08000704

Aiguamoll de la Bòbila de Santpedor

Conca:

Llobregat

Comarca:

Bages

Municipi:

Santpedor

A. DESCRIPCIÓ GENERAL
A.1. Tipologia: tipus i subtipus
Zones humides artificials
Graveres, argileres i similars

A.2. Descripció
L'aiguamoll de la bòbila de Santpedor es localitza als afores d’aquest municipi del Bages. Ocupa una superfície d’
aproximadament 7,5 hectàrees. És un excel·lent exemple de com un abocador de runes i deixalles pot esdevenir un
espai natural de gran diversitat ambiental i ben equipat per a l’educació dels escolars i visitants.
L’existència d’aquest aiguamoll té el seu origen en l’extracció d’argiles que realitzava una bòbila i que va propiciar un
rebaixament del sòl fins a trobar el nivell d’aigües freàtiques. A principis dels anys 80 la indústria va fer fallida i la zona
va esdevenir un abocador de runes i residus de tota mena. L’any 1992 la Junta de Residus va clausurar l’abocador i va
retirar-ne les deixalles. L’any següent, l’entitat ecologista local Gestió i Estudi del Medi, gràcies a una subvenció
atorgada pel Departament de Medi Ambient, procedí a la reconversió de l’antiga argilera, ja sanejada, en aiguamoll. El
projecte consistí en crear zones inundables de diferents fondàries per afavorir la presència de macròfits. Se suavitzaren
els pendents per permetre la màxima expansió del canyissar. Les vores dels estanys i basses es feren asimètriques i de
contorn sinuós, incrementant els llocs de refugi i alimentació per a la fauna. Es crearen platges de sorra i de graves per
afavorir l’assentament d’invertebrats i s’aixecà un talús vertical alternant capes d’argila i sorra com a àrea de nidificació d’
abellerols (Merops apiaster) i blauets (Alcedo atthis). Arran de les zones inundables s’ha recreat el bosc de ribera
plantant arbres i arbustos que requereixen aigua al subsòl.
Tot aquest conjunt d’actuacions han fet de l'aiguamoll de la bòbila de Santpedor un espai amb una gran diversitat d’
ocells. S’hi ha detectat més de 130 espècies, algunes d’elles molt rares o fins i tot mai observades a la conca mitjana
del Llobregat. Destaquen, per exemple, i com a nidificants, el martinet menut (Ixobrychus minutus) o el rascló (Rallus
aquaticus). Per altra banda, espècies com el flamenc (Phoenicopteris ruber), el capó reial (Plegadis falcinellus) o el
morell xocolater (Aythya nyroca) hi han estat observades durant l’hivern o en migració.
L'espai compta amb diversos equipaments (hide, torre-observatori, rètols informatius, itinerari). Hi passa un PR (PRC131).
Aquesta zona humida no sembla experimentar impactes importants en l'actualitat, tret dels derivats de possibles
sobreexplotacions de les aigües freàtiques o d'episodis de contaminació o eutrofització de les aigües, pels usos agraris
predominants a l'entorn.

B. NOM I CODIFICACIÓ
Nom:

Aiguamoll de la Bòbila de Santpedor

Codi:
Codi Inventari anterior:

08000704
0010800

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

Barcelona
Bages

Municipi/s

Santpedor
C.2 Localització geogràfica
UTM_X:

403.757,36 UTM_Y:

4.625.881,18 Altitud (m):

298 Superfície (Ha):

7,47

C.3 Localització i caracterització hidrològica
Zona humida: 08000704

Aiguamoll de la Bòbila de Santpedor

Pàgina 360

Llobregat

Conca:
Subconca:

núm.d'estanys/llacunes: 1

Origen: artificial

existència: E

Recup.?:

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

D.2. Alteracions hidrològiques
D.3. Alteracions de la qualitat de l'aigua
Abocaments deixalles sòlides
Eutrofització

D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna
Proximitat autopista/autovia/carretera
Enjardinament
Sobrefreqüentació antròpica

D.5. Captacions i abocaments
E. DIAGNOSI
E.1. Estat ecològic (ECELS/QAELS)
Estat ecològic:

ECELS:

Mediocre

III

QAELS:

Mediocr

60

Data:

III Mediocre

0,6

Lloc:

15/05/2003

E.2. Estat de conservació observat
Bo

E.3. Valoració
Aiguamoll artificial situat en una antiga activitat extractiva restaurada com a zona humida. En bon estat de
conservació i d'interès faunístic i pedagògic.

E.4. Particularitats ecològiques i biològiques
Zona de biòtop-pont entre grans zones humides
Especial interès per la seva aportació a la diversificació dels sistemes naturals de la conca o l’àrea geogràfica on es localitza
Elevada diversitat biològica i representativitat
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

22b

Basses i estanyols de terra baixa, de nivell fluctuant o temporers

Font de les dades
CHC50

82c

Conreus herbacis extensius de secà

CHC50

87a

Conreus abandonats

CHC50

E.6. Hàbitats d'Interès Comunitari (* HIC prioritari)
F. RÈGIM DE PROTECCIÓ I GESTIÓ
F.1: Figures de protecció
F.2. Masses d'aigua
F.3. Gestió de l'espai
Gestor

Observacions

Tipus gestió

Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Figura de gestió

Inici

Fi

hide, torreobservatori, rètols,
itinerari, etc.

gestió activa

Gestió i Estudi del Medi

hide, torreobservatori, rètols,
itinerari, etc.

gestió activa

Ajuntament de Santpedor

hide, torreobservatori, rètols,
itinerari, etc.

gestió activa

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
01/03/2001

Data inclusió:
Codi_situació
M

Data inici Tipus mod.
01/07/2008

Zona humida: 08000704

Modificació dels límits (nova delimitació)

Aiguamoll de la Bòbila de Santpedor

Pàgina 361

M

01/11/2006

I

01/03/2001

Modificació dels límits (nova delimitació)

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

Prioritat(1max,2,3) Observacions

Control de la contaminació de les aigües (abocaments, etc.)

2

Control de les captacions d'aigües

2

Control d'ús de fitosanitaris

2

Manteniment d'equipaments

2

Millora de la senyalització

2

Manteniment de la senyalització

3

Senyalització com a zona humida de l'Inventari

3
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403500

403750

404000

4626500

4626500

4626250

4626250

4626000

4626000

4625750

4625750

4625500

4625500

Títol de l'estudi :

INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

Títol del plànol :

ORTOFOTOMAPA

CODI: 08000704
SUPERFÍCIE: 7,47 Ha

Escala :

Nº del plànol :

MUNICIPI: Santpedor
1:5.000

1

4625250

4625250

NOM: Aiguamoll de la Bòbila de Santpedor

Data :

403500

403750

JULIOL 2008

ECAFIR S.L.

404000

