19002213

Illa de Sapinya

Conca:

Ebre

Comarca:

Montsià

Municipi:

Amposta

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 Sapinya, també inclosa com a espai del complex de zones humides de les Illes de l’Ebre, es localitza al terme
municipal d’Amposta. Es tracta d’una illa fluvial relativament petita, abasta menys de 7 hectàrees, de caràcter netament
deltaic i formada per l’acreció de barres de sorres i llims. Dins de la zona humida, també s'inclou el braç fluvial i la riba
dreta del riu.
El nivell freàtic està a la mateixa alçada que el riu, a uns 3-4 m de la part superior de l'illa. Hi ha fins a 130 espècies de
plantes catalogades, tot i que un gran nombre correspon a espècies ornamentals introduïdes i fruiters (Phoenix,
Pittosporum, Agave, Ficus, Vitis, Citrus, Malus, etc.), restes dels antics conreus que prosperaven fins la dècada de
1980. La part central està ocupada actualment per prats mesòfils de fenàs de marge (Brachypodium phoenicoides) i els
boscos de ribera resten arraconats a les vores de l'illa. El seu bosc de ribera, constituït per salzedes i alberedes, és d’
una gran riquesa (hàbitat d’interès comunitari; codi 92A0). També hi ha tamarius (Tamarix sp.) i uns quants peus de vern
(Alnus glutinosa). Tanmateix cal destacar la presència del freixe (Fraxinus angustifolia oxycarpa) i del lligabosc valencià
(Lonicera biflora), propi del nord d’Àfrica i que té al Baix Ebre el seu límit septentrional. Aquestes dues darreres espècies
estan estrictament protegides en el conjunt del PEIN. Al sector amb aigües més lèntiques -marge dret de l’illa, hi creixen
herbassars de Potamogeton crispus.
És especialment interessant l’evolució botànica d’aquesta illa per l’avanç de l’albereda en aquelles zones de conreu
abandonades. En el conjunt del delta els boscos de ribera han estat intensament transformats en cultius i, per aquest
motiu, els pocs retalls que en queden mereixen una atenció especial.
Pel que fa a la fauna, a l’illa s’hi fa un important dormidor hivernal d'ardèids i corbs marins entre d'altres ocells.
La seva conservació de l’illa però no sembla fàcil ja que aquesta pateix una forta erosió dels marges, efecte de la
navegació fluvial i del dèficit actual de sediments fluvials. Es tracta d’un problema que, amb la navegabilitat de l’Ebre, té
tendència a incrementar-se i pot fer perillar el bosc de ribera existent. Actualment ja s’han realitzat actuacions sobre el
marge esquerra de l’illa. Concretament s’ha construït una escullera submergida per tal de reforçar i dotar el marge d’
estabilitat.
L’illa de Sapinya es troba protegida a diferents nivells. Forma part del Parc Natural del Delta de l’Ebre, està inclosa al
PEIN del "Delta de l’Ebre", és situa a la Xarxa Natura 2000 ES0000020 "Delta de l’Ebre" i a més ha estat declarada
Reserva natural parcial.

B. NOM I CODIFICACIÓ
Nom:

Illa de Sapinya

Codi:
Codi Inventari anterior:

19002213
1971900

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
Montsià

Municipi/s

Amposta
C.2 Localització geogràfica
Zona humida: 19002213

Illa de Sapinya

Pàgina 806

302.007,05 UTM_Y:

UTM_X:

4.510.091,33 Altitud (m):

4 Superfície (Ha):

6,85

C.3 Localització i caracterització hidrològica
Ebre

Conca:
Subconca:

núm.d'estanys/llacunes: 0

Origen: natural

existència: E

Recup.?:

D. USOS I ALTERACIONS
D.1. Usos
D.2. Alteracions hidrològiques
D.3. Alteracions de la qualitat de l'aigua
D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna
Erosió marges fluvials

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

E.3. Valoració
Aquest espai allotja una de les masses forestals de ribera de major extensió i més ben estructurades del conjunt del
delta, destacant salzedes, alberedes i altres espècies singulars. A l'hivern esdevé un important dormidor d’ardèids i
corbs marins.

E.4. Particularitats ecològiques i biològiques
Elevada diversitat biològica i representativitat
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

CHC50

44h

Alberedes (i pollancredes) amb vinca (Vinca difformis), de la terra baixa (i de la
muntanya mitjana)
Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses

CHC50

82b

Font de les dades

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

Subtipus

RAMSAR

Codi
3ES019

Reserva natural parcial

Delta de l'Ebre
Reserva natural parcial de l'illa de Sapinya

Pla d’espais d’interès natural (PEIN)

DEB

Delta de l'Ebre

Parc Natural

Parc natural del Delta de l'Ebre

Xarxa Natura 2000

LIC/ZEPA

F.2. Masses d'aigua
Codi
Categoria
E1310

Nom

ES0000020

Delta de l'Ebre

Nom

Riu

L'Ebre des de la confluència del barranc de la Galera fins a l'Illa de Gràcia

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

Espècie

Presència

Alosa fallax

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
M

Data inici Tipus mod.
01/11/2006

Zona humida: 19002213

Modificació dels límits (nova delimitació)

Illa de Sapinya

Pàgina 807

I

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: 19002213

Illa de Sapinya

Pàgina 808

301600

301800

302000

302200

302400

4510600

4510600

4510400

4510400

4510200

4510200

4510000

4510000
4509600

4509600

4509800

4509800

Títol de l'estudi :

INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

Títol del plànol :

NOM: Illa de Sapinya

ORTOFOTOMAPA

CODI: 19002213
SUPERFICIE: 6,85 Ha
Escala :

MUNICIPI: Delta de l'Ebre

Nº del plànol :

1

1:5.000
Data :

301600

301800

302000

DESEMBRE 2006

302200

ECAFIR S.L.

302400

