19000909

Illa de la Xiquina

Conca:

Ebre

Comarca:

Baix Ebre

Municipi:

Tortosa

A. DESCRIPCIÓ GENERAL
A.1. Tipologia: tipus i subtipus
Zones lèntiques de tipus fluvial d'interior, de terra baixa i de muntanya mitjana
Illes i galatxos fluvials interiors

A.2. Descripció
L’illa de la Xiquina és un dels espais del complex de zones humides de les Illes de l’Ebre. Es localitza al terme municipal
de Tortosa i abasta poc més de 9 hectàrees.
Tot i el seu reduït tamany, en comparació a altres illes, es tracta de l’illa que millor conserva les comunitats forestals de
ribera, especialment les alberedes (hàbitat d’interès comunitari, codi 92A0) i els tamarigars (hàbitat d’interès comunitari,
codi 92D0).
Pel que fa a la fauna, aquesta illa acull les mateixes espècies que les altres illes fluvials: ardèids, corbs marins i altres
ocells ja que el conjunt de les illes fluvials de l’Ebre representen un rosari de biòtops-pont que faciliten el desplaçament
de multitud d’ocells de zones humides, des dels aiguamolls litorals -majoritàriament el delta de l’Ebre-, vers l’interior de
la península Ibèrica. Així mateix, destacar que com a espai del PEIN "Illes de l’Ebre" es localitzen poblacions de la
nàiade Margaritifera auricularia, un mol·lusc bivalve en perill d’extinció a tot Europa i estrictament protegit pel Decret
328/1992, d’aprovació del PEIN.
La proximitat al veïnat del Raval de Jesús ha facilitat de sempre un elevat tràfec de persones, abocaments de runes i
deixalles, etc. Tot i això, el seu estat de conservació, en especial del tamarigar, és prou bo i no s’identifiquen impactes
greus sobre el mateix. No obstant, la problemàtica ambiental que podria tenir l’espai en un futur serà molt semblant a la
resta d’espais del complex de zones humides de les Illes de l’Ebre. És per aquest motiu que convindria plantejar-se la
seva gestió i conservació de forma global.
L’Illa de la Xiquina es troba protegida a dos nivells diferents. D’una banda pertany al PEIN "Illes de l’Ebre" (juntament
amb l’illa i galatxo de Subarrec, l’illa de Miravet, l’illa del Galatxo, l’illa de Vinallop i l’illa d’Audí) i, d’altra banda, forma
part de l’espai de la Xarxa Natura 2000 ES5140010 "Riberes i illes de l’Ebre".

B. NOM I CODIFICACIÓ
Nom:

Illa de la Xiquina

Codi:
Codi Inventari anterior:

19000909
1621900

Codi mollera:
Complex:
Nom del complex:

si
Illes de l'Ebre

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

Tarragona
Baix Ebre

Municipi/s

Tortosa
C.2 Localització geogràfica
UTM_X:

290.763,28 UTM_Y:

4.522.759,25 Altitud (m):

2 Superfície (Ha):

9,20

C.3 Localització i caracterització hidrològica
Conca:

Ebre

Subconca:
Origen: natural
Zona humida: 19000909

núm.d'estanys/llacunes: 0
Illa de la Xiquina

existència: E

Recup.?:
Pàgina 755

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

D.2. Alteracions hidrològiques
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
Illa fluvial que destaca per les comunitats forestals de ribera, especialment les alberedes i el tamarigar, i per la
important presència ornitològica.

E.4. Particularitats ecològiques i biològiques
Zona de biòtop-pont entre grans zones humides
Presència d’una comunitat forestal de ribera ben estructurada i amb genotips propis de la zona
Presència d’hàbitats naturals de l’annex I de la Directiva Hàbitats
Presència d’espècies de flora i fauna dels annexos 3 i 4 del Decret 328/1992, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès
natural

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

Nom

24c

Regió fluvial inferior o dels mugílids

Font de les dades
CHC50

44h

Alberedes (i pollancredes) amb vinca (Vinca difformis), de la terra baixa (i de la
muntanya mitjana)

CHC50

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

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

Subtipus

Pla d’espais d’interès natural (PEIN)
Xarxa Natura 2000

LIC

F.2. Masses d'aigua
Codi
Categoria
E1260

Codi

Nom

EBI

Illes de l'Ebre

ES5140010

Riberes i Illes de l'Ebre

Nom

Riu

L'Ebre des de l'Assut de Xerta fins a la confluència del barranc de la Gale

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

Espècie

Presència

Salaria fluviatilis

presència

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
I

Data inici Tipus mod.
01/03/2001

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

Prioritat(1max,2,3) Observacions

Regulació d'usos de lleure (picnic, acampada, etc.)

1

Regulació usos nàutics

1

prohibir atracar embarcacions a l'illa

Regulació usos pesquers

1

prohibir pesca des de les illes, evitant
l'accés

Senyalització com a zona humida de l'Inventari

3

Zona humida: 19000909

Illa de la Xiquina

Pàgina 756

290400

290600

290800

291000

291200

4523400

4523400

4523200

4523200

4523000

4523000

4522800

4522800

4522600

4522600

4522400

4522400

Títol de l'estudi :

4522200

Títol del plànol :

NOM: Illa de la Xiquina

4522200

INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

ORTOFOTOMAPA

CODI: 19000909
SUPERFICIE: 9,2 Ha
Escala :

MUNICIPI: Tortosa

Nº del plànol :

1:5.000

1

Data :

290400

290600

290800

DESEMBRE 2006

291000

ECAFIR S.L.

291200

