04001015

Presa de Colomers

Conca:

Ter

Comarca:

Baix Empordà

Municipi:

Colomers
Foixà

A. DESCRIPCIÓ GENERAL
A.1. Tipologia: tipus i subtipus
Embassaments i masses d'aigua originades per assuts, rescloses i altres.
Assuts, Rescloses i d'altres

A.2. Descripció
La presa de Colomers represa les aigües del riu Ter per a derivar-les cap els conreus de la plana litoral del Baix
Empordà.
Es tracta d’un espai fluvial d’aigües estanyades que presenta una notable diversitat de comunitats vegetals, des d’
herbassars de macròfits submergits (hàbitat d’interès comunitari, codi 3150) fins a boscos de ribera que resulten
particularment rellevants. L’albereda i la salzeda (ambdues hàbitats d’interès comunitari, codi 92A0) són les comunitats
de vegetació més representatives a la zona.
Lògicament aquesta diversitat d’ambients atrau una fauna alhora abundant i diversa. De fet la presa de Colomers és un
punt important per a la nidificació o hivernada d’anàtids, ardèids, limícoles i passeriformes.
L’espai presenta un estat de conservació acceptable, tot i els canvis de nivell d’inundació realitzats des de la resclosa i
del canal de derivació d’aigües. Tanmateix, les neteges dels marges o la substitució de les alberedes, salzedes,
omedes, etc, per plantacions d’arbres, representen una amenaça per a la integritat de la zona.
Per últim, destacar que l’espai presenta diversos equipaments esportius, recreatius i culturals. Existeix una zona
equipada per al rem just davant el bar-restaurant "El Xalet" i una ruta de bicicletes senyalitzada. A més, l’antiga resclosa
de Colomers, accessible des del mateix poble, té un interès cultural com a element arquitectònic civil medieval. Aquesta
es pot visitar, es troba senyalitzada i fins i tot presenta taules de picnic.
L’espai es troba inclòs a l’espai de la Xarxa Natura 2000 ES5120011 "Riberes del Baix Ter".

B. NOM I CODIFICACIÓ
Nom:

Presa de Colomers

Codi:
Codi Inventari anterior:

04001015
1150400

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

Girona
Baix Empordà

Municipi/s

Colomers
Foixà
C.2 Localització geogràfica
UTM_X:

499.140,75 UTM_Y:

4.658.858,14 Altitud (m):

20 Superfície (Ha):

16,44

C.3 Localització i caracterització hidrològica
Conca:

Ter

Subconca:
Origen: artificial
Zona humida: 04001015

núm.d'estanys/llacunes: 0
Presa de Colomers

existència: E

Recup.?:
Pàgina 227

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

D.2. Alteracions hidrològiques
Alteració de la circulació de l’aigua

D.3. Alteracions de la qualitat de l'aigua
Vessament d’aigües urbanes

D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna
Tales forestals i neteges de vegetació de ribera

D.5. Captacions i abocaments
Captacions d'aigua dins la zona humida

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

E.3. Valoració
Espai fluvial d’aigües estanyades per dues rescloses que presenta una notable diversitat de comunitats vegetals i una
fauna abundant i diversa. És un punt important per a la nidificació o hivernada d’anàtids, ardèids, limícoles i
passeriformes.

E.4. Particularitats ecològiques i biològiques
Especial interès per la seva aportació a la diversificació dels sistemes naturals de la conca o l’àrea geogràfica on es localitza
Presència d’una comunitat forestal de ribera ben estructurada i amb genotips propis de la zona

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

Nom

24b

Regió fluvial mitjana i baixa o dels ciprínids

Font de les dades
CHC50

44j

CHC50

82b

Alberedes (i pollancredes) amb lliri pudent (Iris foetidissima), del territori ruscínic i
dels Prepirienus centrals
Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses

82c

Conreus herbacis extensius de secà

CHC50

E.6. Hàbitats d'Interès Comunitari (* HIC prioritari)
Codi
Nom
92A0

CHC50

Font de les dades

Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera

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
2000460

Subtipus

Codi

Nom

LIC

ES5120011

Riberes del Baix Ter

Nom

Riu

El Ter des de Flaçà fins al mar

F.3. Gestió de l'espai
F.4. Gestió d'espècies
Figura de gestió

Espècie

Presència

llúdriga (Lutra lutra)

zones de reproducció

Observacions

Font
S.Fauna
DMAH

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

01/11/2006

I

01/03/2001

Modificació dels límits (nova delimitació)

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

Prioritat(1max,2,3) Observacions

Instal·lació escales de peixos

1

Millora de la senyalització

2

Senyalització com a zona humida de l'Inventari

2
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Adequació d'accessos (itinerari, barreres, etc.)

3

Control de les captacions d'aigües

3

Control expansió de conreus

3

Manteniment d'equipaments

3
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498600

498800

499000

499200

499400

4659400

4659400

4659200

4659200

4659000

4659000

4658800

4658800

4658600

4658600

4658400

4658400

Títol de l'estudi :

INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

Títol del plànol :

NOM: Presa de Colomers
ORTOFOTOMAPA

CODI: 04001015
Escala :

Nº del plànol :

4658200

4658200

SUPERFICIE: 16,44 Ha
MUNICIPI: Colomers i Foixà

1:5.000

1

Data :

498600

498800

499000

DESEMBRE 2006

499200

ECAFIR S.L.

499400

