05004101

Les Llobateres

Conca:

Tordera

Comarca:

Selva
Vallès Oriental

Municipi:

Fogars de la Selva
Sant Celoni
Sant Feliu de Buixalleu

A. DESCRIPCIÓ GENERAL
A.1. Tipologia: tipus i subtipus
Zones humides artificials
Graveres, argileres i similars

A.2. Descripció
La zona humida de Les Llobateres es troba al terme municipal de Sant Celoni -al límit amb d'altres termes municipals- i
és resultat de la restauració de la gravera de les Llobateres, situada al costat del marge dret de la Tordera.
L'activitat extractiva, que inicialment estava previst de reblir, es va començar a restaurar ja l'any 1999, a mesura que
s'explotava, i finalment s'ha restaurat com a zona humida i com a bassa de laminació, a la plana al·luvial de la conca
mitja de la Tordera. Aquesta actuació, impulsada des de l'Ajuntament de Sant Celoni, s'emmarca dins el Pla de l'Espai
Fluvial (PEF) de la conca del riu Tordera.
La llacuna, de forma aproximadament rectangular, té una fondària mitjana de 4 m i una superfície d'unes 8 Ha. Presenta
uns marges irregulars i heterogenis, pel que fa al relleu, substrat, etc., així com algunes illes, ja que s'ha intentat
potenciar al màxim la biodiversitat de l'espai. La llacuna presenta ja un cinyell helofíitc força extens de canyís i bogues,
zones de bogar formant masses extenses al mig de la llacuna, herbassars humits als marges -amb lliri groc (Iris
pseudacorus), càrex (Carex riparia) i bova borda (Sparganium erectum), etc.-, així com una bosquina de ribera, amb
salze blanc (Salix alba), freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia), om (Ulmus minor), sarga (Salix elaeagnos), gatell
(Salix cinerea), etc.
Pel que fa a la fauna, hi són presents habitualment espècies com l'ànec collverd, el bernat pescaire, la fotja, la polla
d'aigua, etc., i s'hi han citat espècies tan interessants com el martinet de nit, l'agró roig, el corriol petit, la xivitona, el
cabusset, la boscarla de canyar, el blauet i fins i tot el rascló, entre d'altres. Hi ha també serp d'aigua (Natrix maura),
colobra d'aigua (Natrix natrix), tortuga de rierol (Mauremys leprosa), tortuga d'estany (Emys orbicularis), etc. així com la
tortuga exòtica Trachemys scripta (resultat d'alliberaments). Entre els amfibis, s'hi ha citat granota verda, reineta, tòtil,
gripau comú i gripau corredor.
Aquest espai és gestionat activament com a zona humida per part de l'Ajuntament de Sant Celoni. Disposa de diversos
plafons informatius, observatori d'aus, tanques de canalització de vianants, aparcaments, etc i és molt interessant per a
l'educació ambiental.
La sobrefreqüentació humana, la proximitat de l'autopista AP7, l'abocament de deixalles, la pesca furtiva i la
contaminació de les aigües són els principals factors que amenacen aquest espai, a més de l'alliberament d'espècies
exòtiques ja comentat. Al voltat de la llacuna s'ha creat una mota de terres com a sistema d'ocultació i per a reduir les
pertorbacions derivades de la presència humana i el soroll ocasionat per l'autopista, des de la qual es pot accedir a
l'espai.

B. NOM I CODIFICACIÓ
Nom:

Les Llobateres

Codi:
Codi Inventari anterior:

05004101

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

Barcelona
Girona
Selva
Vallès Oriental

Comarca:
Municipi/s

Fogars de la Selva
Sant Celoni
Sant Feliu de Buixalleu
C.2 Localització geogràfica
466.438,41 UTM_Y:

UTM_X:

4.619.769,54 Altitud (m):

69 Superfície (Ha):

8,21

C.3 Localització i caracterització hidrològica
Conca:

Tordera

Subconca:
núm.d'estanys/llacunes: 1

Origen: artificial

existència: E

Recup.?:

D. USOS I ALTERACIONS
D.1. Usos
Educació ambiental
Lleure i esports
Gestió com a zona humida

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

D.3. Alteracions de la qualitat de l'aigua
D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna
Proximitat autopista/autovia/carretera
Presència d’espècies animals exòtiques
Sobrefreqüentació antròpica

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

E.3. Valoració
Zona humida artificial resultat de la restauració d'una gravera, interessant per a l'educació ambiental.

E.4. Particularitats ecològiques i biològiques
Presència d’espècies de flora i fauna dels annexos II i IV de la Directiva Hàbitats
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

82c

Conreus herbacis extensius de secà

CHC50

83g

Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus orientalis var.
acerifolia) i altres planifolis de sòls humits
Pedreres, explotacions d'àrids i runam

CHC50

86c

Font de les dades

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

Ajuntament de Sant Celoni

F.4. Gestió d'espècies
Figura de gestió

Espècie

Presència

tortuga de rierol
(Mauremys leprosa)

presència

Observacions

Tipus gestió

rètols, hide,
aparcament,
tanques, etc.

gestió activa

Observacions

Font
EGAM

G. URBANISME I RÈGIM DE PROPIETAT
Codi parcel·la

Tipus de propietat

Classificació urbanística

Qualificació urbanística

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

01/07/2008
Data inici Tipus mod.
01/07/2008

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

Prioritat(1max,2,3) Observacions

Instal·lació d'ecosanitaris

2

Manteniment de la senyalització

3

Manteniment d'equipaments

3

Senyalització com a zona humida de l'Inventari

3
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466000

466250

466500

466750

4620250

4620250

4620000

4620000

4619750

4619750
INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

4619250

4619250

4619500

4619500

Títol de l'estudi :

Títol del plànol :

NOM: Les Llobateres
ORTOFOTOMAPA

CODI: 05004101
SUPERFÍCIE: 8,21 Ha

Escala :

Nº del plànol :

MUNICIPI: Sant Celoni
1:5.000

1

Data :

466000

466250

466500

JULIOL 2008

ECAFIR S.L.

466750

