
Valors Naturals de les Reserves Naturals
i ZEPA Delta del Llobregat



Context biogeogràfic i social
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•Catalunya  té tres tipus
de clima: atlàntic,
continental i mediterrani, el
que li confereix una gran
diversitat d’hàbitats i
espècies

•El clima mediterrani
presenta diferents tipus, la
divisòria entre les variants
septentrional i meridional
passa pel Llobregat, límit
de distribució de la
‘Mediterrània seca’ de les
màquies litorals.

•Amb tot són poques les
zones humides que tenim
a causa de la nostra
situació biogeogràfica



•Als factors ambientals cal
afegir els humans

•Una quarta part del litoral
de Catalunya està
urbanitzada.

• I només un 1% del
territori català són
aiguamolls.

•Els aiguamolls, en ser
terrenys plans i propers al
mar han estat
històricament transformats,
primer per a l’agricultura,
després per als serveis i la
indústria.

•La proximitat del Delta
del Llobregat al 80% de la
població de Catalunya l’ha
condiconat històricament

• 12 comarques
• 70 municipis
• 826,5 km de costa

•211,4 km urbanitzats com a molls,
dics, espigons….
•613,9 km no urbanitzats
•1,2 km desembocadures de rius

rius
0,1% urbanitzada

25,6%

no 
urbanitzada

74,3%



Característiques



•El Delta del Llobregat té 98
km2 i s’esten des del Garraf fins
Montjuïc i el congost de Sant
Andreu de la Barca al nord.

•El Delta és recent. Apareix en
èpoques romanes i va creixent
fins el segle XIX. Ha tingut
diferents boques de riu amb el
temps que crearen les llacunes
litorals.

• Per la naturalsesa dels seus
materials, el delta té una capa
d’aigües subterrànies, l’aqüífer,
que transformà l’agricultura del
delta, la va fer de les més riques
de la Mediterrània i facilità un ús
humà intensiu.

•Els aiguamolls litorals són
connectats amb aquest aqüífer i
en depenen d’ell
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•El Delta nord va ser ràpidament transformat i avui dia gairebé no
en queden terrenys naturals i agrícoles
•El Delta sud acull les restes d’aiguamolls litorals, algunes platges i
pinedes ben conservades i també zones agrícoles i humanitzades
que conformen l’actual mosaic que està en un equilibri dinàmic
però que té valors naturals intrínsecs que li atorguen importància
mundial i uns valors estratègics quant a l’ús públic de primera
magnitud.

Barcelona

Montjuïc



Importància intrínseca
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•El Delta del Llobregat té
importància internacional per la
seva vegetació.

•Només 17 zones d’Espanya
tenen importància internacional
en  base a la vegetació
d’aiguamoll,  la més estricta
quant a condicionants
ambientals.

•La millora de la qualitat de les
aigües del delta ha permés la
recuperació de ranoncles
aquàtics o dels macròfits
submergits.

•El delta és també una de les
zones més riques i diverses de
Catalunya en orquídies
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•El Delta del Llobregat té
hàbitats i espècies de flora
protegides per les directives
europees.

•En destaquen la trencadalla, la
comunitat vegetal de la pineda
litoral i la flora de les llacunes i
maresmes litorals.

•Normalment les comunitats
vegetals formen un mosaic
complex i cal gestionar-les per
conservar-les com a hàbitat i
com a escenari dels actors del
paisatge: la fauna. La pastura amb
cavalls com a eina de gestió al
delta ha estat un model exportat
a d’altres espais catalans i ha
esdevingut un èxit de gestió
important.

− Importància internacional per la
vegetació aquàtica higròfila i hidròfila en
base als criteris ICONA – CSIC de
Santos Cirujano (1991). Només 17
zones humides espanyoles assoleixen
aquest nivell d’importància.
− Trencadalla Kosteletzkya pentacarpos
(Malvaceae), protegida per la directiva
92/43/CEE d’hàbitats
−Dotze tipus d’hàbitats naturals
d’interès comunitari per la conservació
dels quals és necessari designar zones
especials de conservació (Directiva
92/43/CEE)
−22 comunitats vegetals protegides per
l’esmentada Directiva Comunitària
(73,33% de les comunitats vegetals del
Delta assoleixen importància europea).
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•El Delta del Llobregat té
importància mundial per a la
fauna. Els ocells són la més
rellevant. És considerada GIBA
(Global Important Bird Area) en
els inventaris científics vigents
(Birdlife International 1999). A
Catalunya només els dos deltes
són GIBA.

