04001013

Les Closes boues o antic estany de Boada

Conca:

Ter

Comarca:

Baix Empordà

Municipi:

Palau-sator

A. DESCRIPCIÓ GENERAL
A.1. Tipologia: tipus i subtipus
Zones lèntiques d'interior, de terra baixa i muntanya mitjana
Antics Estanys

A.2. Descripció
Les closes Boues es localitzen al municipi de Palau-Sator, a tocar de Can Bac, prop del nucli de Sant Julià de Boada, i
pertanyen a la subconca hidrogràfica del Daró. En anys plujosos la inundació hi sol ser permanent i la zona és aprofitada
com a prats de pastura humits. En anys de sequera, però, la zona és conreada (per fer-hi blat de moro i arròs).
Les closes Boues o closes Fondes representen les restes de l’antic estany de Boada que fou dessecat a mitjans del
segle XVIII. Fins fa pocs anys aquest espai abastava fins a 14 hectàrees de superfície, degut al fet de que el rec de
drenatge s’havia obturat. Tanmateix, d’uns any ençà la zona ha estat reconvertida en arrossars, i la zona humida s’ha
vist molt reduïda pel que fa a la seva extensió. Antigament aquest estany limitava amb l’estany de Pals, situat a l’est de
Can Bac.
Les zones d’inundació més permanents estan colonitzades pel canyissar. La comunitat de Potamogeton pectinatus
(hàbitat d’interès comunitari, codi 3150) entapissa el fons de les closes Boues. En un petit sector de l’espai, i resseguint
el camí que travessa l’espai s’hi fa un petit tamarigar (hàbitat d’interès comunitari, codi 92D0).
El principal interès ecològic o conservacionista d’aquest espai rau en el fet de ser una zona molt important per al
descans d’ocells aquàtics i fins i tot s’hi han observat intents de cria de l’agró roig (Ardea purpurea) i l’arpella (Circus
aeruginosus).
El camí peatonal que delimita l’espai disposa de dues plataformes d’observació. La principal amenaça per l’espai és la
extensió dels cultius, encara que avui la llacuna principal és troba força consolidada. Cal però mantenir els elements d’
interès i potenciar el restabliment d’aquells altres susceptibles de recuperació.

B. NOM I CODIFICACIÓ
Nom:

Les Closes boues o antic estany de Boada

Codi:
Codi Inventari anterior:

04001013
0900400

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

Girona
Baix Empordà

Municipi/s

Palau-sator
C.2 Localització geogràfica
UTM_X:

510.932,93 UTM_Y:

4.648.517,54 Altitud (m):

2 Superfície (Ha):

4,93

C.3 Localització i caracterització hidrològica
Conca:

Ter

Subconca:

el Daró

Origen: natural

Zona humida: 04001013

núm.d'estanys/llacunes: 1

Les Closes boues o antic estany de Boada

existència: E

Recup.?:

Pàgina 222

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

D.2. Alteracions hidrològiques
Variacions dràstiques del nivell d’aigua per derivacions, extraccions i bombeig (a la mateixa zona humida o a
Dessecació per obres de drenatge

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

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
Darrer vestigi del que havia estat l’estany de Boada. Tot i la transformació agrícola de l’entorn és un punt important
per a diverses comunitats vegetal i moltes espècies animals

E.4. Particularitats ecològiques i biològiques
Important zona de refugi i hivernada d’ocells

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

82d

Arrossars

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
Gestor

Figura de gestió

Inici

Fi

Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Observacions

Tipus gestió

2 aguaits

gestió activa

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
M
I

01/03/2001
Data inici Tipus mod.
01/11/2006
01/03/2001

Modificació dels límits (nova delimitació)

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

Prioritat(1max,2,3) Observacions

Control expansió de conreus

2

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

3

Control d'ús de fitosanitaris

3

Manteniment d'equipaments

3

Senyalització com a zona humida de l'Inventari

3

Zona humida: 04001013
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511000

511200

4649000

4649000

4649200

510800

4649200

510600

4648800

4648800

4648600

4648600

4648400

4648400
INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

4648000

4648000

4648200

4648200

Títol de l'estudi :

Títol del plànol :

NOM: Les Closes Boues o antic Estany de la Boada
ORTOFOTOMAPA

CODI: 04001013
SUPERFICIE: 4,93 Ha

Escala :

Nº del plànol :

MUNICIPI: Palau-sator
1:5.000

1

Data :

510600

510800

511000

DESEMBRE 2006

ECAFIR S.L.

511200

