
Comarca:

Municipi:

Conca: Llobregat

A. DESCRIPCIÓ GENERAL

A.1. Tipologia: tipus i subtipus

08001114 Jonqueres de la rerapineda de Gavà II

C. LOCALITZACIÓ, SUPERFÍCIE I CARACTERITZACIÓ

Altres noms:

B. NOM I CODIFICACIÓ

Nom: Jonqueres de la rerapineda de Gavà II

C.1 Localització  administrativa

C.2 Localització  geogràfica

A.2. Descripció

Província:
Comarca:

Municipi/s

08001114

Codi Inventari anterior: 0680800

Codi mollera:
Complex: si

Nom del complex: Jonqueres de la rerapineda de Gavà

Codi:

El complex "Jonqueres de la rerapineda de Gavà" està constituït per uns ambients humits situats entre la pineda litoral 
de Gavà i els conreus d’horta, al nord de la C-31. Està format per un mosaic de parcel·les amb jonquera amb cesquera, 
situades entre pinedes, conreus i zones urbanitzades. Els processos de successió natural de la vegetació i els canvis 
d'usos -com l'abandonament de conreus- fan que les parcel·les evolucionin ràpidament, apareixent noves zones i 
despareixent-ne d'altres, d'una forma dinàmica.

Dins d'aquest complex s'han identificat 4 zones humides, de característiques molt similars, amb els codis 0800113, 
08001114, 08001115 i 08001116.

L'hàbitat més característic d'aquests espais és la jonquera amb cesquera (Saccharum ravennae -abans Erianthus 
ravennae-). Aquesta espècie té en aquesta zona el seu últim reducte poblacional significatiu al delta del Llobregat. 
També hi apareixen jonqueres amb plantatge crassifoli (hàbitat d’interès comunitari 1410 Prats i jonqueres halòfils 
mediterranis (Juncetalia maritimi)). En alguns canals o recs aparèixen hidròfits com el canyís (Phragmites communis) i la 
boga (Typha sp.). S'havien citat també carofícies com Chara vulgaris i Chara fragilis, probablement desaparegudes 
actualment. Aquest espai incorpora també algunes taques de bosc de ribera, sobretot alberedes (hàbitat 92A0 
Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera). Aquest tipus de bosc, tan poc freqüent avui al conjunt del delta, apareix 
sobretot a la zona humida de codi 08001116. Un altre hàbitat que apareix a la zona són les pinedes mediterrànies, que 
en aquest sector tenen característiques interessants per estar situades sobre substrats d'origen dunar (hàbitat 9540).

Aquestes zones acullen poblacions hivernals i nidificants d’ocells com el trist (Cisticola juncidis) i són l’últim refugi dins el 
delta del Llobregat de la salamandra (Salamandra salamandra) i el gripau d’esperons (Pelobates cultripes). 

Els principals factors que afecten negativament aquests espais són una excessiva freqüentació humana (que genera 
deixalles, ruderalització de la vegetació, etc.) i una extensió paulatina d'edificacions, a l'entorn de les quals es produeix 
un enjardinament i transformació de les parcel·les. Un altre factor que condiciona l'evolució d'aquestes zones és la 
successió natural de la vegetació: les jonqueres tendeixen a aparèixer uns anys després d'abandonar-se els conreus i 
progressivament van sent substituïdes per pinedes.

D'aquestes zones, únicament la zona humida amb codi 08001113 està inclosa dins l'espai de la xarxa Natura 2000 
ES0000146 "Delta del Llobregat".
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E.3. Valoració

Les jonqueres, disperses entre zones urbanitzades, es troben bastant degradades per afeccions diverses derivades 
d'una certa marginalitat de l'espai (deixalles, sobrefreqüentació, etc). Els processos de successió natural fan 
desaparèixer alguns hàbitats.

D.1. Usos

E.4. Particularitats ecològiques i biològiques

D.2. Alteracions hidrològiques

E.1. Estat ecològic (ECELS/QAELS)

UTM_X: 417.524,58 UTM_Y: 4.569.751,12 Altitud (m): 1 Superfície (Ha): 6,79

Conca: Llobregat

Subconca:

C.3 Localització i caracterització hidrològica

D. USOS I ALTERACIONS

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

E. DIAGNOSI

E.2. Estat de conservació observat

Deficient

D.5. Captacions i abocaments

F. RÈGIM DE PROTECCIÓ I GESTIÓ

F.3. Gestió de l'espai

F.1: Figures de protecció

F.2. Masses d'aigua

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

D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna

G. URBANISME I RÈGIM DE PROPIETAT

H. SITUACIÓ A L'INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA I A L'INZH

0núm.d'estanys/llacunes:

I. ACTUACIONS I PRIORITATS

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

Data inclusió: 01/03/2001

Origen: natural existència: E Recup.?:

F.4. Gestió d'espècies

Lleure i esports

Regadiu i usos agrícoles

Proximitat nucli urbà (soroll, cont.lumínica,etc)

Abocaments de residus, runes, etc.

Proximitat autopista/autovia/carretera

Presència d’espècies animals exòtiques

Alteracions directes a la vegetació no determinats

Presència d’espècies vegetals exòtiques

Sobrefreqüentació antròpica

Extensió camps i plantacions

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

Codi Categoria Nom
Zona Humida Jonqueres de la rerapineda de Gavà

Codi_situació Tipus mod.Data inici

M 01/11/2006 Subdivisió en diverses zones humides

I 01/03/2001

INZH (codi, nom, tipus,estat):

Actuació Prioritat(1max,2,3) Observacions

Control de la hiperfreqüentació (regulació de visitants, etc.) 2

Unitat Nom Font de les dades
82a2 Conreus herbacis intensius: hortalisses, flors, maduixeres ... CHC50

83g Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus orientalis var. 
acerifolia) i altres planifolis de sòls humits

CHC50

86b Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural CHC50
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Control de les captacions d'aigües 2

Millora de la senyalització 2

Retirada de runes i/o deixalles 2

Millora d'hàbitats 3

Senyalització com a zona humida de l'Inventari 3
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Títol de l'estudi :

Títol del plànol :

Nº del plànol :Escala :

ECAFIR S.L.
Data :

DESEMBRE 2006

1:5.000

ORTOFOTOMAPA

1

INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

NOM: Jonqueres de la rerapineda de Gavà II
CODI: 08001114
SUPERFICIE: 6,79 Ha
MUNICIPI: Gavà


