18001503

Bassa de Sanavastre

Conca:

Segre

Comarca:

Cerdanya

Municipi:

Das

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

A.2. Descripció
La bassa de Sanavastre és una antiga extracció de lignit a cel obert abandonada als anys 80, situada uns 300 metres al
sud-oest del nucli de Sanavastre, on s'ha format una bassa ja totalment naturalitzada, d'elevat interès. L'espai ocupa poc
més de 5 hectàrees i està envoltat per talussos perimetrals força drets, que separen la bassa dels camps adjacents, tots
ells situats a major alçada.
La bassa presenta una inundació permanent per l’aflorament de l’aqüífer. En les èpoques en què el nivell de les aigües
baixa, la bassa principal es fragmenta, donant lloc a 2 o 3 petites basses aïllades al sector meridional.
El seu elevat interès rau en la presència d’un extens herbassar submergit de Myriophyllum. La vegetació
helofítica és poc extensa, formada per claps de canyís (Phragmites australis) i boga (Typha sp.). La vegetació forestal
de ribera s'està desenvolupant progressivament i hi dominen els salzes (Salix alba), sargues (Salix elaeagnos),
pollancres (Populus nigra) i verns (Alnus glutinosa). Probablement amb els anys es desenvoluparà una extensa salzeda,
d'elevat interès.
Pel que fa a la fauna, la bassa tenia un gran interès per als amfibis, però la introducció de carpes (Cyprinus carpio) els
va afectar seriosament. Pel que fa als ocells, s’hi observen, a més de les espècies més comunes, algunes aus
hivernants i de pas d'interès (per exemple, Aythya marila, l'any 1998). És interessant també la nidificació d'abellerols als
talussos perimetrals.
L'espai es troba en general ben conservat, però s'hi ha abocat una gran quantitat de residus (deixalles domèstiques,
plàstics, etc.), que cal retirar. Fins i tot hi ha un cotxe estimbat dins la bassa, al sector E,que és urgent retirar per evitar
qualsevol possible contaminació de les aigües. En alguns sectors s'han abocat terres formant una esplanació, que cal
revegetar amb espècies adients per fixar els talussos. Caldria també treure les carpes per permetre la recuperació de les
poblacions d'amfibis.
Tenint en compte l'elevat interès botànic i faunístic que està assolint aquesta bassa, no es recomana promoure-hi
visites, que podrien afectar-la negativament per les seves reduïdes dimensions.

B. NOM I CODIFICACIÓ
Nom:

Bassa de Sanavastre

Codi:
Codi Inventari anterior:

18001503
1351800

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

Girona
Cerdanya

Municipi/s

Das
C.2 Localització geogràfica
UTM_X:

405.266,43 UTM_Y:

4.692.995,85 Altitud (m):

1050 Superfície (Ha):

5,68

C.3 Localització i caracterització hidrològica
Zona humida: 18001503

Bassa de Sanavastre

Pàgina 593

Segre

Conca:
Subconca:

núm.d'estanys/llacunes: 1

Origen: artificial

existència: E

Recup.?:

D. USOS I ALTERACIONS
D.1. Usos
Lleure i esports
Pesca i/o piscifactoria
Gestió com a zona humida

D.2. Alteracions hidrològiques
Abocament de runes i residus inerts
Colmatació natural

D.3. Alteracions de la qualitat de l'aigua
Abocaments no determinats
Abocaments deixalles sòlides

D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna
Presència d’espècies animals exòtiques
Presència d’espècies animals exòtiques
Sobrefreqüentació antròpica

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

E.3. Valoració
Espai en bon estat en general, però amb nombrosos residus abocats, fins i tot hi ha un cotxe estimbat dins l'aigua.

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
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

82c

Conreus herbacis extensius de secà

Font de les dades
CHC50

86c

Pedreres, explotacions d'àrids i runam

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
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

Data inici Tipus mod.

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

Retirada de runes i/o deixalles

1

Retirada d'espècies exòtiques o invasores

1

Adequació morfològica i revegetació de zones degradades

2

Senyalització com a zona humida de l'Inventari

3

Zona humida: 18001503

Bassa de Sanavastre

Pàgina 594

405000

405200

405400

405600

4693600

4693600

4693400

4693400

4693200

4693200

4693000

4693000

4692800

4692800

4692600

4692600

Títol de l'estudi :

Títol del plànol :

NOM: Bassa de Sanavastre

ORTOFOTOMAPA

CODI: 18001503
SUPERFICIE: 5,68 Ha

Escala :

MUNICIPI: Das

4692400

4692400

INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

Nº del plànol :

1:5.000

1

Data :

405000

405200

DESEMBRE 2006

405400

ECAFIR S.L.

405600

