INFORMACIÓ GENERAL DE L’ESPAI NATURA 2000
Nom espai
Riera Major – Riera d’Espinelves
Codi espai
ES5120030
Superfície de l’ampliació (ha)
66,13
Superfície total de l’espai (ha)
66,13
Mediterrània (MED)
Marina Mediterrània (MMED)
Alpina (ALP)
Regió biogeogràfica
X
Tipologia d’espai (GOV/112/2006)
Espais d’aigües continentals
Objecte
Origen de la proposta: D’acord amb l’Informe de la Natura a Catalunya 2020, relatiu a l’apartat de l’estat de conservació de la biodiversitat en les aigües continentals, a
l’Informe d’aplicació de la Directiva Ocells (art.12) i Directiva Hàbitats (art. 17) a Catalunya pel període 2013-2018, relatiu a l’avaluació de l’estat de conservació dels hàbitats i
espècies d’interès comunitari vinculat als espais fluvials, i a la informació derivada en el marc del projecte europeu Life ALNUS, centrada en les vernedes i altres boscos de
ribera, en l’àmbit de la subconca de la iera Major, a la comarca d’Osona, es considera proposar un nou espai de la XN2000, amb el nom Riera Major-Riera d’Espinelves, i codi
ES5120030.
Lloc d’Importància Comunitària (LIC)
Zona Especial Protecció per a les Aus (ZEPA)
Figura de l’espai Natura
2000 objecte de la
Nou espai
Ampliació d’un espai existent
proposta
X
Descripció de l’espai:
Biogeogràficament, la vegetació de l’espai inclou diversos dominis potencials. Amb una vegetació mediterrània caracteritzada per l'alzinar muntanyenc (Quercetum
mediterraneo-montanum) així com una vegetació euro-siberiana amb un domini clar del bosc caducifoli de roure martinenc (Buxo-Quercetum pubescentis fagetosum),
sovint formant boscos mixtos amb el pi roig (Pinus sylvestris). Altres boscos caducifolis, de caràcter més humit, queden relegats al marge dels cursos d’aigua, on hi ha bons
exemples de bosc de ribera, amb diferents tipus d’arbres que el constitueixen, tal com les vernedes de la riera Major i la riera d’Espinelves, molt ben conservades, i
disposades en franges paral·leles, més o menys allunyades del riu en funció del seu requeriment d’humitat, o als fons de vall i torrenteres, acompanyades d’avellanoses i
boscos caducifolis mixtos.
Els boscos d’esclerofil·les estan constituïts exclusivament per alzinars de caire muntanyenc, caracteritzats per la manca de plantes termòfiles i la presència de certes espècies
de caire més montà, moltes d’elles pròpies dels boscs caducifolis. Aquests boscos ocupen els solells i bona part de les parts altes dels serrats. A la vegetació arbustiva, les
landes de bruguerola (Calluna vulgaris) són l’element més notable pel que fa a extensió. Altres matollars minoritaris, com les brolles, especialment de brucs i estepes, les
landes de gódua (Sarothamnus scoparius) o les bardisses, apareixen disperses aquí i allà per tot el territori.
El contacte entre la regió mediterrània, a les parts més baixes, i la regió euro-siberiana, a les cotes més altes, confereix un caràcter singular a la fauna d’aquest espai. Els
ocells forestals constitueixen un dels principals patrimonis de la zona, amb espècies remarcables com l'esparver i l'àliga marcenca, que nia a la zona. Tampoc hi manquen
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petits mamífers com la rata cellarda i l'esquirol, i espècies més comunes com la guineu, la geneta i el porc senglar, que ha crescut de forma exponencial. Recentment, per
fototrampeig, s’hi han detectat el gat fer i l’isard. Hi abunden també espècies com ara el rossinyol, el raspinell, les mallerengues i el pica-soques blau, el cucut i el gamarús.
Els rèptils característics d'aquests ambients boscosos són el llangardaix verd i la serp d'Esculapi. Altres espècies característiques d'aquest bosc són l'eriçó comú, el talpó roig,
el talpó muntanyenc i el liró gris. La fauna dels cursos d’aigua i de les basses és molt rica. Es destaca la merla d’aigua, el blauet, la granota roja i altres amfibis. A les parts més
planes, els animals estan associats als conreus i els boscos aïllats estan habitats per mamífers de mida mitjana i petita, com el conill (abans molt abundant i ara en franca
recessió per les pestes víriques), talp, ratolí de camp, musaranyes, etc., i els seus caçadors, com la mostela. Els rèptils més característics d’aquestes zones obertes són el
llangardaix ocel·lat i la serp verda. En aquest ecosistema tan ric també hi ha altres amfibis, com la salamandra, el galàpet comú, el gripau corredor i el tritó jaspiat, i mamífers
com el senglar, el cabirol i la guilla/guineu.
Municipis de l’espai:
Nom

