04002803

L'Estanyell

Conca:

Ter

Comarca:

Pla de l'Estany

Municipi:

Camós
Porqueres

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

A.2. Descripció
L'Estanyell és una zona humida temporal endorreica, d'origen natural, situada entre els municipis de Camós i Porqueres.
Té una superfície d'1,55 Ha.
L'Estanyell compta amb un cinyell helofític continu i espès de canyís i boga. És especialment remarcable el seu
canyissar, que ocupa una part important de la superfície de l'estany. Al seu voltant, i de forma molt dispersa, hi ha
alguns exemplars d'arbres de ribera, com salzes blancs i gatells. Són també interessants els extensos herbassars
humits que envolten l'estany. Al seu voltant hi ha l'hàbitat d'interès comunitari 9540 Pinedes mediterrànies, amb pi blanc
i abundants roures.
Pel que fa a la fauna, l'estanyell és interessant per a les aus, ja que s'hi han citat espècies com cabusset (Tachybaptus
ruficollis), martinet de nit (Nycticorax nycticorax), ànec collverd (Anas plathyrhynchos), polla d'aigua (Gallinula
chloropus), etc. L'Estanyell també és interessant com a punt de reproducció d'amfibis. Existeixen cites de la presència
de reineta (Hyla meridionalis), granoteta de punts (Discoglossus pictus), gripau corredor (Epidalea calamita), gripau
comú (Bufo bufo) i tòtil (Alytes obstetricans).
L'Estanyell se situa en un entorn agrari on no són visibles factors que estiguin afectant negativament aquesta zona
humida, tret de la possible captació d'aigües freàtiques per a reg a l'entorn de l'espai. Al voltant de l'estany hi ha algunes
infraestructures relacionades amb la captació d'aigües i algunes línies elèctriques o telefòniques, que convindria retirar.

B. NOM I CODIFICACIÓ
Nom:

L'Estanyell

Codi:
Codi Inventari anterior:

04002803

Codi mollera:
Complex:
Nom del complex:
Altres noms:
Estanyol de Dalt

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

Girona
Pla de l'Estany

Municipi/s

Camós
Porqueres
C.2 Localització geogràfica
UTM_X:

479.369,05 UTM_Y:

4.661.193,95 Altitud (m):

205 Superfície (Ha):

1,56

C.3 Localització i caracterització hidrològica
Conca:

Ter

Subconca:
Origen: natural
Zona humida: 04002803

núm.d'estanys/llacunes: 1
L'Estanyell

existència: E

Recup.?:
Pàgina 250

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

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

D.3. Alteracions de la qualitat de l'aigua
D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna
D.5. Captacions i abocaments
E. DIAGNOSI
E.1. Estat ecològic (ECELS/QAELS)
E.2. Estat de conservació observat
Molt bo

E.3. Valoració
Petita zona humida amb un extens canyissar i interessant per a la fauna d'amfibis.

E.4. Particularitats ecològiques i biològiques
Especial singularitat hidrològica
Especial interès per la seva aportació a la diversificació dels sistemes naturals de la conca o l’àrea geogràfica on es localitza
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

42aa

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o garrigues

Font de les dades
CHC50

82c

Conreus herbacis extensius de secà

CHC50

E.6. Hàbitats d'Interès Comunitari (* HIC prioritari)
Codi
Nom
9540

Font de les dades

Pinedes mediterrànies

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
01/07/2008

Data inclusió:
Codi_situació
I

Data inici Tipus mod.
01/07/2008

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

Prioritat(1max,2,3) Observacions

Control de les captacions d'aigües

2

Retirada de línies elèctriques o telefòniques

2

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

2

Compra de terrenys

3

Senyalització com a zona humida de l'Inventari

3

Zona humida: 04002803
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Títol de l'estudi :

INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

Títol del plànol :

NOM: L'Estanyell
ORTOFOTOMAPA

CODI: 04002803
SUPERFÍCIE: 1,56 Ha

Escala :

Nº del plànol :

MUNICIPI: Porqueres i Camós
1

Data :

479000

479250

JULIOL 2008

479500

4660500

4660500

1:5.000

ECAFIR S.L.

479750

