08000706

Pla de Reguant

Conca:

Llobregat

Comarca:

Bages

Municipi:

Súria

A. DESCRIPCIÓ GENERAL
A.1. Tipologia: tipus i subtipus
Zones lèntiques de tipus fluvial d'interior, de terra baixa i de muntanya mitjana
Rius i Zones Inundables

A.2. Descripció
El Pla de Reguant és una plana al·luvial situada al marge dret del riu Cardener, compresa entre el riu i
el canal industrial, al sud de la població de Súria. L’espai abasta una extensió d'unes 23 hectàrees. És pràcticament pla,
sense desnivells, i forma una extensa zona inundable al costat del riu.
El bosc de ribera del pla de Reguant és un dels més extensos i ben conservats de la Catalunya interior. El nivell freàtic
és molt proper a la superfície, fet que ha permès que la vegetació de ribera, dominada per l’àlber (Populus alba), ocupés
gairebé tota la plana, a excepció d’un petit camp de conreu.
Entre els hàbitats destaquen l'hàbitat d’interès comunitari 92A0 "Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera" i el 3280
"Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes". Pel que fa a la
flora, l’àlber és l’espècie forestal dominant, però també hi ha pollancres (Populus nigra), freixes de fulla petita (Fraxinus
angustifolia), salzes (Salix alba), verns (Alnus glutinosa), tamarius (Tamarix sp.), etc.
Des del punt de vista faunístic, el pla de Reguant és un punt de nidificació i repòs per a molts ocells. El
teixidor (Remiz pendulinus), l’oriol (Oriolus oriolus), el rossinyol (Luscinia megarhynchos), el picot verd
(Picus viridis), el picot garser gros (Picoides major) o l'ànec collverd (Anas platyhrynchos), entre d'altres, nidifiquen
enmig de la massa forestal. Altres espècies com el bernat pescaire (Ardea cinerea) hi passen l’hivern.
L'espai és travessat per una cinta transportadora de sals potàssiques que va des del pou principal de la mina de Súria
fins a la planta de tractament. Aquesta cinta representa una clara agressió al bosc de ribera, que queda partit en dues
zones. Hi ha també diverses infraestructures situades dins l'espai o a les seves proximitats immediates (canonada del
col·lector de salmorres, instal·lacions relacionades amb la cinta transportadora i el pou miner, canal industrial, resclosa,
EDAR, etc.). Caldria delimitar el DPH i regular adequadament els usos a les zones properes, per evitar ocupacions del
domini públic o usos no autoritzats. L'extensió del conreu central o els moviments de terres per condicionar nous camps com alguns produïts recentment- podrien també malmetre l'espai.
Les principals amenaces a la conservació d'aquesta zona humida provenen del risc de salinització per possibles fuites
del col·lector de salmorres o per accidents de la cinta transportadora de sals potàssiques (amb pocs elements protectors
per a evitar la salinització del sòl situat al seu voltant).
Per aquest sector transcorre un tram dels senders GR 3-1 i PR C-134. Aquest fet i la proximitat a la població de Súria
fan que es tracti d'una zona força transitada.
Actualment l'espai està inclòs dins el PEIN (espai "Serra de Castelltallat") i pertany també a la Xarxa Natura 2000 (espai
ES5110014 "Serra de Castelltallat").
També està protegit pel Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Pla de Reguant i Pla de les Hortes,
promogut per l’Ajuntament de Súria i aprovat definitivament l'any 2001. Aquest Pla especial estableix el règim de sòl no
urbanitzable d’especial protecció per al Pla de Reguant i n’especifica els usos permesos.

B. NOM I CODIFICACIÓ
Nom:

Pla de Reguant

Codi:
Codi Inventari anterior:

08000706
1060800

Codi mollera:
Complex:
Nom del complex:
Altres noms:
C. LOCALITZACIÓ, SUPERFÍCIE I CARACTERITZACIÓ
Zona humida: 08000706

Pla de Reguant

Pàgina 367

C.1 Localització administrativa
Barcelona
Bages

Província:
Comarca:
Municipi/s

Súria
C.2 Localització geogràfica
396.869,89 UTM_Y:

UTM_X:

4.630.784,00 Altitud (m):

270 Superfície (Ha):

23,06

C.3 Localització i caracterització hidrològica
Llobregat

Conca:
Subconca:
Origen: natural

núm.d'estanys/llacunes: 0

existència: E

Recup.?:

