04001009

Gorgues de Mas Badia

Conca:

Ter

Comarca:

Baix Empordà

Municipi:

Tallada d'Empordà, la
Verges

A. DESCRIPCIÓ GENERAL
A.1. Tipologia: tipus i subtipus
Zones lèntiques d'interior, de terra baixa i muntanya mitjana
Llacs i Estanys (no càrstics)

A.2. Descripció
Les gorgues del mas Badia són un sistema llacunar de 2 basses d’origen natural que es localitzen al municipi de la
Tallada d’Empordà. Sembla ser que les dues llacunes es formaren als anys 40 com a conseqüència d’una avinguda del
riu Ter. Ocupen una superfície total d’1,5 hectàrees.
La proximitat del curs fluvial del Ter facilita la filtració d’aigua freàtica i la seva inundació permanent. Les comunitats
vegetals més característiques són els canyissars i els creixenars amb glicèria. Pel que fa a la vegetació forestal es troba
algun arbre de ribera dispers sense arribar a formar una comunitat definida. L’espai destaca també per la presència d’
herbassars de Potamogeton pectinatus sota les aigües (hàbitat d’interès comunitari, codi 3150).
Pel que fa a la fauna, la llacuna petita és un punt important per a la reproducció d’amfibis, mentre que la llacuna gran
ofereix refugi a anàtids i ardèids a més d’allotjar una variada fauna piscícola.
En definitiva, es tracta de dues llacunes de notable singularitat on l’aspecte més interessant és la conservació de
macròfits. Entre els factors que poden fer perillar l’estat de conservació de les gorgues del mas Badia cal fer esment de
les extraccions d’aigua per al reg i d’alguns intents de reblir-les per reconvertir-les en conreus o plantacions. Així mateix,
les plantacions per aprofitament de fusta adjacents limiten l’àmbit potencial de distribució de la vegetació higròfila
quedant aquesta afectada en períodes de tala.
L’espai es troba inclòs a l’espai de la Xarxa Natura 2000 ES5120011 "Riberes del Baix Ter".

B. NOM I CODIFICACIÓ
Nom:

Gorgues de Mas Badia

Codi:
Codi Inventari anterior:

04001009
790400

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

Girona
Baix Empordà

Municipi/s

Tallada d'Empordà, la
Verges
C.2 Localització geogràfica
UTM_X:

505.126,47 UTM_Y:

4.655.852,34 Altitud (m):

15 Superfície (Ha):

1,29

C.3 Localització i caracterització hidrològica
Conca:

Ter

Subconca:
Origen: natural

Zona humida: 04001009

núm.d'estanys/llacunes: 2

Gorgues de Mas Badia

existència: E

Recup.?:
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D. USOS I ALTERACIONS
D.1. Usos
Aprofitaments cinegètics

D.2. Alteracions hidrològiques
Dragats i actuacions a la llera i marges

D.3. Alteracions de la qualitat de l'aigua
Terbolesa de l’aigua
Eutrofització

D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna
Erosió marges fluvials
Tales forestals i neteges de vegetació de ribera
Extensió camps i plantacions

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

E.3. Valoració
Sistema llacunar de 2 basses d’origen natural de notable interès que destaca pels poblaments de macròfits i per la
presència d’importants poblacions d’amfibis.

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

82b

Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses

Font de les dades
CHC50

82c

Conreus herbacis extensius de secà

CHC50

83g

Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus orientalis var.
acerifolia) i altres planifolis de sòls humits

CHC50

E.6. Hàbitats d'Interès Comunitari (* HIC prioritari)
Codi
Nom
3150

Font de les dades

Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o
poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion)

CHIC50

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

Subtipus

Codi

Nom

LIC

ES5120011

Riberes del Baix Ter

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

01/03/2001
Data inici Tipus mod.

M

01/07/2008

Modificació dels límits (nova delimitació)

M

01/11/2006

Modificació dels límits (nova delimitació)

I

01/03/2001

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

Prioritat(1max,2,3) Observacions

Senyalització com a zona humida de l'Inventari

2

Adequació dels marges per reduir el pendent

3

Control de la contaminació de les aigües (abocaments, etc.)

3

Control d'ús de fitosanitaris

3

Control expansió de conreus

3

Retirada d'espècies exòtiques o invasores

3
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504750

505000

505250

4656500

4656500

4656250

4656250

4656000

4656000

4655750

4655750

4655500

4655500

Títol de l'estudi :

Títol del plànol :

NOM: Gorgues de Mas Badia
ORTOFOTOMAPA

CODI: 04001009
SUPERFÍCIE: 1,29 Ha

Escala :

4655250

4655250

INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

Nº del plànol :

MUNICIPI: La Tallada d'Empordà i Verges
1

1:5.000
Data :

504750

505000

JULIOL 2008

505250

ECAFIR S.L.

