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LIFE Potamo Fauna és un projecte destinat a la recuperació 
i conservació a llarg termini de diverses espècies 
amenaçades de fauna fluvial d’interès europeu. Es duran 
a terme reforçaments poblacionals i millores dels hàbitats 
d’espècies com el cranc de riu de potes blanques, o diversos 
mol·luscs, peixos, amfibis i tortugues aquàtiques. També es 
faran accions de lluita contra algunes espècies exòtiques 
invasores. Les actuacions se situen en espais naturals 
d'interès comunitari de les conques dels rius Ter, Fluvià i 
Muga.  
El projecte està cofinançat pel programa europeu LIFE + que 
promou accions de manteniment i recuperació d’hàbitats i 
espècies de flora i fauna als espais  protegits de la Unió 
Europea, integrats a la xarxa Natura 2000.

Zones d’actuació 
(11 espais de la xarxa Natura 2000):

• Alta Garrotxa-Massís de les Salines
• Zona Volcànica de la Garrotxa 
• Riberes de l’Alt Ter
• Sistema transversal català
• Riu Fluvià
• Riu Brugent
• Riu Llémena
• Muntanyes de Rocacorba – Puig de la Banya del Boc
• Estany de Banyoles
• Rieres de Xuclà i Riudelleques
• Riberes del Baix Ter

Objectius concrets i 
actuacions:
• Conservació i recuperació de tres espècies greument 
amenaçades de fauna aquàtica mitjançant alliberaments 
d’exemplars criats en captivitat, nàiade allargada (Unio 
elongatulus), cranc de riu de potes blanques (Austropota-
mobius pallipes) i tortuga d’estany (Emys orbicularis).

• Conservació i recuperació de tres espècies amenaçades 
de fauna aquàtica mitjançant traslocacions d’exemplars 
de poblacions en bon estat de la mateixa conca, cargo-
lets (Vertigo moulinsiana i V. angustior) i barb de muntanya 
(Barbus meridionalis).

• Millora de les poblacions de tortuga de rierol (Mauremys 
leprosa) i de cinc amfibis al riu Ter mitjançant la creació 
de microaiguamolls, tritó verd (Triturus marmoratus), tòtil 
(Alytes obstetricans), gripau d’esperons (Pelobates cultri-
pes), gripau corredor (Bufo calamita) i reineta (Hyla meri-
dionalis).

• Lluita contra diverses espècies exòtiques invasores de 
crancs de riu, peixos, tortugues aquàtiques i mol·luscs a 
través del control poblacional.

• Realització de campanyes de sensibilització i divulgació 
sobre la fauna fluvial amenaçada i sobre la problemàtica 
de les espècies exòtiques invasores.

• Interacció amb la comunitat científico-tècnica organit-
zant visites tècniques o congressos especialitzats.

Per a més informació: 
www.lifepotamofauna.org
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