03000207

Meandres del riu Fluvià (meandre dret)

Conca:

Fluvià

Comarca:

Alt Empordà

Municipi:

Armentera, l'
Sant Pere Pescador

A. DESCRIPCIÓ GENERAL
A.1. Tipologia: tipus i subtipus
Zones lèntiques de tipus fluvial d'interior, de terra baixa i de muntanya mitjana
Meandres

A.2. Descripció
Els meandres del riu Fluvià de Sant Pere Pescador i l’Armentera són, en realitat, antics meandres d’aquest curs fluvial
que es troben totalment desconnectats de les seves aigües superficials per motes de contenció.
Estan formats per un sistema de dues basses, una a cada meandre, que constitueix un valuós refugi per a moltes
espècies d’hidròfits (hàbitat d’interès comunitari: codi 3150). En aquest espai es coneix, per exemple, la presència de l’
hepàtica Riccia fluitans, típica de marges humits i de medis aquàtics de canals obacs; la nimfàcia Nymphaea alba, la
ceratofil·làcia Ceratophyllum demersum, l’haloragàcia Myriophyllum verticillatum i Myriophyllum-Nupharetum, així com
diversos diversos Potamogeton, etc. Pel que fa a la vegetació arbòria és abundant la bosquina de salzes Saponariosalicetum purpureae i altres bosquines de ribera. Destaquen també les plantacions de pollancres a ambdós marges
fluvials.
Pel que fa a la fauna, es tracta d’un punt estratègic per a la nidificació i hivernada de moltes espècies d’ocells.
El principal factor que afecta negativament l’espai és l’elevada freqüentació antròpica, que es tradueix en una forta
pressió sobre l’entorn.
Els Meandres del riu Fluvià , tant l'esquerra com el dret, es troben inclosos al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
i l’espai del PEIN i Xarxa Natura 2000 ES0000019 "Aiguamolls de l’Empordà".

B. NOM I CODIFICACIÓ
Nom:

Meandres del riu Fluvià (meandre dret)

Codi:
Codi Inventari anterior:

03000207
950300

Codi mollera:
Complex:
Nom del complex:

si
Meandres del riu Fluvià

Altres noms:
C. LOCALITZACIÓ, SUPERFÍCIE I CARACTERITZACIÓ
C.1 Localització administrativa
Província:
Comarca:

Girona
Alt Empordà

Municipi/s

Armentera, l'
Sant Pere Pescador
C.2 Localització geogràfica
UTM_X:

506.659,45 UTM_Y:

4.670.342,52 Altitud (m):

3 Superfície (Ha):

1,67

C.3 Localització i caracterització hidrològica
Conca:

Fluvià

Subconca:
Origen: natural

núm.d'estanys/llacunes: 2

existència: E

Recup.?:

D. USOS I ALTERACIONS
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D.1. Usos
Regadiu i usos agrícoles

D.2. Alteracions hidrològiques
Dragats i actuacions a la llera i marges

D.3. Alteracions de la qualitat de l'aigua
Eutrofització
Abocaments deixalles sòlides

D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna
Extensió camps i plantacions
Sobrefreqüentació antròpica
Abocaments de residus, runes, etc.

D.5. Captacions i abocaments
Captacions d'aigua en un radi de 100 m

E. DIAGNOSI
E.1. Estat ecològic (ECELS/QAELS)
E.2. Estat de conservació observat
Bo

E.3. Valoració
Espai de tipus fluvial que destaca per els remarcables poblaments d’hidròfits i el refugi que ofereix per a la nidificació i
hivernada de moltes espècies d’ocells. També cal remarcar la forta pressió antròpica que afecta l’espai.

E.4. Particularitats ecològiques i biològiques
Elevada diversitat biològica i representativitat
Presència d’hàbitats naturals de l’annex I de la Directiva Hàbitats
Zones importants per a la conservació d’espècies de fauna de l’annex de la Llei 22/2003, de protecció dels animals

E.5. Hàbitats: Unitats de la llegenda de la cartografia CHC50
Unitat

Nom

22c

44b

Estanys (i embassaments) de terra baixa i de l'estatge montà, incloent-hi, si és el
cas, les formacions helofítiques associades
Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia serrata, Galium
lucidum (espunyidella blanca)..., xeromesòfils, de sòls profunds de terra baixa i de
la baixa muntanya mediterrània
Sargars (de Salix purpurea, S. elaeagnos...) i altres bosquines de ribera

SSTT

82c

Conreus herbacis extensius de secà

SSTT

83g

Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus orientalis var.
acerifolia) i altres planifolis de sòls humits

CHC50

34g

Font de les dades

E.6. Hàbitats d'Interès Comunitari (* HIC prioritari)
Codi
Nom
3150

CHC50
SSTT

Font de les dades

Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o
poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion)

SSTT

F. RÈGIM DE PROTECCIÓ I GESTIÓ
F.1: Figures de protecció
Tipus de figura

Codi

Nom

RAMSAR

Subtipus

3ES018

Aiguamolls de l'Empordà

Pla d’espais d’interès natural (PEIN)

AAE

Parc Natural
Xarxa Natura 2000

LIC/ZEPA

F.2. Masses d'aigua
Codi
Categoria
2100060

Aiguamolls de l'Alt Empordà
Parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà

ES0000019

Aiguamolls de l'Alt Empordà

Nom

Zona Humida

Aiguamolls de l'Alt Empordà-Meandres del riu Fluvià

Riu

El Fluvià des de la confluència del Llierca fina al mar

F.3. Gestió de l'espai
F.4. Gestió d'espècies
G. URBANISME I RÈGIM DE PROPIETAT
H. SITUACIÓ A L'INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA I A L'INZH
Data inclusió:
Codi_situació

01/03/2001
Data inici Tipus mod.

M

01/07/2008

Subdivisió en diverses zones humides

M
I

01/11/2006
01/03/2001

Modificació dels límits (nova delimitació)

INZH (codi, nom, tipus,estat):
Zona humida: 03000207
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I. ACTUACIONS I PRIORITATS
Actuació

Prioritat(1max,2,3) Observacions

Retirada de runes i/o deixalles

1

Adequació d'accessos (itinerari, barreres, etc.)

2

Manteniment d'equipaments

2

Millora de la senyalització

2

Adequació dels marges per reduir el pendent

3

Adequació morfològica i revegetació de zones degradades

3

Control de la contaminació de les aigües (abocaments, etc.)

3

Protecció riscos geomorfològics (desprendiments, etc.)

3

Regulació usos cinegètics

3

Senyalització com a zona humida de l'Inventari

3

Zona humida: 03000207

Meandres del riu Fluvià (meandre dret)

Pàgina 162

506500

506750

507000

4671000

4671000

4670750

4670750

4670500

4670500

4670250

4670250

4670000

4670000

Títol de l'estudi :

Títol del plànol :

NOM: Meandres del riu Fluvià (meandre dret)
ORTOFOTOMAPA

CODI: 03000207
SUPERFÍCIE: 1,67 Ha

Escala :

4669750

4669750

INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

Nº del plànol :

MUNICIPI: Sant Pere Pescador i l'Armentera
1:5.000

1

Data :

506500

506750

JULIOL 2008

ECAFIR S.L.

507000

