El model d'espai natural ha
de prütegir tots els sistemes
natutals propis de l'estany, és a
dir, les comunitats vegetáis
lacustres situades al llarg del
gradient hfdric, des de les
d'aiguamolls fins al bosc de
ribera, ha de mimcenir la
relació normal entre els
cstanyols perit'erics i Testany
major, ha de conser\'ar el bosc-

Revista de Girona / núm. 151 niari^ - abril 1992

La resííiunició ccoUit^ca és smimim (ir ¡^esüá inuigral JL' / i.',s[any i ¡KTUna de {es realiizacions mes impíMants de la rcsiauruaó eoAo^ica:
aixo no dGsemma l'a¡m)pnmem en jontis concretes a btómi?iad'aigua. elrecde vimetams.
climax mediterrani, l'aliinar,
en el seunptim
desenvolupameiit. Amh aixo
s'aconseyíiirii tamhé que les
comunitats animáis assuciades
estÍL,aiiri ben desenvoKipades.

El paisatge
lacustre
La lamina d'aigua que es
perllonga cap al pía i el ccilor
constitueixen l'espai
perceptible que defineix el
paisargc de re-stany. Tots c!s
elements que s'ategeixcn a la
perspectiva d'aquesta lamina
contribueixen també a la
percepció global del paisatge
lacustre: la ve<^etació
d'aiguamoils, la de ribera, cls
estanyols i, finalment, el
bosc, en els tiirons i les
muncanyes properes.
Una ol'>sen,'ació mes
acurada permet pcrcebre els
detalls de la vegetado litoral,
la seva estnjctura, la zonació,
la tornia de les badies, nn
ptidem veure iravertí en

formació —cstaictures
arrodonides que es van
ajuntant Liiian crcixen-^. Les
badies de l'estany teñen nom
propi i cnnfi,i^iiren un
micropaisatyc específic,
individualitsat dins el conjunt:
íbnna, mesura, ayrupació,
fondaria, presi^ncia i qualitat
de la vegetaci<í. Tots son
elements que confij^urcn el
paisatge do resiany. i el
precisen com si es tractés d'un
mtísatc de detalls.

Objectius de la
restaurado
ecológica de
l'Estany de
Banyoles
Sense renunciar a l'iís de
Testany com a espai de lleure i
seguint el model de pare
natural, caldria fer toes oís
esior^üs possibles per recuperar
un paisatge mes propi i
adcquat mitjan^mt la
rcstauració i la recreació
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d'aquest paisatge. Per
aconseguir-bü s'hauria de
planificar l'ús immediatde
totes i cadascuna de les zones
de l'estany, buscant sempre de
potenciar la vogetació, Aquest
preces seria la demostració del
gran de maduresa a quij ha
arribat la relació entre la nostra
scxietat i Testany, reflectida en
el coneixement deis elements
propis deis ecosistenies de
l'estany i en el fet de deixar de
veure'ls com a espais sense
inter&s susceptibles de neieja o
d'eliminació.
Els objectius son, entre
d'altres, restaurar la qualitat de
les aigües de l'estany i de les
rieres i recs d'entrada i sorcida,
recuperar la máxima superficie
possible de vegetado r\atural
amb criteris ecologics evitant
l'enjardinament, restaurar la
fauna autóctona de l'estany i
recuperar el husc de ribera i el
bosc mediterrani on sigui
compatible amb les activitats
humanes.
L'estany de Banyoles des
de fa molt temps ha estat un

reflex fide! de la sociecar
humana que l'envolta i deis
usos que aquesta en feia. Des
del principi de segle, els canvis
Síxials i rocnologics han
contribuít a substituir l'interes
pels recs i salts d'aigua de
l'estany ^leréncia d'una
sociotat proToinduslrial
medieval— per un altre
relacionar i indestriablement
Iligat al paisatge i a la seva
singularitat. Evidentment,
aquest nou interés nn s'adiu en
absokit amb el model
d'explotació que, per desgracia,
s'bavia aplicar fins ara. Cal fer
un esibr^ valent i decidit per
produir un punt d'inflexió que
permoti, amb projectes senzills,
posar les bases de la
restaurado, al costar de la
prorecció natural de l'estany,
d'una nova percepció deis
valors intrínsecs de totes les
comunitats que es
desenvolupen al seu eniom.

Caries Abellá i AmetUer,
n;í;id(ird'Urb;ini.5mc i Miídi Anibicnt
A)iintamenr de Banyoles
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