D. USOS I ALTERACIONS
D.1. Usos
Lleure i esports
Aprofitament industrial
Regadiu i usos agrícoles
Educació ambiental
Gestió com a zona humida

D.2. Alteracions hidrològiques
Alteració de la circulació de l’aigua
Dragats i actuacions a la llera i marges

D.3. Alteracions de la qualitat de l'aigua
Entrades d’aigua de depuradores
Salinització per vessaments de salmorres
Eutrofització

D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna
Proximitat autopista/autovia/carretera
Alteracions directes a la vegetació no determinats
Sobrefreqüentació antròpica
Tales forestals i neteges de vegetació de ribera
Extensió camps i plantacions

D.5. Captacions i abocaments
Abocaments d'EDAR dins la zona humida
Captacions d'aigua en un radi de 100 m

E. DIAGNOSI
E.1. Estat ecològic (ECELS/QAELS)
E.2. Estat de conservació observat
Bo

E.3. Valoració
Estat en general bo, malgrat les afeccions derivades d'una de les cintes transportadores de les mines de potassa de
Súria, i de la proximitat d'algunes infraestructures (EDAR, carreteres, etc.)

E.4. Particularitats ecològiques i biològiques
Especial interès per la seva aportació a la diversificació dels sistemes naturals de la conca o l’àrea geogràfica on es localitza
Presència d’una comunitat forestal de ribera ben estructurada i amb genotips propis de la zona
Important zona de refugi i hivernada d’ocells
Elevada diversitat biològica i representativitat
Presència d’hàbitats naturals de l’annex I de la Directiva Hàbitats
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

24a

Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa densa

Font de les dades
CHC50

44h

CHC50

53d

Alberedes (i pollancredes) amb vinca (Vinca difformis), de la terra baixa (i de la
muntanya mitjana)
Canyars de vores d’aigua

82b

Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses

CHC50

82c

Conreus herbacis extensius de secà

CHC50

86c

Pedreres, explotacions d'àrids i runam

CHC50

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

CHC50

Font de les dades
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3280
92A0

Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion
orlades d'àlbers i salzes
Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera

CHIC50
CHIC50

F. RÈGIM DE PROTECCIÓ I GESTIÓ
F.1: Figures de protecció
Tipus de figura

Subtipus

Codi

Pla especial

Nom
Pla Especial de protecció del medi natural i del
paisatge del Pla de Reguant i Pla de les Hortes

Xarxa Natura 2000

LIC

Pla d’espais d’interès natural (PEIN)

F.2. Masses d'aigua
Codi
Categoria

ES5110014

Serra de Castelltallat

CAS

Serra de Castelltallat

Nom

1000640

Riu

Riu Cardener des de Súria fins a l'EDAR de Manresa

1000650

Riu

Riera de Sant Cugat

F.3. Gestió de l'espai
Gestor

Figura de gestió

Inici

SAC (Seguiment d'Amfibis de
Catalunya)

SAC

01/03/2006

Ajuntament de Súria

Pla Especial

Fi

Observacions

Tipus gestió

Pla de les Hortes2

seguiment
biodiv.

Pla Especial de
Protecció

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
I

Data inici Tipus mod.
01/11/2006
01/03/2001

Modificació dels límits (nova delimitació)

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

Prioritat(1max,2,3) Observacions

Control d'invasions de la zona humida (construccions, instal·lacions,
línies, etc.)

1

Control invasions del DPH i usos zones de servitud i policia

1

Adequació morfològica i revegetació de zones degradades

2

Delimitació definitiva domini públic hidràulic (DPH)

2

Millora de la senyalització

2

Retirada estructures artificials al conjunt de la zona humida
(embarcaders, llocs de pesca, anuncis.....)

2

Retirada de runes i/o deixalles

3

Senyalització com a zona humida de l'Inventari

3
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cinta transportadora
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396600

396800

397000

397200

4631400

4631400

4631200

4631200

4631000

4631000

4630800

4630800

4630600

4630600

4630400

4630400

Títol de l'estudi :

Títol del plànol :

NOM: Pla de Reguant
ORTOFOTOMAPA

CODI: 08000706
SUPERFICIE: 23,06 Ha

Escala :

4630200

4630200

INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

Nº del plànol :

MUNICIPI: Súria
1:5.000

1

Data :

396600

396800

DESEMBRE 2006

397000

ECAFIR S.L.

397200

