08001402

Pantà de Serrateix

Conca:

Llobregat

Comarca:

Berguedà

Municipi:

Montmajor
Viver i Serrateix

A. DESCRIPCIÓ GENERAL
A.1. Tipologia: tipus i subtipus
Embassaments i masses d'aigua originades per assuts, rescloses i altres.
Embassaments de rius

A.2. Descripció
El pantà de Serrateix és un petit embassament situat al curs mitjà de la riera de Navel, de menys de 2 Ha de superfície.
Es va construir l'any 1995 i va ser afectat pels incendis de l'any 1994. El procés de naturalització que està experimentant
afavoreix el desenvolupament de comunitats vegetals i faunístiques molt interessants.
La zona és d'interès sobretot per a la fauna, ja que l'escassa contaminació de les aigües i l'absència d'impactes
antròpics importants, permet l'existència d'espècies sensibles, com diverses espècies de peixos autòctons i d'amfibis.
El pantà se situa en un paisatge forestal, format bàsicament per pinedes de pinassa i conreus de secà concentrats vora
la riera. Resseguint aquesta, apareix un bosc de ribera ben desenvolupat, principalment format per salzedes de sarga
(Saponario-Salicetum purpureae) i gatelledes (Carici-Salicetum catalaunicae). Hi ha també bogars i canyissars
relativament extensos en algun tram de la riera.
Al pantà, la vegetació de ribera està formada per una salzeda, més ben desenvolupada a la cua de l'embassament,
(amb salze blanc (Salix alba), saulic (Salix purpurea), sarga (Salix elaeagnos), gatell (Salix cinerea subsp oleifolia), etc.)
. A la part central i final de l'embassament el bosc de ribera és discontinu i format majoritàriament per pollancres. El
cinyell helofític és escàs i apareix sobretot a la cua de l'embassament, en forma de bogars i canyissars. Pel que fa a la
vegetació, destaca la presència d'Alisma plantago-aquatica i d'alguns equisets, així com comunitats algals submergides.
Pel que fa als hàbitats d'interès comunitari, destaquen les salzedes del bosc de ribera (hàbitat 92A0 "Alberedes,
salzedes i altres boscos de ribera").
Les aigües, netes, són poblades per comunitats de muntanya pròpies dels rius calcaris. Els peixos més freqüents són la
bagra (Leuciscus cephalus) i el barb (Barbus meridionalis).
No es detecten impactes significatius que afectin negativament aquest espai, situat en una zona molt despoblada.
El pantà de Serrateix està inclòs a l'espai del PEIN "Riera de Navel".

B. NOM I CODIFICACIÓ
Nom:

Pantà de Serrateix

Codi:
Codi Inventari anterior:

08001402

Codi mollera:
Complex:
Nom del complex:
Altres noms:
C. LOCALITZACIÓ, SUPERFÍCIE I CARACTERITZACIÓ
C.1 Localització administrativa
Província:
Comarca:

Barcelona
Berguedà

Municipi/s

Montmajor
Viver i Serrateix
C.2 Localització geogràfica
UTM_X:

396.996,97 UTM_Y:

Zona humida: 08001402

Pantà de Serrateix

4.646.747,87 Altitud (m):

519 Superfície (Ha):

1,63
Pàgina 425

C.3 Localització i caracterització hidrològica
Conca:

Llobregat

Subconca:

Riera de Navel

Origen: artificial

núm.d'estanys/llacunes: 1

existència: E

Recup.?:

D. USOS I ALTERACIONS
D.1. Usos
Ramaderia
Regadiu i usos agrícoles

D.2. Alteracions hidrològiques
Alteració de la circulació de l’aigua
Dragats i actuacions a la llera i marges
Colmatació natural

D.3. Alteracions de la qualitat de l'aigua
Terbolesa de l’aigua

D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna
Incendis forestals i cremes de vegetació

D.5. Captacions i abocaments
Captacions d'aigua dins la zona humida

E. DIAGNOSI
E.1. Estat ecològic (ECELS/QAELS)
E.2. Estat de conservació observat
Molt bo

E.3. Valoració
Petit embassament de la riera de Navel, en molt bon estat de conservació. D'interès per a la fauna i com a punt de
diversificació d'hàbitats.

E.4. Particularitats ecològiques i biològiques
Especial interès per la seva aportació a la diversificació dels sistemes naturals de la conca o l’àrea geogràfica on es localitza
Presència d’hàbitats naturals de l’annex I de la Directiva Hàbitats
Zones importants per a la conservació d’espècies de fauna de l’annex de la Llei 22/2003, de protecció dels animals

E.5. Hàbitats: Unitats de la llegenda de la cartografia CHC50
Unitat

Nom

22c

Estanys (i embassaments) de terra baixa i de l'estatge montà, incloent-hi, si és el
cas, les formacions helofítiques associades
Bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia), esbarzer (Rubus ulmifolius)..., de terra
baixa (i de l'estatge montà)
Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) -i timonedes-, amb foixarda (Globularia
alypum), bufalaga (Thymelaea tinctoria)..., calcícoles de terra baixa
Joncedes i prats, sovint emmatats, d'Aphyllanthes monspeliensis, -i timonedes
associades- calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa i de terra baixa

31y
32u
34n

Font de les dades

E.6. Hàbitats d'Interès Comunitari (* HIC prioritari)
Codi
Nom
92A0

CHC50
CHC50
CHC50
CHC50

Font de les dades

Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera

CHIC50

F. RÈGIM DE PROTECCIÓ I GESTIÓ
F.1: Figures de protecció
Tipus de figura

Subtipus

Pla d’espais d’interès natural (PEIN)

F.2. Masses d'aigua
Codi
Categoria
1000560

Codi

Nom

NAV

Riera de Navel

Nom

Riu

Riera de Navel i rasa de l'Hospital

F.3. Gestió de l'espai
F.4. Gestió d'espècies
G. URBANISME I RÈGIM DE PROPIETAT
H. SITUACIÓ A L'INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA I A L'INZH
Data inclusió:
Codi_situació
I

01/11/2006
Data inici Tipus mod.
01/11/2006

INZH (codi, nom, tipus,estat):
I. ACTUACIONS I PRIORITATS
Zona humida: 08001402

Pantà de Serrateix

Pàgina 426

Actuació

Prioritat(1max,2,3) Observacions

Control expansió de conreus

3

Senyalització com a zona humida de l'Inventari

3

Zona humida: 08001402

Pantà de Serrateix

Pàgina 427

396600

396800

397000

397200

397400

4647400

4647400

4647200

4647200

4647000

4647000

4646800

4646800

4646600

4646600

4646400

4646400

Títol de l'estudi :

4646200

4646200

INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

Títol del plànol :

NOM: Pantà de Serrateix

ORTOFOTOMAPA

CODI: 08001402
SUPERFICIE: 1,63 Ha
Escala :

MUNICIPI: Viver i Serrateix i Montmajor

Nº del plànol :

1:5.000

1

Data :

396600

396800

397000

DESEMBRE
2006
397200

ECAFIR S.L.

397400