Espinelves
Sant Sadurní d'Osormort
Viladrau

Superfície municipal (ha)

Sup. N2000 actual (ha)

1.749,84
3.068,70
5.074,99

Sup. N2000 proposta (ha)

Superfície total (ha)

16,88
35,70
13,54

16,88
35,70
13,54

----------

% municipal dins
N2000 proposta
0,96
1,16
0,27

Antecedents:
Al tractar-se d’una proposta de nou espai com a Lloc d’importància comunitària (LIC) no hi ha antecedents com espai de la xarxa Natura 2000 prèviament a l’objecte de la
proposta.
A l’entorn del nou espai Natura 2000 proposat hi trobem altres figures establertes per altra la normativa, com una reserva natural fluvial amb el nom Tram mig de la Riera
Major (codi ES100RNF200009), d’acord amb el Reial Decret 250/2017. També hi ha la presència del “Refugi de pesca” el sector del riu Ter situat entre l’inici de la Farga
Lacambra (límit superior) i la resclosa de la Riba (límit inferior). I establert acord de custòdia fluvial denominat “Riberes del Ter” amb l’objectiu de recuperar i conservar els
ecosistemes fluvials del Ter.
Informació sobre els hàbitats i espècies d’interès comunitari, i altra informació complementària.
Taula HIC (Hàbitats d’interès comunitari) - Annex I de la Directiva Hàbitats
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Codi
91E0*
9260
92A0
9340

Nom
Vernedes i altres boscos de ribera afins AlnoPadion.
Castanyedes
Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera.
Alzinars i carrascars

Superfície Proposta
(66,13 ha)
MED
Total

Superfície total CAT (ha)

Increment sup. HIC (%)

MED

CAT

MED

CAT

Sup. HIC. & Sup.
ampl. (%)

Avaluació HIC art. 17 DH
(2013-2018)
(MED)**

28,41

28,41

4.187,69

5.491,79

0,68

0,52

42,96

U1

1,82
1,11
2,49

1,82
1,11
2,49

12.381,43
7.893,82
246.356,85

12.388,11
7.963,7
262.928,20

0,01
0,01
0,00

0,01
0,01
0,00

2,75
1,66
3,77

U1
U1
U2

Present * = Hàbitat que en l'espai presenta un recobriment igual o inferior al 20% i pel qual la seva àrea és desconeguda.
**Metodologia i criteris seguits per l’avaluació de l’estat de conservació dels hàbitats de la Directiva Hàbitats.
ALP= Regió biogeogràfica alpina
MED= Regió biogeogràfica mediterrània
Tipologia de conclusions: la conclusió general de l’estat de conservació és el resultat de la combinació de la resta de conclusions (rang, àrea, estructura i funcions i perspectives futures):
FV
Favorable. Resultat obtingut quan tots els paràmetres són FV o tres FV i un XX.
U1
Desfavorable-inadequat. Resultat obtingut quan hi ha un o més U1, però cap U2.
U2
Desfavorable-dolent. Resultat obtingut quan un o més paràmetres són U2.
XX
Desconegut. Resultat obtingut quan hi ha dos o més XX combinats amb FV o tot XX.
La conclusió de l’estat de conservació de l’HIC és determina tenint en compte el límit facilitat per la CE de les dues regions biogeogràfiques -MED i ALP- i la seva presència/absència en les dues regions.

