02000246

Les basses del Terrisser

Conca:

Muga

Comarca:

Alt Empordà

Municipi:

Figueres

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

A.2. Descripció
Les Basses del Terrisser estan situades a Figueres i són un conjunt de basses aparegudes com a resultat de la
naturalització d'una antiga argilera abandonada, d'on s'extreia argila per a proveir petites indústries ceràmiques de la
ciutat de Figueres (d'aquí prové el seu nom).
Es tracta d'una zona humida de poca extensió (1,22 Ha) formada per una bassa de dimensions relativament grans i
nivell força constant, i per diverses basses molt menors i temporànies.
La zona humida es troba en un aflorament d'argiles i de margues del Lias, amb fòssils (crinoïdeus, belemnits). El seu
interès es deu sobretot al seus valors paisatgístic, geològics i didàctics, ja que és una zona força propera a Figueres on
es podrien realitzar activitats d'educació ambiental. Molt problablement les basses tenen ja valors naturals destacables,
sobretot en relació a la fauna d'invertebrats i d'amfibis. Falta realitzar-hi encara un estudi naturalístic acurat.
Pel que fa a la vegetació, la bassa gran presenta un extens canyissar, així com jonqueres i herbassars higròfils. Les
basses petites, de nivell molt variable, presenten retalls de bogar. No existeix de moment una bosquina de ribera ben
constituïda. Els freixes de fulla petita són els arbres més destacables. A l'espai s'han citat espècies singulars, com
Orchis purpurea.
Pel que fa a la fauna, les basses són interessants com a punt d'abeurament per a vertebrats i com a lloc de cria
d'amfibis.
Les basses es troben força degradades per l'abocament de deixalles, la pràctica del trial i la caça furtiva, derivades
d'una alta freqüentació humana.
Actualment l'espai és de propietat pública (INCASOL). Aquest fet, i la seva proximitat a Figueres, permetrien una
recuperació d'aquestes basses com a zona humida destinada a l'educació ambiental.

B. NOM I CODIFICACIÓ
Nom:

Les basses del Terrisser

Codi:
Codi Inventari anterior:

02000246

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

Girona
Alt Empordà

Municipi/s

Figueres
C.2 Localització geogràfica
UTM_X:

495.059,05 UTM_Y:

4.681.058,72 Altitud (m):

112 Superfície (Ha):

1,22

C.3 Localització i caracterització hidrològica
Conca:

Muga

Subconca:
Zona humida: 02000246
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Origen: artificial

núm.d'estanys/llacunes: 3

existència: E

Recup.?:

D. USOS I ALTERACIONS
D.1. Usos
D.2. Alteracions hidrològiques
D.3. Alteracions de la qualitat de l'aigua
Abocaments deixalles sòlides

D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna
Abocaments de residus, runes, etc.
Incendis forestals i cremes de vegetació

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

E.3. Valoració
Zona humida constituïda per diverses basses artificials, aparegudes en una antiga argilera abandonada. Interessant
sobretot per a la diversificació d'hàbitats i com a zona per a l'educació ambiental.

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

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

Nom

32t

Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), sense plantes termòfiles o gairebé,
d'indrets secs, sovint rocosos, de terra baixa i de l'estatge submontà
Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i prats terofítics calcícoles, de
terra baixa
Conreus herbacis extensius de secà

34h
82c

Font de les dades

E.6. Hàbitats d'Interès Comunitari (* HIC prioritari)
Codi
Nom
6220*

CHC50
CHC50
CHC50

Font de les dades

Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia)

CHIC50

F. RÈGIM DE PROTECCIÓ I GESTIÓ
F.1: Figures de protecció
F.2. Masses d'aigua
F.3. Gestió de l'espai
F.4. Gestió d'espècies
G. URBANISME I RÈGIM DE PROPIETAT
Codi parcel·la

Tipus de propietat

Classificació urbanística

Qualificació urbanística

pública: INCASOL

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

01/07/2008
Data inici Tipus mod.
01/07/2008

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

Prioritat(1max,2,3) Observacions

Retirada de runes i/o deixalles

1

Regulació usos cinegètics

2

Inventari d'espècies i hàbitats i seguiment de poblacions

3

Senyalització com a zona humida de l'Inventari

3
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494750

495000

495250

495500

4681500

4681500

4681250

4681250

4681000

4681000

4680750

4680750

Títol de l'estudi :

4680500

Títol del plànol :

4680500

INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

NOM: Les basses del Terrisser
ORTOFOTOMAPA

CODI: 02000246
SUPERFÍCIE: 1,22 Ha

Escala :

Nº del plànol :

MUNICIPI: Figueres
1

1:5.000
Data :

494750

495000

JULIOL 2008

495250

ECAFIR S.L.

495500

