18003321

Pantà de Suquets de Baix Est

Conca:

Segre

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 Est és un pantà artificial totalment naturalitzat, delimitat per una mota de terres perimetral,
que es troba sec habitualment i ha donat lloc a un extens canyissar i a una interessant vegetació salobre, amb
poblaments d'ocells remarcables. Es tracta d'una zona interessant per la biodiversitat que aporta en una zona on
predomina, de forma aclaparadora, l’agricultura cerealista amb caràcter intensiu.
Anteriorment, el pantà de Suquets de Baix Est i el pantà de Suquets de Baix Oest formaven part d'una única zona
humida, de codi 1421800.
El pantà té una forma aproximadament quadrada i una superfície de 7,73 Ha. Està situat a 500 metres del camí del
Fondo de Sucs i la carretera d’Almacelles a Sucs. Es troba molt colmatat de sediments i, a més, sembla haver-se deixat
d'utilitzar per a usos agraris, de manera que roman gairebé sempre eixut o amb molt poca aigua.
Pel que fa a la vegetació, destaca la presència d'un extens canyissar, amb nombrosos tamarius. Hi ha també claps de
jonqueres i, a les parts perifèriques, matollars d'espècies nitrohalòfiles com el siscall (Salsola vermiculata), el salat
fruticós (Suaeda fruticosa) i el salat blanc (Atriplex halimus), que contribueixen a augmentar-ne l’interès florístic.
Segons la cartografia dels hàbitats de Catalunya, a la zona apareixen els següents hàbitats d'interès comunitari:
1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi)
1420 Matollars halòfils mediterranis i termoatlàntics (Sarcocornetea fruticosae)
1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea)
92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea)
Respecte el poblament faunístic, destaca la nidificació més o menys regular d’espècies com l’arpella (Circus
aeruginosus) o l’agró roig (Ardea purpurea) i s'hi observen espècies poc freqüents, com el teixidor (Remiz pendulinus).
Així mateix, durant els passos migradors i a l’hivern acull importants concentracions de limícoles i anàtides.
A la zona s'observen alguns abocaments de runes. També són visibles infraestructures relacionades amb el reg,
actualment en desús. En general, l'estat de conservació és bo, tot i que poden produir-se efectes negatius derivats de
captacions excessives del nivell freàtic, així com processos de contaminació de les aigües (per productes fitosanitaris,
etc.).
El Pantà de Suquets de Baix Est 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 Est

Codi:
Codi Inventari anterior:

18003321
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

Zona humida: 18003321

Pantà de Suquets de Baix Est

Pàgina 712

C.2 Localització geogràfica
UTM_X:

284.589,63 UTM_Y:

4.621.729,13 Altitud (m):

215 Superfície (Ha):

7,73

C.3 Localització i caracterització hidrològica
Conca:

Segre

Subconca:
Origen: artificial

núm.d'estanys/llacunes: 0

existència: E

Recup.?:

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

D.2. Alteracions hidrològiques
Alteració de la circulació de l’aigua
Colmatació natural

D.3. Alteracions de la qualitat de l'aigua
D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna
D.5. Captacions i abocaments
E. DIAGNOSI
E.1. Estat ecològic (ECELS/QAELS)
E.2. Estat de conservació observat
Molt bo

E.3. Valoració
Zona humida amb interessants hàbitats halòfils (tamarigars, matollars dominats per salats, jonqueres, 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
Nidificació d’aus de l’annex I de la Directiva d’aus
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

15b

53a

Vegetació (salicornars, prats, jonqueres...) dels sòls salins, poc o molt humits o,
fins i tot, temporalment inundats, de les terres interiors àrides
Jonqueres de Juncus maritimus, de sòls poc salins, llargament inundats, del litoral
i de les contrades interiors
Canyissars

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

15d

Font de les dades

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

CHC50
CHC50
CHC50

Font de les dades

1410

Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi)

CHIC50

1420

Matollars halòfils mediterranis i termoatlàntics (Sarcocornetea fruticosae)

CHIC50

1430

Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea)

CHIC50

92D0

Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (NerioTamaricetea)

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
H. SITUACIÓ A L'INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA I A L'INZH
Data inclusió:
Zona humida: 18003321

01/03/2001
Pantà de Suquets de Baix Est

Pàgina 713

Codi_situació

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

Regulació usos cinegètics

1

Retirada de runes i/o deixalles

1

Senyalització com a zona humida de l'Inventari

3

Zona humida: 18003321

Pantà de Suquets de Baix Est

Pàgina 714

284200

284400

284600

284800

285000

4622400

4622400

4622200

4622200

4622000

4622000

4621800

4621800

4621600

4621600

4621400

4621400
INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

4621200

4621200

Títol de l'estudi :

Títol del plànol :

NOM: Pantà de Suquets de Baix Est
ORTOFOTOMAPA

CODI: 18003321
SUPERFICIE: 7,73 Ha

Escala :

Nº del plànol :

MUNICIPI: Lleida
1:5.000

1

Data :

284200

284400

284600

DESEMBRE 2006

284800

ECAFIR S.L.

285000

