Sauva Negra
Castellcir
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Moianès
Al sudest del nucli de Santa Coloma Sasserra
A cavall dels termes municipals de Castellcir, Balenyà i Centelles.
830

Coordenades:

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

41.78483
2.17876
431758
4626212

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estat de conservació
Protecció
Observacions protecció:
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Fitxes associades:

08055-121
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Legal
PEIN: Decret 328/1992
Fàcil
Altres
Privada
Diversos propietaris

El pou del Cavaller

Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Descripció
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L'espai protegit de la Sauva Negra comprèn l'extrem nord-est del municipi de Castellcir i encavalca amb els
termes de Balenyà i Centelles (Osona). En total, abasta 110,56 ha, de les quals 67,77 són dins el terme de
Castellcir.
Els trets més característics d'aquest espai són el paisatge subhumit de l'altiplà del Moianès, amb comunitats
vegetals que se situen en el límit sud de la seva distribució (com la fageda) i algunes espècies de fauna
d'influència centreeuropea.
El medi físic està marcat per la seva ubicació en una vessant molt inclinada (que va de 942 a 750 m d'altitud
en tan sols 490 d'amplada) vers l'obaga, el que li confereix unes condicions d'humitat constants. El substrat
geològic és bàsicament calcari amb gresos i margues de l'eocè marí.
La flora i la vegetació predominant és de caràcter extramediterrani, com ara la fageda i altres elements de
caràcter eurosiberià.
Quant a la fauna, es poden observar espècies de caire centreeuropeu. És una zona rica en predadors: entre
els mamífers, hi ha el turó (Mustela putorius), la fagina (Martes foina), la geneta (Genetta genetta), la
mostela (Mustela nivalis), el teixó (Meles meles)i la guineu (Vulpes vulpes); entre les aus, l'àguila
marcenca (Circaetus gallicus) i l'aligot vesper (Pernis apivorus). La presència de predadors va en
consonància a la de presses, entre les quals hi ha espècies eurosiberianes, com el talpó muntanyenc
(Microtus agrestis) i musaranyes: la musaranya nana (Sorex minutus) i la musaranya cuaquadrada (Sorex
araneus). Més enllà dels rapinyaires enumerats, les aus presents inclouen espècies com el picot negre
(Dryocopus martius), el picot garser gros (Dendrocopos major), el pica-soques blau (Sitta europaea), la
mallerenga d'aigua (Parus palustris) o el mosquiter comú (Phylloscopus collybita).
Entre els invertebrats, destaquen coleòpters cerambícids com el Lucanus cervus o la Rosalia alpina )aquesta
última, de gran interès) i el lepidòpter Graellsia isabelae.
La conservació d'aquesta massa boscosa es deu, en part, a la seva no aptitud per a l'agricultura, si bé s'hi
duen a terme activitats silvícoles i ramaderes.
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