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Sous-Annexe 2 : Zone de 
Sauvegarde Exploitée LES VISTES 



EEttuuddee  dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  eett  pprréésseerrvvaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  ssoouutteerrrraaiinneess  ssttrraattééggiiqquueess  ppoouurr  ll’’aalliimmeennttaattiioonn  eenn  

eeaauu  ppoottaabbllee  dduu  bbaassssiinn  vveerrssaanntt  ddee  ll’’AArrddèècchhee  ––  AAnnnneexxee  11  dduu  rraappppoorrtt  ddee  pphhaassee  33 

- 5 - 
 

 

Délimitation de la ZSE Vistes sur fond IGN 1/25 000
ème
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Délimitation de la ZSE Vistes sur fond géologique 1/50 000
ème
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Vulnérabilité intrinsèque sur la ZSE Vistes 
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Occupation du sol sur la ZSE Vistes 

Type d'occupation des sols Surface (km²) % surface

112 : Tissu urbain discontinu 0,02 0,62%

231 : Prairies 0,22 8,30%

242 : Systèmes culturaux et parcellaires complexes0,18 6,64%

243 : Surfaces essentiellement 

agricoles, interrompues par des 

espaces naturels importants

0,42 15,60%

312 : Forêts de conifères 1,72 63,84%

313 : Forêts mélangées 0,09 3,19%

322 : Landes et broussailles 0,05 1,82%

2,69 100,00%

Occupation des sols dans l'emprise de la ZS
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Exploitabilité sur la ZSE Vistes 
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Sous-Annexe 3: Zone de 
Sauvegarde Exploitée PAUZETTE 
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Délimitation de la ZSE Pauzette sur fond IGN 1/25 000
ème
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Délimitation de la ZSE Pauzette sur fond géologique 1/50 000
ème
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Vulnérabilité intrinsèque sur la ZSE Pauzette 
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Occupation du sol sur la ZSE Pauzette 

Type d'occupation des sols Surface (km²) % surface

221 : Vignobles 1,08 10,88%

231 : Prairies 0,44 4,49%

242 : Systèmes culturaux et parcellaires complexes 2,49 25,11%

243 : Surfaces essentiellement agricoles, 

interrompues par des espaces naturels importants
0,41 4,17%

311 : Forêts de feuillus 0,22 2,25%

312 : Forêts de conifères 3,72 37,55%

313 : Forêts mélangées 1,31 13,20%

322 : Landes et broussailles 0,23 2,35%

9,90 100,00%

Occupation des sols dans l'emprise de la ZS
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Exploitabilité sur la ZSE Pauzette 
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Sous-Annexe 4: Zone de 
Sauvegarde Exploitée SAINT-

ALBAN 
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Délimitation de la ZSE Saint-Alban sur fond IGN 1/25 000
ème
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Délimitation de la ZSE Saint-Alban sur fond géologique 1/50 000
ème
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Vulnérabilité intrinsèque sur la ZSE Saint-Alban 
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Occupation du sol sur la ZSE Saint-Alban 

Type d'occupation des sols Surface (km²) % surface

112 : Tissu urbain discontinu 0,97 2,55%

211 : Terres arables hors périmètres d'irrigation 0,18 0,48%

221 : Vignobles 0,44 1,16%

222 : Vergers et petits fruits 0,38 1,00%

242 : Systèmes culturaux et parcellaires complexes 2,16 5,70%

243 : Surfaces essentiellement agricoles, 

interrompues par des espaces naturels importants
1,45 3,81%

311 : Forêts de feuillus 6,37 16,78%

321 : Pelouses et pâturages naturels 10,54 27,75%

323 : Végétation sclérophylle 6,99 18,42%

324 : Forêt et végétation arbustive en mutation 8,48 22,35%

37,97 100,00%

Occupation des sols dans l'emprise de la ZS
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Exploitabilité sur la ZSE Saint-Alban 
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Sous-Annexe 5: Zone de 
Sauvegarde Exploitée BOEUF 
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Délimitation de la ZSE Bœuf sur fond IGN 1/25 000
ème
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Délimitation de la ZSE Boeuf sur fond géologique 1/50 000
ème
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Vulnérabilité intrinsèque sur la ZSE Bœuf 
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Occupation du sol sur la ZSE Bœuf  

