19002219

Barra del Trabucador

Conca:

Ebre

Comarca:

Montsià

Municipi:

Sant Carles de la Ràpita

A. DESCRIPCIÓ GENERAL
A.1. Tipologia: tipus i subtipus
Zones litorals lligades o no a la dinàmica fluvial (antigues desembocadures, aiguamolls, llacunes litorals,
antics meandres, etc.)
Zones dunars amb influència intermareal

A.2. Descripció
La barra del Trabucador constitueix un istme de sis quilometres que uneix la Punta de la Banya amb el Delta. Es tracta d’
un espai molt fràgil fruit de la deposició de sorra marina per part de les corrents de deriva. En ocasions de temporals,
aquest espai és envaït per l’aigua marina i s’obre passos que connecten el mar obert amb la Badia dels Alfacs, trencant
d’aquesta manera les comunicacions per via terrestre.
La major part de la barra està integrada per sorrals sense cap tipus de vegetació de fanerògames, tot i que s'hi pot
distingir una duna artificial vegetada i, a les vores de la badia, diverses comunitats halòfiles. A la zona de dunes hi
predomina el jull de platja (Elymus farctus) (hàbitat d'interès comunitari; codi 2110), amb clapes d'algunes espècies
psamòfiles al·loctones al delta, com Otanthus maritimus i Lotus creticus. Pel que fa a les comunitats halòfiles destaquen
les jonqueres halòfiles mediterranies (Juncetalia maritimi) i els espartinars (hàbitats d’interès comunitari, codis 1410 i
1320), els salicornars subarbustius (hàbitat d’interès comunitari, codi 1420), amb espècies com la barrella punxosa
(Salsola kali), la cirialera vera (Arthrocnemum fruticosum), el donzell marí (Artemisia gallica), etc. Altres hàbitats d’
interès comunitari presents a l’espai, són les comunitats halòfiles dels sòls d'humitat molt fluctuant (hàbitat prioritari, codi
1510) i les comunitats de Salicornia i altres plantes anuals, colonitzadores de sòls argilosos o arenosos salins (codi
1310).
S’han portat a terme diverses actuacions amb l’objectiu de restaurar les comunicacions i estabilitzar l’espai (creació de
dunes artificials, tancament de punts oberts pel mar) i donar-li un us recreatiu (pàrquing, àrea de serveis, etc.). La
preocupació en aquest punt és que aquestes actuacions han contribuït a la banalització paisatgística de la zona i no
sempre han sigut eficients. Actualment la sobrefreqüentació de l’espai, sobretot a l’estiu, i el trànsit rodat per la barra del
Trabucador són els principals factors que presenten una influència negativa sobre l’espai.
L’espai forma part de l’espai del PEIN i de la Xarxa Natura 2000 ES0000020 "Delta de l'Ebre".

B. NOM I CODIFICACIÓ
Nom:

Barra del Trabucador

Codi:
Codi Inventari anterior:

19002219

Codi mollera:
Complex:
Nom del complex:

si
Delta de l'Ebre

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

Tarragona
Montsià

Municipi/s

Sant Carles de la Ràpita
C.2 Localització geogràfica
UTM_X:

308.107,59 UTM_Y:

4.498.607,00 Altitud (m):

2 Superfície (Ha):

96,65

C.3 Localització i caracterització hidrològica
Conca:

Ebre

Subconca:
Origen: natural
Zona humida: 19002219

núm.d'estanys/llacunes: 0
Barra del Trabucador

existència: E

Recup.?:
Pàgina 823

D. USOS I ALTERACIONS
D.1. Usos
Recerca
Lleure i esports

D.2. Alteracions hidrològiques
Dragats i actuacions a la llera i marges

D.3. Alteracions de la qualitat de l'aigua
D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna
Sobrefreqüentació antròpica

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

E.3. Valoració
Istme de sis quilometres que uneix la Punta de la Banya amb el Delta que, tot i presentar un estat mediocre en gran
part de l’espai, presenta comunitats vegetals força interessants.

