08001107

Els Reguerons

Conca:

Llobregat

Comarca:

Baix Llobregat

Municipi:

Viladecans

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

A.2. Descripció
Els Reguerons són una zona de prats humits i jonqueres que formen part de la Zona d’especial protecció per als ocells
(ZEPA) del delta del Llobregat. El seu àmbit territorial és de gairebé 29 hectàrees. La zona humida aquí considerada,
tanmateix, abasta una superfície lleugerament menor, ja que se n’han exclòs alguns sectors de la ZEPA que són
destinats a agricultura.
Als Reguerons dominen, pel que fa a la vegetació, les jonqueres -amb Juncus acutus i crassifolis- i herbassars humits.
Hi ha també una extensa zona de canyissar inundat i una llacuna en forma de "U", amb un canyissar i bogar que van
reduint progressivament la làmina d'aigua.
Pel que fa als hàbitats d'interès comunitari, s'hi ha identificat els hàbitats 1410 "Prats i jonqueres halòfils mediterranis
(Juncetalia maritimi)" i 6420 "Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion".
En aquest espai s'observa amb regularitat l’arpella (Circus aeroginosus). Igualment, és una àrea de cria
del martinet menut (Ixobrychus minutus) i d'alimentació de l'agró roig (Ardea purpurea). A l'hivern, l'espai esdevé un punt
de concentració de fredelugues (Vanellus vanellus).
Els Reguerons es localitzen enmig d’una zona de conreus d’horta. Hi ha 3 captacions d'aigua dins l'espai (segons
informació facilitada per l'ACA) i d'altres en un radi inferior a 100 m. L'espai rep aigua de diversos canals de reg, per la
qual cosa està força eutrofitzat. La presència de ramats d’ovelles, si bé ajuda a mantenir oberta la vegetació, contribueix
a augmentar l’eutrofització del medi. L'espai és objecte periòdicament d’alguns abocaments incontrolats. També és zona
de passeig i lleure d'alguns veïns, molts d'ells propietaris de gossos. Es produeixen petites ocupacions per conreus als
sectors més periferics. La proximitat de l'aeroport genera un impacte sonor important, com a la resta d'espais del Delta.
Aquest espai pertany a l’anomenat Eix Verd Remolar-Filipines-Reguerons. Per tal de preservar aquest eix, l'Ajuntament
de Viladecans va sol·licitar un ajut Life Medi Ambient a la Unió Europea. Aquest Eix Verd ha estat en part destruït com a
conseqüència de les obres d'ampliació de l'aeroport del Prat.
Els Reguerons estan inclosos dins l'espai de la Xarxa Natura 2000 ES0000146 "Delta del Llobregat" (LIC i ZEPA).

B. NOM I CODIFICACIÓ
Nom:

Els Reguerons

Codi:
Codi Inventari anterior:

08001107
0400800

Codi mollera:
Complex:
Nom del complex:
Altres noms:
C. LOCALITZACIÓ, SUPERFÍCIE I CARACTERITZACIÓ
C.1 Localització administrativa
Província:
Comarca:

Barcelona
Baix Llobregat

Municipi/s

Viladecans
C.2 Localització geogràfica
UTM_X:

419.552,38 UTM_Y:

4.571.569,58 Altitud (m):

1 Superfície (Ha):

28,71

C.3 Localització i caracterització hidrològica
Zona humida: 08001107

Els Reguerons

Pàgina 390

Llobregat

Conca:
Subconca:

núm.d'estanys/llacunes: 1

Origen: natural

existència: E

Recup.?:

D. USOS I ALTERACIONS
D.1. Usos
Lleure i esports
Ramaderia
Regadiu i usos agrícoles
Gestió com a zona humida

D.2. Alteracions hidrològiques
Colmatació natural
Variacions dràstiques del nivell d’aigua per derivacions, extraccions i bombeig (a la mateixa zona humida o a

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

D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna
Extensió camps i plantacions
Alteracions directes a la vegetació no determinats

D.5. Captacions i abocaments
Captacions d'aigua en un radi de 100 m
Captacions d'aigua dins la zona humida

E. DIAGNOSI
E.1. Estat ecològic (ECELS/QAELS)
Estat ecològic:

ECELS:

Mediocre

II

QAELS:

Bona

80

Data:

III Mediocre

0,5

Lloc:

15/05/2003

E.2. Estat de conservació observat
Bo

E.3. Valoració
Zona de mulladius, amb herbassars, jonqueres i canyissars, d'interès pels seus hàbitats i la seva fauna, especialment
d'ocells.

E.4. Particularitats ecològiques i biològiques
Presència d’espècies de flora i fauna dels annexos II i IV de la Directiva Hàbitats
Especial interès per la seva aportació a la diversificació dels sistemes naturals de la conca o l’àrea geogràfica on es localitza
Important zona de refugi i hivernada d’ocells
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

15a

CHC50

53d

Vegetació (salicornars, prats, jonqueres...) dels sòls salins, poc o molt humits o,
fins i tot, inundats, del litoral
Canyars de vores d’aigua

Font de les dades

82a2

Conreus herbacis intensius: hortalisses, flors, maduixeres ...

CHC50

86a

Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada

CHC50

86c

Pedreres, explotacions d'àrids i runam

CHC50

87a

Conreus abandonats

CHC50

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

CHC50

Font de les dades

1410

Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi)

CHIC50

6420

Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del MolinioHoloschoenion

CHIC50

F. RÈGIM DE PROTECCIÓ I GESTIÓ
F.1: Figures de protecció
Tipus de figura
Xarxa Natura 2000

F.2. Masses d'aigua
Codi
Categoria

Codi

Nom

LIC/ZEPA

ES0000146

Delta del Llobregat

Nom

Zona Humida

Zona humida: 08001107

Subtipus

Els Reguerons

Els Reguerons

Pàgina 391

T15

De Transició

Els Reguerons

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
01/03/2001

Data inclusió:
Codi_situació

Data inici Tipus mod.

M

01/07/2008

Modificació dels límits (nova delimitació)

M

01/11/2006

Modificació dels límits (nova delimitació)

I

01/03/2001

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

Prioritat(1max,2,3) Observacions

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

1

Control de les captacions d'aigües

1

Control d'ús de fitosanitaris

1

Control expansió de conreus

1

Millora d'hàbitats

2

obertura làmina d'aigua al canyissar?

Retirada estructures artificials al conjunt de la zona humida
(embarcaders, llocs de pesca, anuncis.....)

2

edificacions agràries abandonades

Pasturatge per controlar creixement d'herbassars, esbarzers,...

3

Retirada de runes i/o deixalles

3

Senyalització com a zona humida de l'Inventari

3

Zona humida: 08001107

Els Reguerons

Pàgina 392

419750

420000

4572000

4572000

4572250

419500

4572250

419250

4571750

4571750

4571500

4571500

4571250

4571250

Títol de l'estudi :

4571000

4571000

INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

Títol del plànol :

NOM: Els Reguerons
ORTOFOTOMAPA

CODI: 08001107
SUPERFÍCIE: 28,70 Ha

Escala :

Nº del plànol :

MUNICIPI: Viladecans
1

1:5.000
Data :

419250

419500

JULIOL 2008

419750

ECAFIR S.L.

420000