Type d'occupation des sols Surface (km²) % surface

242 : Systèmes culturaux et parcellaires complexes 0,03 0,32%

243: Surfaces essentiellement agricoles, 

interrompues par des espaces naturels importants
0,15 1,91%

311 : Forêts de feuillus 7,05 90,05%

312 : Forêts de conifères 0,01 0,07%

324 : Forêt et végétation arbustive en mutation 0,60 7,65%

7,83 100,00%

Occupation des sols dans l'emprise de la ZS
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Exploitabilité sur la ZSE Bœuf  
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Sous-Annexe 6: Zone de 
Sauvegarde Exploitée GERIGE 
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Délimitation de la ZSE Gérige sur fond IGN 1/25 000

ème
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Délimitation de la ZSE Gérige sur fond géologique 1/50 000
ème
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Vulnérabilité intrinsèque sur la ZSE Gérige 
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eeaauu  ppoottaabbllee  dduu  bbaassssiinn  vveerrssaanntt  ddee  ll’’AArrddèècchhee  ––  AAnnnneexxee  11  dduu  rraappppoorrtt  ddee  pphhaassee  33 

- 32 - 
 

 

Occupation du sol sur la ZSE Gérige 

Type d'occupation des sols Surface (km²) % surface

112 : Tissu urbain discontinu 1,18 2,70%

121 : Zones industrielles et commerciales 0,16 0,37%

221 : Vignobles 1,45 3,30%

242 : Systèmes culturaux et parcellaires complexes 2,67 6,10%

243 : Surfaces essentiellement agricoles, 

interrompues par des espaces naturels importants
1,02 2,33%

311 : Forêts de feuillus 32,29 73,75%

313 : Forêts mélangées 0,15 0,35%

321 : Pelouses et pâturages naturels 1,79 4,10%

323 : Végétation sclérophylle 2,02 4,62%

324 : Forêt et végétation arbustive en mutation 1,05 2,40%

43,78 100,00%

Occupation des sols dans l'emprise de la ZS
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Exploitabilité sur la ZSE Gérige 
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Sous-Annexe 7: Zone de 
Sauvegarde Exploitée BELIEURE 
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Délimitation de la ZSE Belieure sur fond IGN 1/25000
ème
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Délimitation de la ZSE Belieure sur fond géologique 1/50 000
ème
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Vulnérabilité intrinsèque sur la ZSE Belieure 
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Occupation du sol sur la ZSE Belieure 

Type d'occupation des sols Surface (km²) % surface

112 : Tissu urbain discontinu 0,45 5,65%

242 : Systèmes culturaux et parcellaires complexes 0,51 6,41%

243: Surfaces essentiellement agricoles, interrompues 

par des espaces naturels importants
0,01 0,07%

311 : Forêts de feuillus 6,55 82,43%

312 : Forêts de conifères 0,004 0,04%

324 : Forêt et végétation arbustive en mutation 0,43 5,40%

7,94 100,00%

Occupation des sols dans l'emprise de la ZS



EEttuuddee  dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  eett  pprréésseerrvvaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  ssoouutteerrrraaiinneess  ssttrraattééggiiqquueess  ppoouurr  ll’’aalliimmeennttaattiioonn  eenn  

eeaauu  ppoottaabbllee  dduu  bbaassssiinn  vveerrssaanntt  ddee  ll’’AArrddèècchhee  ––  AAnnnneexxee  11  dduu  rraappppoorrtt  ddee  pphhaassee  33 

- 39 - 
 

 

Exploitabilité sur la ZSE Belieure 


