ENTRE DOS AIGÜES

ESPAIS
NATURALS

AIGUABARREIG SEGRE-CINCA

5

Val d’Aran

FITXA

1

3

1 Aiguabarreig Segre-Cinca
Pallars
Alta
2 Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana
Sobirà
Ribagorça
3 Aigüestortes
18
4 Alfés
Cerdanya
5 L’Alt Àneu-la Bonaigua
15
7
Alt Urgell
6 Bessons, els
13
7 Estany de Montcortès
14
Pallars
8
Jussà
8 Estanys de Basturs
9 Mas de Melons
12
Solsonès
10 Montllober
17
11 Pantà d’Utxesa
Noguera
12 Serra d’Aubenç
16
13 Serra de Boumort
14 Serra de Carreu
2
Pla
Segarra
15 Serres del Cadí-Moixeró
Segrià 21 d’Urgell
16 Serra Llarga
4
Urgell
17 Serra del Montsec
11 9
6
18 Tossa Plana de Lles-la Llosa
10
Garrigues
11
19 Tossals d’Almatret
20
20 Tossals de Montmeneu
19
21 Tossals de Torregrossa

EXTENSIÓ
361,63 ha
COMARQUES
Segrià
G. D’ESCARP
MASSALCOREIG
SERÒS

146,77 ha
122,54 ha
92,32 ha

ENTRE DOS AIGÜES

FLORA
Boscos de ribera de salzedes de
vimetera, albereda amb granza
i tamarigars, canyissars.

Institut Cartogràfic de Catalunya

AIGUABARREIG SEGRE-CINCA

Espai de confluència
i reproducció d’espècies

FAUNA
Cigonya blanca, corriol petit, camesllargues, esplugabous, martinet
blanc, bernat pescaire, milà negre,
cabusset, agró roig, boscarla
mostatxuda. La llúdriga hi apareix a
temporades. Peixos mediterranis
ibèrics i europeus.

La confluència del Segre i el Cinca
constitueix l’Aiguabarreig, un paratge
de gran riquesa natural dividit
administrativament entre Catalunya i
Aragó.

’Aiguabarreig Segre-Cinca està delimitat pel curs del riu Cinca des del
límit provincial d’Osca i pel curs del
riu Segre entre el pont de Seròs i la Granja
d’Escarp, al Segrià. Lloc de trobada
d’espècies d’ambients ben oposats, se’l
considera un extraordinari connector
biològic i una zona humida de gran transcendència com a àrea de reproducció,
hivernada i sojornada de fauna migratòria.
Pel que fa a la fauna, els ocells són el grup
més destacat, ja que acull des de colònies
de martinets o tota mena d’ocells rapinyaires fins a les aus dels ambients desèrtics, incloent una extensa representació d'espècies escasses i amenaçades a Europa. S'afegeixen, notòriament, els rèptils, amfibis i els
mamífers amb un extraordinari reguitzell de muricecs (ratpenats), una
abundant població de cérvol i més escadusseres la llúdriga i la cabra
salvatge. Paisatgísticament hi trobem centenars de metres de làmina
d'aigua, amb nombroses illes i els boscos de ribera més extensos de
l’Ebre, grans masses de canyissar i amples gleves de còdols, badines i
galatxos, llacunes dolces i salobroses, arrossars i torrents. És també
punt de confluència de la flora estepària, provinent del desert dels
Monegres i la flora mediterrània per mitjà de l’Ebre, inclosos alguns
elements propis de la muntanya. L’entrellaçada connexió de les riberes
fluvials i les llacunes amb un entorn àrid i mediterrani li atorguen
aquesta riquesa biològica excepcional. La massa fluvial és en bona part
navegable, per aquest motiu la navegació i la pesca esportiva són dos
de les activitats més freqüents en aquest indret.❁
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L’àmplia làmina
d’aigua de
l’aiguabarreig, amb
freqüents illetes i
canyissars que la
poblen, és l’hàbitat
idoni per a
multitud d’ocells,
tant sedentaris
com migratoris,
que troben aquest
espai que limita
amb l’Aragó per
sojornar-hi i
reproduir-s’hi.

