Embassament de Llesp
Vegetació i fauna

Bogar
El bogar exuberant de l’embassament està
integrat essencialment per la varietat Typha
latifolia. La boga o balca de fulla ampla és
una planta invasora que rebrota activament
i que, per tant, s'estén ràpidament imposantse a d'altres espècies.

Salzeda arbustiva

9

Aquest bosc, inclòs en la Directiva hàbitats
de la Comunitat Europea, està format per
les sargues (Salix eleagnos) i els saulics
(Salix purpurea), entremig dels quals s'hi
troben altres espècies com el gatell, el salze
blanc, el pollancre, el sanguinyol o la menta
boscana. És un refugi habitual de moltes
espècies d'aus.

Truita de riu autòctona
(Salmo trutta fario)

Llúdriga

Al pantà hi viu una població important
de truita de riu autòctona, malgrat
que darrerament es veu amenaçada
per les repoblacions amb truites no
autòctones que es fan per practicar
la pesca.

(Lutra lutra)

La llúdriga, que històricament va habitar en
la majoria de rius dels Pirineus i Prepirineus,
va patir una gran regressió a causa de la
destrucció del seu hàbitat natural. En els
últims anys s'ha recuperat, gràcies al Pla
de conservació de la llúdriga a Catalunya,
i actualment es troba protegida.

Comunitats de macròfits submergits
Algunes plantes s'han adaptat al medi aquàtic però
conserven característiques de les terrestres, com el
sistema de polinització per espores que es disseminen
gràcies al vent o a l'acció d'alguns insectes. Viuen
arrelades al fons i, tot i que a la part submergida
pràcticament només tenen fulles a la nervadura, a la
superfície presenten fulles laminars planes. L'espiga
d'aigua (Potamogeton densus) i el ranuncle aquàtic
(Ranunculus trichophyllus) són les varietat més
abundants en aquesta zona.

L'embassament de Llesp
Situat al curs fluvial de la Noguera de Tor, dins el municipi del Pont de Suert (Alta Ribagorça),
l'embassament de Llesp es va construir l'any 1951 per abastir d'aigua la central hidroelèctrica
del Pont de Suert.
La instal·lació de la presa ha afavorit la formació d'una zona humida d'un gran valor ecològic, tant
per la biodiversitat que presenta com pel fet que és un ecosistema poc habitual als Pirineus. Gaudeix
d'un bon estat de conservació, malgrat que es tracta d'un ecosistema particularment fràgil i vulnerable.

Llesp

Les Bordes

Lleida

N-230

Està inclòs en l'Inventari de zones humides de Catalunya.
La comarca de l'Alta Ribagorça està inclosa en el Pla de conservació de la llúdriga a Catalunya.

Mamífers

Ocells

Amfibis

Rèptils

Invertebrats

1. Espiga d'aigua

9. Llúdriga

14. Corb marí gros

21. Tòtil

25. Serp verd-i-groga
(Coluber viridiflavus)

30. Libèl·lula o cavall de
serp (Anax imperator)

2. Ranuncle

10. Rata d'aigua

15. Bernat pescaire

22. Gripau comú

26. Serp bordelesa

31. Cargol d'aigua

3. Boga

11. Geneta

16. Xivitona vulgar

23. Granota verda

27. Serp d'aigua

17. Ànec collverd

24. Salamandra

28. Escurçó pirinenc

(Potamogeton densus)
(Ranunculus repens)

L-500
Castelló de Tor

(Typha latifolia)
Huesca

Campament de Tor

Per evitar-ne la degradació, aquest espai compta amb diverses mesures de protecció:
Forma part del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici de la xarxa Natura 2000
(xarxa europea d'espais protegits per l'aplicació de les directives sobre hàbitats i aus).

Vegetació

El Pont de Suert

(Lutra lutra)

(Arvicola sapidus)
(Genetta genetta)

4. Freixe

(Fraxinus excelsior)

(Phalacrocorax carbo)
(Ardea cinerea)

(Actitis hypoleucos)

(Anas platyrhynchos)

5. Salze

Peixos

18. Polla d'aigua

6. Roure martinenc

12. Truita de riu autòctona

(Quercus humilis)

(Salmo trutta fario)

19. Blauet

7. Sarga

13. Barb roig o baró

(Salix alba)

(Salix eleagnos)

8. Saulic

(Salix purpurea)

(Phoxinus phoxinus)

(Gallinula chloropus)
(Alcedo atthis)

20. Milà reial
(Milvus milvus)

(Alytes obstetricans)
(Bufo bufo)

(Rana perezi)

(Salamandra salamandra)

(Coronella girondica)
(Natrix maura)
(Vipera aspis)

29. Sargantana roquera
(Podarcis muralis)

(Physa sp.)

32. Escarabat d'aigua
(Dytiscus sp.)

33. Sabater
(Gerris sp.)

34. Larva de libèl·lula
(F. Aeshnidae)

