05003409

La Camparra

Conca:

Tordera

Comarca:

Selva

Municipi:

Riudarenes

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

A.2. Descripció
La zona humida "La Camparra" està formada per una freixeneda inundable, la "Freixeneda de la Camparra", i per uns
terrenys propers, de caràcter inundable, on la Fundació Emys està desenvolupant des de fa anys un projecte de millora
d'hàbitats i de recuperació de la tortuga d'estany (Emys orbicularis).
En aquesta zona hi havia fins fa uns anys d'altres llacunes, que van ser gairebé destruïdes totalment pel traçat del TGV.
En aquest sector hi havia antigament l'estanyol de Riudarenes, un aiguamoll de dimensions variables en funció de les
pluges, que va ser dessecat mitjançant una xarxa de canals, per expandir els conreus. D'aquest antic estanyol queden
ara només petites restes, molt alterades.
Actualment, la freixeneda de la Camparra és una de les poques mostres que resten de freixeneda de plana al·luvial de
terra baixa. Es tracta d'un bosc dominat pel freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia), que s'inunda temporalment per
la proximitat del nivell freàtic a la superfície del sòl. Fins als anys 70 aquest sector estava ocupat per un prat de dall.
Després, aquest tipus de conreu s'abandonà i es va originar, de forma natural, la freixeneda actual. El freixe de fulla
petita, que és l'arbre clarament dominant, és acompanyat per roures martinencs i oms. A l'estrat herbaci hi apareix una
jonquera de jonquet i felandri, amb Eleocharis palustris, Oenanthe fistulosa, Callitriche stagnalis, etc.
Els terrenys situats al sud, on es desenvolupa el projecte gestionat per la Fundació Emys, són inundables i hi ha algunes
llacunes en procés de recuperació. Compten amb un itinerari de descoberta, passeres, aguait i plafons informatius.
Els principals impactes que afecten l'espai són la destrucció i fragmentació dels hàbitats (pel pas d'infraestructures i la
urganització dels terrenys), la modificació del règim de circulació de les aigües i l'abocament de deixalles.

B. NOM I CODIFICACIÓ
Nom:

La Camparra

Codi:
Codi Inventari anterior:

05003409

Codi mollera:
Complex:
Nom del complex:
Altres noms:
Freixeneda de la Camparra

C. LOCALITZACIÓ, SUPERFÍCIE I CARACTERITZACIÓ
C.1 Localització administrativa
Província:
Comarca:

Girona
Selva

Municipi/s
Riudarenes
C.2 Localització geogràfica
UTM_X:

477.214,43 UTM_Y:

4.630.020,12 Altitud (m):

81 Superfície (Ha):

4,32

C.3 Localització i caracterització hidrològica
Conca:

Tordera

Subconca:

Riera de Santa Coloma

Origen: natural
Zona humida: 05003409

núm.d'estanys/llacunes: 1
La Camparra

existència: E

Recup.?:
Pàgina 314

D. USOS I ALTERACIONS
D.1. Usos
D.2. Alteracions hidrològiques
D.3. Alteracions de la qualitat de l'aigua
Abocaments deixalles sòlides

D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna
Proximitat nucli urbà (soroll, cont.lumínica,etc)
Abocaments de residus, runes, etc.
Proximitat autopista/autovia/carretera

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

E.3. Valoració
Zona humida formada per una freixeneda inundable i uns terrenys gestionats per la F.Emys, per potenciar les
poblacions de tortuga d'estany. Restes d'un antic estany, amenaçades per la urbanització, les infraestructures i
l'alteració del règim hídric.

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
Elevada diversitat biològica i representativitat
Presència d’hàbitats naturals de l’annex I de la Directiva Hàbitats

E.5. Hàbitats: Unitats de la llegenda de la cartografia CHC50
Unitat

Nom

22b

Basses i estanyols de terra baixa, de nivell fluctuant o temporers

CHC50

38c

CHC50

44l

Prats dalladors, generalment amb Gaudinia fragilis, de la terra baixa plujosa, als
territoris ruscínic i catalanídic septentrional
Freixenedes de Fraxinus angustifolia, de terra baixa

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
Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada

CHC50

86a

Font de les dades

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

CHC50

Font de les dades

6510

Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion)

CHIC50

92A0

Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera

CHIC50

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

Fundació Emys

F.4. Gestió d'espècies
Figura de gestió

Espècie

Presència

tortuga d'estany
(Emys orbicularis)

presència

Observacions

Tipus gestió

restauració i gestió
activa d'una bassa

gestió activa

Observacions

Font
F.Emys

G. URBANISME I RÈGIM DE PROPIETAT
H. SITUACIÓ A L'INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA I A L'INZH
01/07/2008

Data inclusió:
Codi_situació
I

Data inici Tipus mod.
01/07/2008

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

Prioritat(1max,2,3) Observacions

Inventari d'espècies i hàbitats i seguiment de poblacions

Zona humida: 05003409

La Camparra

2

tortuga d'estany (Emys orbicularis)
Pàgina 315

Retirada de runes i/o deixalles

2

Senyalització com a zona humida de l'Inventari

3

Zona humida: 05003409

La Camparra

Pàgina 316

477000

477250

477500

4630500

4630500

4630250

4630250

4630000

4630000
INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

4629500

4629500

4629750

4629750

Títol de l'estudi :

Títol del plànol :

NOM: La Camparra
ORTOFOTOMAPA

CODI: 05003409
SUPERFÍCIE: 4,32 Ha

Escala :

Nº del plànol :

MUNICIPI: Riudarenes
1:5.000

1

Data :

477000

477250

JULIOL 2008

ECAFIR S.L.

477500