E.4. Particularitats ecològiques i biològiques
Important zona de refugi i hivernada d’ocells
Presència d’espècies de flora i fauna dels annexos II i IV de la Directiva Hàbitats
Presència d’hàbitats naturals de l’annex I de la Directiva Hàbitats
Nidificació d’aus de l’annex I de la Directiva d’aus
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

14a

Plans costaners hipersalins sense vegetació vascular o gairebé

CHC50

15a

CHC50

16a

Vegetació (salicornars, prats, jonqueres...) dels sòls salins, poc o molt humits o,
fins i tot, inundats, del litoral
Herbassars junciformes de Spartina versicolor, de vores dels estanys, llargament
inundades i poc salines, del litoral
Platges arenoses nues o amb vegetació nitròfila de teròfíts

CHC50

16b

Dunes i zones interdunars amb vegetació natural no nitròfila

CHC50

15c

Font de les dades

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

CHC50

Font de les dades

1140

Plans costaners arenosos o llimosos, sovint recoberts de mantells microbians

CHIC50

1150*

Llacunes litorals

CHIC50

1210

Vegetació anual colonitzadora dels codolars litorals rics en matèria orgànica

CHIC50

1310

CHIC50

1320

Comunitats de Salicornia i altres plantes anuals, colonitzadores de sòls
argilosos o arenosos salins
Espartinars

1410

Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi)

CHIC50

1420
1510*

Matollars halòfils mediterranis i termoatlàntics (Sarcocornetea fruticosae)
Comunitats halòfiles dels sòls d'humitat molt fluctuant

CHIC50
CHIC50

2110

Dunes movents embrionàries

CHIC50

2210

Dunes litorals fixades, amb comunitats del Crucianellion maritimae

CHIC50

2230

Dunes amb pradells dels Malcolmietalia

CHIC50

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

F.2. Masses d'aigua
F.3. Gestió de l'espai
F.4. Gestió d'espècies
Figura de gestió

LIC/ZEPA

Codi

Nom

DEB

Delta de l'Ebre

ES0000020

Delta de l'Ebre

Espècie

Presència

Aphanius iberus

presència

Observacions

Font
S.Fauna
DMAH

G. URBANISME I RÈGIM DE PROPIETAT

Zona humida: 19002219

Barra del Trabucador
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H. SITUACIÓ A L'INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA I A L'INZH
Data inclusió:
Codi_situació
I

01/11/2006
Data inici Tipus mod.
01/11/2006

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

Prioritat(1max,2,3) Observacions

Adequació d'accessos (itinerari, barreres, etc.)

1

Adequació morfològica i revegetació de zones degradades

1

Control de la hiperfreqüentació (regulació de visitants, etc.)

1

Control i/o prohibició de pas de vehicles

1

Instal·lació o condicionament de tanques (ramaderes, per a
vianants, etc.)

1

Millora de la senyalització

1

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

1

Regulació velocitat carretera (senyalització específica)

1

Senyalització com a zona humida de l'Inventari

1

Instal·lació contenidors d'escombraries i/o papereres

2

Retirada de línies elèctriques o telefòniques

2

Retirada de runes i/o deixalles

2

Zona humida: 19002219

Barra del Trabucador
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308000

309000

310000

4501000

4501000

4502000

307000

4502000

306000

4500000

4500000

4499000

4499000

4498000

4498000

4497000

4497000

4496000

4496000

Títol de l'estudi :

INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

Títol del plànol :

NOM: Barra del Trabucador

ORTOFOTOMAPA

CODI: 19002219
SUPERFICIE: 96,65 Ha

Escala :

MUNICIPI: Sant Carles de la Ràpita

Nº del plànol :

1:25.000

1

Data :

306000

307000

308000

DESEMBRE
309000 2006

ECAFIR S.L.

310000

