04001016

Terreres de Vaca Morta

Conca:

Ter

Comarca:

Baix Empordà

Municipi:

Corçà
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura

A. DESCRIPCIÓ GENERAL
A.1. Tipologia: tipus i subtipus
Zones humides artificials
Graveres, argileres i similars

A.2. Descripció
Les terreres de Vaca Morta estan constituïdes per diverses basses al·luvials originades per una activitat extractiva d’
argiles, en part encara activa. En conjunt ocupen unes 4 hectàrees de superfície al municipi de Corçà.
L’interès ecològic d’aquest espai rau en la notable recuperació com a zona humida que estan experimentant, tant pel
que fa a la vegetació com a la fauna. Tot i així, l’espai presenta un elevat dinamisme, havent desaparegut la gran
majoria de les basses artificials censades en el primer inventari. Sota les aigües d’algunes de els basses s’hi troben
poblaments de Potamogeton pectinatus i a les vores hi creixen canyissars, petits claps de bogar i salzedes (hàbitat d’
interès comunitari; codi 92A0).
Pel que fa a la fauna, les terrreres de Vaca Morta són un punt important per a la cria d’amfibis i és un lloc habitual de
repòs per a ocells com el bernat pescaire (Ardea cinerea), el martinet blanc (Egretta garzetta), el xarxet (Anas crecca), l’
ànec cullerot (A. Clypeata), el blauet (Alcedo atthis), etc.
El principal impacte que afecta l’espai és que l’activitat extractiva que va originar les basses es troba actualment activa.
Es produeix el rebliment de les mateixes basses que acaben per desaparèixer, a més de produir-se abocaments de
runes, escombraries i altres residus. La deposició de pols que origina el continu trànsit de camions de l’activitat
extractiva també és important.
Caldria evitar el rebliment de les basses encara existents, plantejar la recuperació d’aquelles desaparegudes i millorar l’
interès ecològic de totes les cubetes com a zones humides.

B. NOM I CODIFICACIÓ
Nom:

Terreres de Vaca Morta

Codi:
Codi Inventari anterior:

04001016
1270400

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

Girona
Baix Empordà

Municipi/s

Corçà
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
C.2 Localització geogràfica
UTM_X:

501.904,73 UTM_Y:

4.646.965,57 Altitud (m):

45 Superfície (Ha):

11,72

C.3 Localització i caracterització hidrològica
Conca:

Ter

Subconca:

el Daró

Origen: artificial
Zona humida: 04001016

núm.d'estanys/llacunes: 10
Terreres de Vaca Morta

existència: E

Recup.?:
Pàgina 230

D. USOS I ALTERACIONS
D.1. Usos
Aprofitament hidroelèctric

D.2. Alteracions hidrològiques
Extraccions d’àrids
Abocament de runes i residus inerts
Dessecació per obres de drenatge

D.3. Alteracions de la qualitat de l'aigua
Salinització per intrusió marina
Vessaments aigües residuals industrials, residus tòxics, carburants i lubrificants d’embarcacions a motor

D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna
Erosió marges fluvials
Sobrefreqüentació antròpica

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
Deficient

E.3. Valoració
Espai producte d’una antiga argilera que té un cert interès per a la conservació de diverses espècies. La principal
amenaça de l’espai és el rebliment de les basses i la desaparició d’alguna d’elles.

E.4. Particularitats ecològiques i biològiques
Presència d’hàbitats naturals de l’annex I de la Directiva Hàbitats

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

Nom

45g

Boscos mixtos d'alzina (Quercus ilex) i pins (Pinus spp.)

Font de les dades
CHC50

82c

Conreus herbacis extensius de secà

CHC50

86c

Pedreres, explotacions d'àrids i runam

CHC50

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

Font de les dades

92A0

Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera

CHIC50

9340

Alzinars i carrascars

CHIC50

F. RÈGIM DE PROTECCIÓ I GESTIÓ
F.1: Figures de protecció
F.2. Masses d'aigua
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

01/11/2006

I

01/03/2001

Ampliació significativa de l'àrea

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

Prioritat(1max,2,3) Observacions

Adequació morfològica i revegetació de zones degradades

1

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

1

Control d'invasions de la zona humida (construccions, instal·lacions,
línies, etc.)

1

Protecció riscos geomorfològics (desprendiments, etc.)

1

Recuperació de zona humida desapareguda

1

Retirada de runes i/o deixalles

1

Retirada de terres i rebliments efectuats sobre la zona humida

1

Retirada d'espècies exòtiques o invasores

1

Adequació dels marges per reduir el pendent

3

Zona humida: 04001016

Terreres de Vaca Morta

activitat extractiva en actiu
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Millora d'hàbitats

3

Senyalització com a zona humida de l'Inventari

3

Zona humida: 04001016

Terreres de Vaca Morta
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501600

501800

502000

502200

4647600

4647600

4647400

4647400

4647200

4647200

4647000

4647000

4646800

4646800

4646600

4646600
INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

Títol del plànol :

NOM: Terreres de Vaca Morta

4646400

4646400

Títol de l'estudi :

ORTOFOTOMAPA

CODI: 04001016
SUPERFICIE: 11,72 Ha

Escala :

Nº del plànol :

MUNICIPI: Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i Corçà
1:5.000

1

Data :

501600

501800

502000

DESEMBRE 2006

ECAFIR S.L.

502200

