Espai Natural Serra de Queralt
Castellar del Riu
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Berguedà
A la zona d'Espinalbet.
A la zona sud-est del terme municipal.

Coordenades:

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

42.10628
1.78231
399321
4662294

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estat de conservació
Protecció
Tipus de protecció:
Europea – Atributs
inspire:
Observacions protecció:
Data aprovació:
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Descripció
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08050-113
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Legal
Xarxa natura 2000
Natura 2000 – Àrea especial de conservació
PEIN, Llei 12/1985 i Decret 328/1992, de 14 de desembre.
dt., 05/09/2006 - 12:00
Fàcil
Social
Privada
Varis propietaris.
Sara Simon Vilardaga
dv., 11/11/2011 - 01:00

L'Espai natural denominat Serra de Queralt protegit pel Pla d'Espais d'Interès Natural abasta els àmbits
administratius dels municipis de Berga, Capolat i Castellar del Riu, a la comarca del Berguedà. El total de
superfície que ocupa l'espai protegit és de 778,06 ha, de les quals 465,80 ha ha són del terme municipal de
Castellar del Riu, essent el municipi amb una major extensió dins l'espai protegit. La Serra de Queralt
conforma un apèndix meridional del conjunt orogràfic Ensija-Rasos de Peguera, amb la diferència de situarse en contacte directe amb les terres de la Depressió Central. Mostrant un relleu individualitzat de la resta
de la unitat que és caracteritzat per un conjunt encinglerat de molta singularitat geològica. Aquestes
cingleres són el resultat del modelat dels relleus generats a conseqüència dels moviments orogènics en el
Pre-pirineu i Pirineu. Presentan notables discordances o canvis d'inclinació de les capes degut a que els
mateixos materials es troben parcialment implicats en els moviments esmentats. La Serra de Queralt es
troba situada als límits entre l'Alt i el Baix Berguedà, permeten que pugui gaudir d'influències d'elements
meridionals que li aporten característiques peculiars. Ja que la solana d'aquesta serra suposa un punt de
penetració de molts elements mediterranis vers la muntanya pre-pirinenca. En l'espai i són representades les
rouredes seques de roure martinenc (Quercion pubescenti-petraeae), tot i que les arbredes més extensa és la
pineda de pi roig, amb diferents variants segons l'exposició i el grau d'humitat. Destaca la zona per
l'important interès micològic dels seus boscos de coníferes, amb una bona representació dels fongs de la
muntanya calcària. Els grans afloraments rocosos contenen una bona i important representació de vegetació
rupícola (Saxifragion mediae). Pel que fa a la fauna, la població més important és la que està associada als
biotops rupícoles. Destaquen també les penetracions d'espècies mediterrànies lligades als ambients secs dels
vessants meridionals, contrastant amb els elements pirinencs de les obagues.

Observacions:
La informació aportada en la fitxa ha estat recollida en la memòria: "Pla especial de delimitació
definitiva dels espais PEIN: Serra del Catllaràs, Serra d'Ensija-els Rasos de Peguera, Serra de Queralt,
Serra de Picancel i els Tres Hereus", elaborada pel departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya, del març del 2000. El PEIN forma part dels espais inclosos dins la Xarxa Natura 2000:
Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora. Les coordenades es corresponent a la zona del Roc del
Gegant.

Història
El Pla d'Espais d'Interès Natural va ser aprovat definitivament per la Generalitat de Catalunya l'any 1.992,
pel Decret 328/1992, de 14 de desembre. A partir de llavors el règim normatiu de les zones és el que regula
el Decret. Però degut a que les bases cartogràfiques emprades en l'aprovació del PEIN no tenien prou
precisió i detall per a una identificació clara dels seus límits, el mateix PEIN, d'acord amb l'article 16 de la
Llei 12/1985, d'espais naturals, va disposar la necessitat d'elaborar una nova cartografia. Aquesta cartografia
va ser inclosa en el "Pla especial de delimitació definitiva dels espais PEIN: Serra del Catllaràs, Serra
d'Ensija-els Rasos de Peguera, Serra de Queralt, Serra de Picancel i els Tres Hereus", elaborada pel
departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, amb data de març del 2000.
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