18003306

Pantà de Suquets de Baix Oest

Conca:

Cinca

Comarca:

Segrià

Municipi:

Lleida

A. DESCRIPCIÓ GENERAL
A.1. Tipologia: tipus i subtipus
Zones humides artificials
Bassa Agrícola

A.2. Descripció
El "Pantà de Suquets de Baix Oest" és un pantà d’origen artificial totalment naturalitzat, d'interès sobretot per les seves
poblacions d'ocells aquàtics. Destaca per allotjar una notable biodiversitat, en un entorn agrícola cerealista força
empobrit en espècies.
Aquesta zona humida està situada sobre el límit amb l'Aragó, entre la torre de Jassé i la torre de l’Isidro de les
Cabaleres, ambdues edificacions ja a terres aragoneses. Ocupa una superfície de 5,17 hectàrees i es troba ben a prop
de la desapareguda Clamor Amarga d’Almacelles, una gran llacuna d’origen endorreic avui dia transformada en cultius
de cereal.
Aquest pantà, a diferència del Pantà de Suquets de Baix Est, segueix sent utilitzat per al reg i presenta aigua
habitualment. Anteriormet, ambdos pantans (Est i Oest) formaven part d'una única zona humida, "Pantans de Suquets
de Baix", de codi 1421800.
Pel que fa a la vegetació, destaca especialment la presència d'un extens canyissar, que ocupa una bona part de la
làmina d'aigua. També apareix un bogar a la part més interior de les aigües. Hi ha també alguns tamarius dispersos i
algun xop. A la part perimetral, als marges del pantà, es localitzen alguns matollars nitrohalòfils, ocupant superfícies molt
reduïdes.
Pel que fa a la fauna, al pantà nidifiquen espècies com l’arpella (Circus aeruginosus), l’agró roig (Ardea purpurea), el
cabussó emplomallat (Podiceps cristatus), la fotja (Fulica atra) i la polla d’aigua (Gallinula chloropus). Així mateix, durant
els passos migradors i a l’hivern el pantà acull importants concentracions de limícoles, anàtides i fotges. Són també
interessants les seves poblacions d'amfibis.
Pel que fa als hàbitats d'interès comunitari, s'hi ha identificat l'hàbitat 1420 Matollars halòfils mediterranis i termoatlàntics
(Sarcocornetea fruticosae)
El pantà presenta indicis de colmatació natural en alguns sectors. S'hi observen abocaments de runes i terres en
diferents sectors (oest, sud-oest). També experimenta variacions dràstiques del nivell de l’aigua, que pot presentar
processos d'eutrofització o contaminació puntuals. Al seu entorn s'observen algunes captacions d'aigua.
Aquesta zona humida forma part de l'espai de la Xarxa Natura 2000 ES5130017 "Basses de Sucs i Alcarràs".

B. NOM I CODIFICACIÓ
Nom:

Pantà de Suquets de Baix Oest

Codi:
Codi Inventari anterior:

18003306
1421800

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

Lleida
Segrià

Municipi/s

Lleida
C.2 Localització geogràfica
Zona humida: 18003306

Pantà de Suquets de Baix Oest

Pàgina 666

UTM_X:

282.397,89 UTM_Y:

4.623.719,88 Altitud (m):

191 Superfície (Ha):

5,17

C.3 Localització i caracterització hidrològica
Conca:

Cinca

Subconca:
Origen: artificial

núm.d'estanys/llacunes: 1

existència: E

Recup.?:

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

D.2. Alteracions hidrològiques
Alteració de la circulació de l’aigua
Dragats i actuacions a la llera i marges
Colmatació natural
Variacions dràstiques del nivell d’aigua per derivacions, extraccions i bombeig (a la mateixa zona humida o a

D.3. Alteracions de la qualitat de l'aigua
D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna
Alteracions directes a la vegetació no determinats
Incendis forestals i cremes de vegetació

D.5. Captacions i abocaments
Abocaments indeterminats dins o en radi 100 m

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

E.3. Valoració
Bassa artificial d'elevat interès, especialment per les seves poblacions d'ocells aquàtics.

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
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
Nidificació d’aus de l’annex I de la Directiva d’aus
Presència d’espècies de flora i fauna dels annexos II i IV de la Directiva Hàbitats
Presència d’espècies de flora i fauna dels annexos 3 i 4 del Decret 328/1992, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès
natural
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

22c
53a

Estanys (i embassaments) de terra baixa i de l'estatge montà, incloent-hi, si és el
cas, les formacions helofítiques associades
Canyissars

Font de les dades

82b

Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses

CHC50

83b

Fruiterars, principalment de regadiu: sobretot conreus de pomeres (Pyrus malus),
de presseguers (Prunus persica), de pereres (Pyrus communis) i d'altres rosàcies

CHC50

E.6. Hàbitats d'Interès Comunitari (* HIC prioritari)
Codi
Nom
1420

CHC50
CHC50

Font de les dades

Matollars halòfils mediterranis i termoatlàntics (Sarcocornetea fruticosae)

CHIC50

F. RÈGIM DE PROTECCIÓ I GESTIÓ
F.1: Figures de protecció
Tipus de figura
Xarxa Natura 2000

F.2. Masses d'aigua
Codi
Categoria

Subtipus

Codi

Nom

LIC/ZEPA

ES5130017

Basses de Sucs i Alcarràs

Nom

Zona Humida

Pantans de Suquets de Baix

F.3. Gestió de l'espai
F.4. Gestió d'espècies
G. URBANISME I RÈGIM DE PROPIETAT

Zona humida: 18003306

Pantà de Suquets de Baix Oest

Pàgina 667

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

01/03/2001
Data inici Tipus mod.

M

01/11/2006

I

01/03/2001

Subdivisió en diverses zones humides

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

Prioritat(1max,2,3) Observacions

Control d'ús de fitosanitaris

1

Regulació usos cinegètics

1

Retirada de runes i/o deixalles

1

Control de les captacions d'aigües

2

Retirada de terres i rebliments efectuats sobre la zona humida

2

Senyalització com a zona humida de l'Inventari

3
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282400

282600

282800

4624200

4624200

4624400

282200

4624400

282000

4624000

4624000

4623800

4623800

4623600

4623600
INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

4623200

4623200

4623400

4623400

Títol de l'estudi :

Títol del plànol :

NOM: Pantà de Suquets de Baix Oest
ORTOFOTOMAPA

CODI: 18003306
SUPERFICIE: 5,17 Ha

Escala :

Nº del plànol :

MUNICIPI: Lleida
1

1:5.000
Data :

282000

282200

282400

DESEMBRE 2006

282600

ECAFIR S.L.

282800

