18002702

Préstec de Linyola

Conca:

Segre

Comarca:

Pla d'Urgell

Municipi:

Linyola

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

A.2. Descripció
El Prèstec de Linyola és una zona humida de reduïdes dimensions (menys de mitja hectàrea), formada en una zona on
s'havia realitzat una petita activitat extractiva (préstec).
Aquest espai es troba envoltat de conreus (blat de moro, etc.) i just al costat del Canal del Terraplè, un canal de reg que
transcorre enlairat sobre una mota de terres. Probablement les terres del préstec es varen usar per construir aquesta
mota.
L'espai, de forma triangular i allargassada, està format per una bassa que conserva aigua de forma gairebé permanent.
A la bassa s'hi ha desenvolupat un dens canyissar, amb bogues a la part més interna. Al límit amb el talús de la mota
del Canal, coberta de pins, hi creix un canyar. Vora la bassa hi ha també alguns salzes blancs i oms, que no arriben a
formar un bosc de ribera diferenciat.
La bassa és freqüentada per alguns ocells característics de zones humides, com les polles d'aigua (Gallinula chloropus)
o els collverds, i els canyars de l'entorn són utilitzats com a punt de repòs d'alguna rapinyaire nocturna, que podria
nidificar a la zona (cf. Asio otus).

B. NOM I CODIFICACIÓ
Nom:

Préstec de Linyola

Codi:
Codi Inventari anterior:

18002702

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

Lleida
Pla d'Urgell

Municipi/s

Linyola
C.2 Localització geogràfica
UTM_X:

325.911,93 UTM_Y:

4.621.159,99 Altitud (m):

229 Superfície (Ha):

0,44

C.3 Localització i caracterització hidrològica
Conca:

Segre

Subconca:
Origen: artificial

núm.d'estanys/llacunes: 1

existència: E

Recup.?:

D. USOS I ALTERACIONS
D.1. Usos
Aprofitaments cinegètics
Regadiu i usos agrícoles

Zona humida: 18002702

Préstec de Linyola

Pàgina 643

D.2. Alteracions hidrològiques
D.3. Alteracions de la qualitat de l'aigua
D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna
Extensió camps i plantacions

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

E.3. Valoració
Zona humida apareguda en una antiga activitat extractiva, situada en un entorn agrari i d'interès com a punt de
diversificació d'hàbitats. En bon estat de conservació, tot i les seves reduïdes dimensions i la proximitat de conreus.

E.4. Particularitats ecològiques i biològiques
Important zona de refugi i hivernada d’ocells
Especial interès per la seva aportació a la diversificació dels sistemes naturals de la conca o l’àrea geogràfica on es localitza
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

82b

Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses

Font de les dades
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
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

Control d'ús de fitosanitaris

2

Control expansió de conreus

2

Senyalització com a zona humida de l'Inventari

3
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INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

NOM: Prestems de Linyola

4620600

4620600

Títol de l'estudi :

Títol del plànol :

CODI: 18002702

ORTOFOTOMAPA

SUPERFICIE: 0,44 Ha
MUNICIPI: Linyola

Escala :

Nº del plànol :

1:5.000

1

Data :

325600

325800

326000

DESEMBRE 2006

326200

ECAFIR S.L.

