
L’ESPAI PROTEGIT
DE LA DESEMBOCADURA DEL

XARXA NATURA 2000



Les Zones Humides són
un dels ecosistemes més
rics en biodiversitat del

Planeta on la seva fragilitat els
fa especialment vulnerables,

i és per això que també es
troben entre els ecosistemes

més amenaçats del món.



(hàbitat d'interès comunitari 6420). A l’extrem més allunyat 
del mar hi creix el jonc boval (Scirpus holoschoenus) i gespes 
de gram d’aigua (Paspalum paspalodes).  Entre la vegetació 
que hi trobem a la desembocadura també cal destacar la 
jonquera amb canyís (Phragmites australis), el margalló 
(Chamareops humilis), la olivarda (Inula viscosa) i les pinedes 
de pi blanc (Pinus halepensis).

Pel que fa a la fauna, es coneix la presència de peixos 
d’estuari com ara les llisses (Mugil sp.) o l’anguila (Anguilla 
anguilla). L'espai té gran importància com a refugi i zona de 
pas per als ocells en migració que ressegueixen la costa 
catalana. S’hi observen regularment bernats pescaires 
(Ardea cinerea), esplugabous (Bubulcus ibis), cames llargues 
(Himantopus himantopus), polla d’aigua (Gallinula chloropus) 
anàtides com l’ànec collverd (Anas platyrhynchos) i el 
migrador morell de caproig (Aythia ferina), entre d’altres.

La desembocadura del riu Foix està inclosa dins l’Espai 
Natural del Foix i forma part de la Xarxa Natura 2000, la 
qual forma part dels Espais de muntanya litoral, inclosa a la 
unitat denominada Serres del Litoral Central, que a la vegada 
és un indret declarat lloc d’importància comunitari (LIC) i 
zona d’especial de protecció per a les aus (ZEPA).

També s’inclou a l’Inventari de les Zones Humides de 
Catalunya elaborat per la Direcció General de Medi Natural 
de la Generalitat de Catalunya i presenta varis hàbitats 

La desembocadura del riu Foix, amb una superfície
d’aproximadament 10 hectàrees té unes característiques 
especials i valors mediambientals que han fet que sigui 
susceptible de gaudir d’una sèrie de figures de protecció:

d’interès comunitari relativa a la conservació dels hàbitats 
naturals i de la fauna i flora silvestre.

Tot i que són molts els grups animals que se n’aprofiten, 
com mamífers, amfibis o peixos, destaca la gran presència 
d’espècies migradores o aquàtiques que troben en aquestes 
zones un refugi pels seus desplaçaments o un lloc on criar i 
alimentar-se.

Als marges de la llacuna creixen, sobretot a la zona més 
propera al mar, jonqueres de Juncus acutus (hàbitat d’interès 
comunitari 1410 "Prats i jonqueres halòfils mediterranis 
(Juncetalia maritimi)"). És també interessant el codolar 
litoral. Apareixen també retalls de tamarigar (hàbitat 
d’interès comunitari 92D0) i jonqueres i herbassars 
graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion 
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