•És dins la ruta migratòria de la
mediterrània occidental i és àrea
de descans, muda,  alimentació,
nidificació o hivernada  per més
de 360 espècies d’ocells, el
nombre més alt d’espècies vist
en cap zona de la península

•Aquesta diversitat d’espècies ha
permés que fos declarada ZEPA
(Zona d’Especial Protecció per a
les Aus) des de 1994.

•També és d’importància
mundial per a la preservació de
la tortuga de rierol i del fartet

−ZEPA CEE per la nidificació del
Martinet menut (Ixobrychus minutus),
Corriol camanegre (Charadrius
alexandrinus), Cames llargues
(H.himantopus), Rasclet (Porzana
pusilla). Aquestes espècies i la presència
d’altres en migració o hivernada com la
gavina corsa (Larus audouinii) i baldriga
balear (Puffinus mauretanicus) fan també
mereixedora la zona de ser inclosa dins
el catàleg Ramsar.

−Catalogada per Birdlife com a GIBA
(Global Important Bird Area), àrea
d’importància mundial per als ocells en
base a la presència d’ocells marins i
aquàtics.
−Mauremys leprosa (Tortuga de rierol),
espècie de rèptil dinterès comunitari
per la conservaciuó de la qual és
necessari designar zones especials de
conservació.
−Aphanius iberus (fartet), espècie de
peix d’interès comunitari per la
conservació del qual és necessari
designar zones especials de
conservació. Es tracta d’una de les deu
espècies de peix més amenaçades
d’extinció del món, de la qual s’ha
pogut recuperar  la població autòctona
del delta del Llobregat que es donava
per desapareguda
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•El Delta del Llobregat acull
regularment tres de les 15
espècies en perill crític d’extinció
a Espanya (20%). Són part de la
nostra fauna regular i la nostra
contribució és significativa

•Set espècies més de les 15 han
estat citades o són presents en
migració (46,6%)

−Els 15 taxons En Perill Crític d’extinció
a Espanya (CR) [Libro Rojo de las Aves de
España. Ministerio de Medio Ambiente, 2003

−> Puffinus mauretanicus
−> Botaurus stellaris
−Anser fabalis
−Tadorna ferruginea
−Marmaronetta angustirostris
−Aythya nyroca
−Neophron percnopterus majorensis
−Pandion haliaetus
−Turnix sylvatica

−> Fulica cristata
−Numenius tenuirostris
−Uria aalge
−Calandrella rufescens rufescens
−Lanius minor
−Fringilla teydea polatzeki
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•A més de les espècies en perill
crític, tenim presència de taxons
en perill, vulnerables i quasi
amenaçats molts d’ells de
distribució restringida a
Catalunya amb una o dues
úniques zones de cria al país.

•És la segona zona humida més
important de Catalunya per a la
fauna després del delta de l’Ebre.



Importància estratègica
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•Més del 80% de la població
catalana és a un màxim de 30
minuts en cotxe del Delta.

•Més d’un milió de nens ja
gaudeixen potencialment
d’aquesta zona, ja a hores d’ara
una de les quatre més
importants quant a educació
ambiental a Catalunya.

•No hi ha cap gran metropoli a
la mediterrània que gaudeixi d’un
aiguamoll d’importància mundial
a les seves portes. És un indret
excepcional per a l’ús públic i el
gaudi de la natura a les portes de
casa i on les condicions
d’observació són òptimes.És la
natura a prop teu.
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Dades tècniques

•Superfície d’hàbitats protegits per la ZEPA Delta del Llobregat

•DECRET 226/1987, de 9 de
juny, de declaració de les Reserves
Naturals Parcials del Delta del
Llobregat de la Ricarda-Ca l'Arana
i el Remolar-Filipines.

Modificat per DECRET 275/1999,
de 13 d’octubre, de modificació
del Decret 226/1987, de 9 de
juny, de declaració de les reserves
naturals parcials del Delta del
Llobregat de la Ricarda-Ca l’Arana
i el Remolar-Filipines. 20/7/1987
DOGC 866

Reserva Natural Parcial de la Ricarda-Ca l'Arana
Superfície 186,40 ha (Terme Municipal del Prat
del Llobregat)

Reserva Natural Parcial del Remolar-Filipines,
Superfície 110,30 ha (Termes Municipals del
Prat del Llobregat, 20,00 ha i de Viladecans
90,30 ha)

ZEPA Delta del Llobregat

Superfície 573.96 ha

La Ricarda - ca l’Arana 326 ha

El Remolar-Filipines 173.58 ha

Litoral del Prat 17.73 ha

Reguerons 37.45 ha

La Murtra 19.20 ha
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