Torrent de Santa Susanna
Avinyonet del Penedès
Ubicació
Comarca:
Alt Penedès
Lloc/Adreça:
Santa Susanna 08792 AVINYONET DEL PENEDÈS.
Emplaçament:
A prop del nucli rural de Santa Susanna, en un medi envoltat de
vinyes i màquia de garric i margalló
Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.33321
1.81406
400764
4576426

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estat de conservació:
Protecció:
Tipus de protecció > Europea
> Atributs Inspire:

08013-170
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Legal

Xarxa natura 2000
Natura 2000
Àrea especial de conservació
Observacions protecció:
Pla especial protecció Medi Natural i del Paisatge
Data aprovació:
dt., 05/09/2006 - 12:00
Número inventari
Inventari de zones humides d'interès del massís del Garraf del
Generalitat:
Servei de Parcs Naturals DIBA
Accés:
Difícil
Ús actual:
Científic
Titularitat:
Privada
Titular:
Ref. cad.: 008A00003
Fitxes associades:
Carboneres del Fondo del Tallat
Fondo del Tallat
Forn de calç i pedrera
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Torrents d'Avinyó, Xops i Sant Sebastià dels Gorgs

Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Torrent de l'Arboçar
Riera dels Pelagons/Torrent Coll de Garr
Riera de Begues
Santa Susanna/Caseriu de Santa Susann
Santa Susanna

J.M. Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
dv., 15/11/2002 - 01:00

Descripció
Es tracta d'una zona humida singular que es localitza al municipi d'Avinyonet del Penedès.
En aquesta zona la riera de Begues pren el nom del caseriu que es troba al seu costat. La
riera, en travessar el massís del Garraf, únicament porta aigua després d'episodis plujosos
intensos (dos o tres al llarg de l'any). El seu curs roman eixut durant la pràctica totalitat dels
dies de l'any, excepte en uns pocs indrets, on la presència d'aigua és permanent. La seva
superfície no arriba a les 3 ha, i durat l'estiu disminueix considerablement el nivell
d'inundació. La vegetació que s'hi troba és bàsicament el canyissar i el bogar i algun
exemplar de pollancre (Populus nigra), i al medi que l'envolta s'estenen vinyes i màquia de
garric (Quercus coccifera) i margalló (Chamaeropus humilis). Algunes de les espècies que
s'hi fan i que només apareixen en comptadíssims indrets del Garraf són el càrex pèndul
(Carex pendula), el lliri groc (iris pseudacorus), etc. És de destacar la presència, a tocar de
l'aigua, a prop de la bassa del costat de l'antic nucli fortificat, d'un dels pins pinyoners (Pinus
pinea) més grans del massís, i que sens dubte es deu beneficiar de l'elevada humitat
edàfica de l'indret en comparació amb l'aridesa característica del massís del Garraf. Pel que
fa a la fauna invertebrada, cal destacar la presència d'odonats (Calopterys) i mol·luscs
(Lymanea). La zona és un punt de reproducció d'amfibis (especialment Bufo bufo i Bufo
calamita) i de rèptils lligats a l'aigua o a la humitat edàfica, com la serp d'aigua (Natrix
maura) i el vidriol (Anguis fragilis). La seva superfície no arriba a les 3 ha i durant l'estiu
disminueix considerablement el nivell d'inundació.
Observacions:
En ser un dels escassos punts d'aigua permanent del massís del Garraf, el seu interès
ecològic i conservacionista, si més no a escala local i comarcal, és molt elevat. Resulta
d'especial interès per la diversificació dels sistemes naturals de la conca fluvial o de l'àrea
geogràfica on es localitza i es valora com a una zona humida de remarcable interès pel fet
de localitzar-se en un indret calcari de notable aridesa, considerant-se un punt estratègic
per a la fauna amfíbia. Protegit sota les següents figures: Pla d'espais d'interès natural; Pla
especial de protecció del medi natural i del paisatge.

Història
Nº Nom de l'espai i número de codi Règim de protecció Reserva, Refugi o Paratge Parc natural o
Pla especial Espai del PEIN 01 Torrent de Santa Susanna (1280900) Pla especial Massís del
Garraf
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