Xarxa Natura 2000 dins l'EIN
Santa Maria de Miralles
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
terme

Anoia
Serra de Miralles-Queralt. Terç NE del terme
Franja de menys de 2 km.paral·lela a la partió amb Tous, al NO del

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

41.48161
1.48157
373230
4593335

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

08257-82
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Legal

Xarxa natura 2000
Natura 2000
Àrea especial de conservació
Observacions protecció:
Acord de Govern Generalitat 8 de febrer de 2005 (ES5110015)
Data aprovació:
dt., 05/09/2006 - 12:00
Accés:
Fàcil
Ús actual:
Científic
Titularitat:
Privada
Titular:
diversos propietaris
Fitxes associades:
EIN Sistema Prelitoral Central
Autor de la fitxa:
Lluís Rius i Font, OPC Diputació de Barcelona
Data de registre de la fitxa:
dg., 01/03/2015 - 01:00
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Descripció
L'Espai Serra de Miralles-Queralt, que forma part del EIN Sistema Prelitoral Central (fitxa
67), inclou una zona de protecció de fauna en el marc de la Xarxa Natura 2000 (codi
ES5110015), en el marc de la denominació menys explícita de Sistema Prelitoral Central.
La singularitat fisiogràfica, paisatgística, geològica i paleontològica de l'espai, i sobretot la
importància de la fauna cavernícola, justifica aquesta protecció. Els ambients de rocam i el
seu relleu que afavoreix la població de fauna cavernícola de notable interès i, d'altra banda,
la diversitat de biòtops, fa de Santa Maria de Miralles un espai de nidificació de nombroses
espècies d'ocells. Els relleus calcaris i càrstics, rics en cavitats subterrànies, són habitats
per fauna cavernícola de gran interès, amb espècies endèmiques com el coleòpter
Tycobitinus Listai i els ratpenats de cova, especialment protegits per la directiva de la UE.
En quan a vertebrats, a l'espai hi crien l'àliga daurada i el duc i també es detecta presència
de l'àliga quatribarrada, de la terrerola vulgar, del gripau corredor i de la serp de ferradura.
Observacions:
Natura 2000 és una xarxa europea d'espais naturals que té com a objectiu fer compatible la
protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l'activitat humana que
s'hi desenvolupa, fent que es mantingui un bon estat de conservació dels hàbitats i
espècies i evitar-ne el seu deteriorament. Natura 2000 és la iniciativa política europea més
important de conservació de la natura. D'aquesta manera, la Unió Europea ha establert un
marc legal que garanteix la protecció del patrimoni natural i, a més, s'ha compromès a
salvaguardar-lo mitjançant la integració a Natura 2000 d'una mostra significativa dels
hàbitats i les espècies que millor el representen. Actualment a Catalunya existeixen 115
espais que estan declarats com a Llocs d'Importància Comunitària (LIC) i 73 com a Zones
d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). D'entre els primers, 29 d'ells ja han estat
declarats com a Zones Especials de Conservació (ZEC) culminant, així el procediment de
desplegament de la xarxa Natura 2000 al nostre país (dades a 31 de desembre de 2013).
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