
un espai natural per viure’l



L'estany de Banyoles és un espai natural de gran valor ecològic.
Constitueix, junt amb el conjunt d'estanyols que l'envolten, el sistema
lacustre càrstic més important del país,ielseuvalorcientíficésreconegut
mundialment.
Declarat Paratge Pintoresc l'any 1951, l'any 1992 va ser inclòs al Pla d'Espais
d'InterèsNatural(PEIN),ons'inclouenlesàreesdemésvalorecològicipaisatgístic
deCatalunya.L'estanytambéestàcatalogatcomaLlocd'InterèsComunitari(LIC)
perlaComunitatEuropea.

Les aigües de la conca lacustre de Banyolesprocedeixen
de deussubterrànies que, provinents de l'Alta Garrotxa,
s'infiltrenalterrenycalcari.

L'estanydeBanyoles esvaformarfa250.000anys.

Calcàriesiguixos(materialspermeables)

EstanydeBanyoles RiuFluvià

Margues(materialsimpermeables) Rutadel’aigua



En arribar a Banyoles, les aigües subterrànies es troben amb un canvi de
materials, que passen de ser permeables a impermeables, i les obliguen a
pujar.Enl'ascens,l'aiguadissollescalcàriesielsguixossituatsalseudamunt,i
origina cavitatssubterràniesquevanaugmentant de volumfinsqueelsostre
cedeix i l'aigua sorgeix a l'exterior. Aquest procés dóna lloc a l'aparició
d'estanyolsi,perextensió,del'estany.

Podreuobservartravertins enformaciódinsl'aiguaentre
elClubNatacióBanyolesielCapdeBou.

Eltravertíésunarocamoltespecialquees
forma i creix quan les sals carbonatades
que hi ha dissoltes a l'aigua precipiten a
causa de processos bioquímics. El seu
creixement és gradual,i ésperaixòquees
diuqueésunapedra"viva".
La ciutat de Banyoles està situada sobre
blocs de travertí queesvanformarquan,
pel desguàs natural de l'estany, l'aigua
s'extenia per aquesta zona. Encara avui
s'explotaperalaconstrucció.

L'estanyolNou,formatl'any1978,ésunexempleforçarecentd'aquestprocés.

Seqüènciadeformaciód’unestanyol



A l'estany s'hi pot observar una diversitat vegetal que rarament trobaríem a
d'altresindretsdelanostraterra.
En algunes zones ben conservades, podem gaudir dels camins que volten
l'estany entre fileres d'arbres de ribera autòctons com el el el

, el o l' . L' equilibri humit de la
zonaesmanté,enpart,gràciesalapresènciaderecsirieres.

salze, vern,
freixe de fulla petita pollancre arbre blanc

Plantes com el o la constitueixen un
cinyellforçaricquecreixalesvoresdel'estanyiesdistribueixenelterrenyen
funciódelgraud'humitatdelsòl.

canyís, la mansega , els joncs balca

Perobservarelsdiferentstipusd'arbresespotseguirl'itineraribotànicquehihaala
zonadel'estanyoldelVilar.

balca

mansega jonquera



Les plantes de vora estany
compleixen unes funcions molt
importantsperalapreservacióde
l'ecosistema:

Recer hivernal, nidificació, ali-
mentirefugidelafauna.
Protecció dels marges de
l'estanycontral'erosió.
Netejadelesaigüesatravésde
la retenció de substàncies
contaminants.
Barreracontraelsoroll.
Diversificacióbiològicaipaisat-
gísticadel'estany.

Lespalanquesopontonsdefusta
delaribanord-estsónapropiats
per observar la vegetació que
creixdemaneranatural.lliri groc

jonca litoral canyís



Originàriament, els peixos que
poblaven l'estany eren l' , la

la l' el
i la

, totes el les espècies
autòctones, però les repoblacions fetes
al llarg del nostre segle amb peixos
foranis van fer desaparèixer la tenca i
l'espinós. Avui dia els peixos més
abundants a l'estany són justament els
foranis, com la carpa, la perca
americana o , el gardí, la
gambúsiaielpeixsolomirallet.
Pel que faalsmamífers, actualment el
mésrepresentatiuésel desque
la va desaparèixer a mitjan
segleXXacausade lapressióhumana.

espinós
bavosa de riu, tenca, anguila,
barb de muntanya bagra
comuna

rat-buf,
llúdriga

black-bass

Elsrecsdesortidadel'estanysónunbon
lloc per observar-hi peixos, que sovint
enterren els ous en el llot que s'hi
acumulaiescamuflenentrelavegetació
quehicreix.

barbdemuntanya

rat-buf



L'estany serveix de recer hivernal i
zona de nidificació per als ocells
aquàtics. També és un lloc de repòs
peralesespèciesenmigració,tanta
laprimaveracomalatardor.D’entre
les més de 50 espècies censades hi
destaquen, comaespècies comunes,
la , la ,
l' , el ,
el , l a , el

iel .

L'estany i el seu voltant serien bons
indrets per a la reproducció dels
amfibis.La ,els i
diverses espècies de i de

ensónelsmésdestacats.La
construcció de carreteres, la
destrucció del medi aquàtic i la
introducciód'espèciesforàniescomla
tortuga de Florida (la que algunes
persones tenenenpeixeres),elcranc
americàialgunspeixosdepredadors
han contribuït a disminuir-ne les
poblacions.

Pel que fa a lesespèciesderèptils,hi
trobem serpsd'aigua i tortugues. Les
tortugues autòctones,

i , pràctica-
menthandesaparegutdelazona.

polla d'aigua fotja vulgar
ànec collverd martinet menut
blauet boscarlade canyar

rossinyol rascló

salamandra tritons
galàputs

granotes

tortuga de
rierol tortuga d'estany

Si voleu observar ocells, trobareu
l'ànec coll-verd a les zones més
freqüentades,isianeucapazonesde
més recés i esteu en silenci, podreu
veureu alguna fotja o alguna polla
d'aigua.

fotja

blauet

salamandra

granota comú

tortugaderierol



L'estany és un espai natural molt fràgil.
Gaudiudelasevabellesaicol·laboreuen
lasevaconservació:
No sortiu dels camins senyalitzats; a
l'estany, bicicletesicotxes, cada un,al
seuvial.
Respecteuelselementsnaturals; si en
voleu un record, fotografieu-los o
reteniu-losenelssentits.
Manteniuneteslesaigüesdel'estanyi
delsrecs;nohillenceudeixalles.
Està prohibit d'encendre foc. Vigileu
totallòquepuguiser-nel'origen.
No es permeten ni la caça ni les
repoblacions. Si voleu pescar,
consulteu abans el Reglament
d'activitatsdel'estany.
Utilitzeulespapereresiemporteu-vos
labrossaquegenereu.
Procureu no fer sorolls estridents,
gaudiu delvalordel silenci i escolteu
lanatura.

AjuntamentdeBanyoles
RegidoriadeMediAmbient

AjuntamentdePorqueres
RegidoriadeMediAmbient

“Sorgeixl'estany” ésunacampanyadepromoció
delsvalorsnaturalsdel'estanyiniciadaconjuntament
pels Ajuntaments de Banyoles i Porqueres, i
coordinadaperl'EscoladeNatura.

Per a visites guiades podeu trucar a l’'Escola de
Naturaaltelèfon972581316

col·labora


