LIC i ZEPA Serres Litoral Central
Begues
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Alçada:

Baix Llobregat
370

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.33316
1.93093
410543
4576293

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estat de conservació:
Protecció:
Tipus de protecció > Europea
> Atributs Inspire:

08020-333
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Legal

Xarxa natura 2000
Natura 2000
Àrea especial de conservació

Observacions protecció:
Data aprovació:
Número inventari
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Xarxa natura 2000
Natura 2000
Àrea especial de protecció

Acord Govern 112/2006 de 5 de setembre. DOGC 4735 de
6/10/06
dt., 05/09/2006 - 12:00

Generalitat i altres inventaris:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

si, LIC i ZEPA ES5110013
Fàcil
Altres
Privada
Varis propietaris
Josep Anton Pérez
dg., 05/07/2009 - 02:00

Descripció
Es tracta d'un lloc d'interès comunitari (LIC) i a la vegada d'una zona d'especial protecció
per a les aus (ZEPA). Té una superfície de 25.074,90 ha, de les que 3.936,3 ha són del
municipi de Begues, el que suposa el 78 % de la superficie municipal. Aquesta zona queda
inclosa dins del PEIN Massís del Garraf i Muntanyes d'Ordal. Com LIC, aquest espai
protegeix el següents hàbitats naturals determinat per la Directiva 92/62/CEE, de 21 de
maig, del Consell de les Comunitats Europees: Codi Nom de l'hàbitat. 1240 Penya-segats
de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium spp)
endèmiques. 5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics. 6220 Prats mediterranis rics
en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia). 8130 Tarteres de l'Europa meridional amb
vegetació poc o molt termòfila 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola. 8220
Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola. 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de
ribera. 9340 Alzinars i carrascars. 9540 Pinedes mediterrànies I les següents espècies:
Nom científic - nom català - nom castellà amfibis i rèptils:Testudo hermanni Tortuga
mediterrània Tortuga mediterránea invertebrats:Cerambyx cerdo Banyarriquer del
roure.Mamífers: Miniopterus schreibersi Rat penat de cova Murciélago de cueva, Myotis
capaccinii Rat penat de peus grans Murciélago ratonero patudo. Myotis myotis Rat penat
orellut gran Murciélago ratonero grande Rhinolophus mehelyi Rat penat mitjà de ferradura
Murciélago mediano de herradura Rhinolophus euryale Rat penat mediterrani de ferradura
Murciélago mediterráneo de herradura. Rhinolophus ferrum-equinum Rat penat gran de
ferradura Murciélago grande de herradura. Com ZEPA, aquest espai protegeix les següents
espècies d'aus determinat per la Directiva 79/409/CEE, de 2 d'abril, del Consell de les
Comunitats Europees: Nom científic - nom català - nom castellà Hieraaetus fasciatus Àliga
cuabarrada Aguila perdicera, Bubo bubo Duc Búho real, Caprimulgus europaeus
Enganyapastors Chotacabras gris, Anthus campestris Trobat Bisbita campestre, Oenanthe
leucura Còlit negre Collalba negra, Sylvia undata Tallareta cuallarga Curruca rabilarga,
Emberiza hortulana Hortolà Escribano hortelano

Història
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El 5 de setembre de 2006, el Govern de Catalunya va aprovar la proposta catalana de Natura
2000, una xarxa europea d'espais naturals. Correcció d'errades agost de 2007 (DOGC 4940 del
3/8/2007) i Acord de Govern 115/2009, Acord de Govern 138/2009 i Acord de Govern 150/2009.
Aquesta aprovació implica la designació de noves zones d'especial protecció per a les aus
(ZEPA) i la proposta de nous llocs d'importància comunitària (LIC). Aquests espais es
caracteritzen per contenir hàbitats d'interès comunitari, ser zones d'interès per a les espècies
d'interès comunitari o ser zones d'interès per a les aus. Actualment, totes les ZEC i les ZEPA
respectivament, s'inclouen al Pla d'espais d'interès natural de Catalunya (PEIN).
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http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/espais_naturals/xarxa_natura_2000/xarxa_natura_2000_catalu
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