Conca:

Besòs

Comarca:

Vallès Oriental

Municipi:

Lliçà d'Amunt

A. DESCRIPCIÓ GENERAL
A.1. Tipologia: tipus i subtipus
Zones humides artificials
Zona humida restaurada o de nova creació

A.2. Descripció
Bassa de nova creació que es va executar al llarg de l'any 2012 i 2013. Té una zona més deprimida i s'ubica contígua a
la llera del riu Tenes. A la part més profunda sempre hi ha aigua que prové del freàtic, mentre que en episodis de pluja
actua com a bassa de laminació, ja que rep aigües d'un torrent, i la provinent de la pluja del complex d'una àrea de
magatzems. L'aigua que rep, es pot acumular en forma d'increment de la cota de la llàmina d'aigua o si entra encara
més aigua, sobreeixirà cap al Tenes. La llàmina d'aigua baixa progressivament els següents dies després d'un aiguat
per via de la percolació cap al freàtic, actuant com a zona de recàrrega.
Té una diversitat d'ambients força interessant, amb illes, codolars, zones profundes, bogars i canyissars i zones
d'inundació temporal.
Al llarg de la breu història de la zona humida, ja s'ha constatat la presència d'espècies d'aus d'interès com l'agró roig,
martinet blanc, l'ànec collverd, el corriol petit, polla d'aigua, cabusset i camesllargues. Els dos últims amb nidificació
contrastada a l'espai. En quant a espècies vegetals, l'espai té un gran potencial. Ja apareixen àlbers, pollancres i
sargues de manera natural i s'hi van plantar freixes i salzes blancs a banda d'exemplars de les anteriors. En quant a
espècies d'helòfits s'està colonitzant l'espai per bogues i joncs, que encara són incipients. De fet la majoria d'espècies
vegetals són de mides petites o extensió limitada actualment.
Des del punt de vista d'ordenació, l'espai diposa d'una zona de mirador apantallat i algun plafó informatiu de regulació. Li
mancarà en quant l'espai s'enriqueixi amb el temps, explicació dels valors naturals que probablement acabarà tenint.

B. NOM I CODIFICACIÓ
Nom:

Bassa de Can Dunyó

Codi:
Codi Inventari anterior:

06004104

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

Barcelona
Vallès Oriental

Municipi/s

Lliçà d'Amunt
C.2 Localització geogràfica
437.065,00 UTM_Y:

UTM_X:

4.605.473,00 Altitud (m):

110 Superfície (Ha):

3,14

C.3 Localització i caracterització hidrològica
Conca:

Besòs

Subconca:

Tenes

Origen: artificial

núm.d'estanys/llacunes: 1

existència E

Recup.?:

D. USOS I ALTERACIONS
D.1. Usos
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Educació ambiental
Gestió com a zona humida

D.2. Alteracions hidrològiques
Colmatació natural

D.3. Alteracions de la qualitat de l'aigua
Terbolesa de l’aigua

D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna
Presència d’espècies vegetals exòtiques
Presència d’espècies animals exòtiques

D.5. Captacions i abocaments
E. DIAGNOSI
E.1. Estat ecològic (ECELS/QAELS)
E.2. Estat de conservació observat
2 Bo

E.3. Valoració
Aiguamoll de recent creació que presenta un alt potencial com a zona humida. La vegetació incipient que inicia la
colonització de l'espai i la combinació d'ambients que té la zona la doten d'un potencial per albergar multitud
d'espècies d'interès.

E.4. Particularitats ecològiques i biològiques
Zones importants per a la conservació d’espècies de fauna de l’annex de la Llei 22/2003, de protecció dels animals
Zona de recàrrega de l’aqüífer
Nidificació d’aus de l’annex I de la Directiva d’aus

E.5. Hàbitats: Unitats de la llegenda de la cartografia CHC50
E.6. Hàbitats d'Interès Comunitari (* HIC prioritari)
Codi
Nom
32-??

92A0

Font de les dades

Sargars (de Salix purpurea, S. elaeagnos, ...) i altres bosquines de ribera (pot
correspondre, quan es tracti de sargars muntanyencs del Pirineu i Prepirineu,
a l'hàbitat d'interès comunitari 3240)
Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera

F. RÈGIM DE PROTECCIÓ I GESTIÓ
F.1: Figures de protecció
F.2. Masses d'aigua
F.3. Gestió de l'espai
Gestor

Figura de gestió

Ajuntament Lliçà Amunt

Inici

Fi

Observacions

Tipus gestió

05/05/2013

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
05/05/2014

Data inclusió:

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

Prioritat(1max,2,3) Observacions

Retirada de vegetació invasora

1

Retirada d'espècies exòtiques o invasores

1

Inventari d'espècies i hàbitats i seguiment de poblacions

2

Creació de nous equipaments

3

Millora de la senyalització

3

Millora d'equipaments existents

3
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
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