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Medi ambient
DELTA DE L'EBRE

Invertiran tres milions per millorar hàbitats al Delta
La UE concedeix un projecte Life a la unitat d'ecosistemes aquàtics de l'IRTA per restaurar dues llacunes costaneres:
la Tancada i l'Alfacada
11/12/10 02:00 - AMPOSTA / SANT JAUME - ROSER ROYO

La Comissió Europea (CE) ha concedit una subvenció per a un nou projecte Life al Delta de
l'Ebre. Es tracta d'una actuació que tindrà una durada de quatre anys i un pressupost de 3
milions d'euros, i que servirà per millorar els hàbitats al marge dret del Delta, concretament a
les llacunes de la Tancada, a Amposta, i l'Alfacada, a Sant Jaume d'Enveja.
El projecte estarà coordinat per la unitat d'ecosistemes aquàtics de l'IRTA (EA-IRTA), i entre
altres actuacions planteja desmantellar les instal·lacions, fa anys abandonades, d'una
piscifactoria, a les antigues salines de Sant Antoni, com també el soterrament de la línia
elèctrica. “Això millorarà paisatgísticament l'entorn i la connectivitat d'hàbitats evitant casos de
mortaldat d'aus per electrocució”, ha explicat el director del projecte, Carles Ibáñez. També es
preveu millorar l'estat ecològic de les llacunes, i concretament a l'Alfacada s'afavorirà la
connexió de la llacuna amb el mar a través del braç de Migjorn. També es crearan altres
hàbitats lacunars en una superfície de seixanta hectàrees que actualment són arrossars, com
també en la piscifactoria abandonada.
Les actuacions ja han començat als voltants de l'Alfacada, on s'estan instal·lant illes per
afavorir-hi la nidificació d'ocells, entre altres coses.
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Flamencs en una llacuna del Delta
de l'Ebre. Foto: ABRAHAM
SEBASTIÀ.
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Crearan més espais d'ús públic en
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