Taula EIC (Espècies d’interès comunitari) - Annex II de la Directiva Hàbitats
Grup

Codi

Nom científic

Nom vulgar

A
M
P
M
M
M
M
M

1092
1308
1138
1355
1310
1323
1307
1316

Austropotamobius pallipes
Barbastella barbastellus
Barbus meridionalis
Lutra lutra
Miniopterus schreibersi
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Miniopterus capaccinii

Cranc de riu ibèric
Rat penat de bosc
Barb de muntanya
Llúdriga
Ratpenat de cova
Ratpenat de Bechstein
Ratpenat de musell agut
Ratpenat de peus grans
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Increment superfície
Hàbitat òptim (%)
0,36
0,20
0,56
0,12
0,25
1,25
0,30
0,27

Avaluació EIC art. 17 DH
(2013-2018)
(MED)**
U2
U2
U2
FV
U2
U2
U2
U2

M
M
M
M
M
A

1321
1324
1305
1304
1303
1087

Myotis emarginatus
Myotis myotis
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina

Ratpenat d'orelles dentades
Ratpenat rater gros
Ratpenat de ferradura mediterrani
Ratpenat de ferradura gros
Ratpenat de ferradura petit
Banyarriquer del faig

0,37
0,34
0,37
0,32
0,20
1,01

U2
U2
U2
U2
U1
U2

**Metodologia i criteris seguits per l’avaluació de l’estat de conservació de les espècies de la Directiva Hàbitats.
ALP= Regió biogeogràfica alpina
MED= Regió biogeogràfica mediterrània
Tipologia de conclusions: la conclusió general de l’estat de conservació és el resultat de la combinació de la resta de conclusions (rang, població, hàbitats de l’espècie i perspectives futures):
FV
Favorable. Resultat obtingut quan tots els paràmetres són FV o tres FV i un XX.
U1
Desfavorable-inadequat. Resultat obtingut quan hi ha un o més U1, però cap U2.
U2
Desfavorable-dolent. Resultat obtingut quan un o més paràmetres són U2.
XX
Desconegut. Resultat obtingut quan hi ha dos o més XX combinats amb FV o tot XX.
La conclusió de l’estat de conservació de l’espècie es determina tenint present el límit facilitat per la CE de les dues regions biogeogràfiques -MED i ALP- i la seva presència/absència en les dues regions.

Altra informació complementària:
La proposat com a nou espai LIC, malgrat no ser objecte de proposta com a Zona especial conservació per a les aus (ZEPA), millora la superfície d’hàbitat òptim d’algunes
espècies d’ocells d’interès comunitari identificades a l’annex I de la Directiva 2009/147/CEE (Directiva Ocells), vinculades als espais fluvials tals com el blauet (Alcedo atthis) i
l’aligot vesper (Pernis apivorus).
Justificació de la inclusió de l’espai a la xarxa Natura 2000:
En aquest espai el principal element d’interès comunitari que justifica la proposta de l’espai és l’HIC 91E0*, en tant que HIC Prioritari. L’eix de la subconca de la riera Major,
acull trams amb representacions de les vernedes submediterrànies (estructura i composició florística descrita com a vernedes Lamio flexuosi-Alnetum glutinosae (O. Bolòs in
Oberdorfer 1957)), i que es correspon en el sistema de classificació CORINE (classificació de tots els hàbitats a nivell de la UE, naturals, semi-naturals i artificialitzats en el
CORINE Biotope Manual) amb el codi 44.3432+, vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum), de la terra baixa plujosa i de l’estat submontà.
Pel que fa a les espècies de fauna, hi destaca per l’increment de la superfície d’hàbitat òptim a l’espai, el barb de muntanya (Barbus meridionalis), el cranc de riu
(Austropotamobius pallipes), la llúdria (Lutra lutra) i el ratpenat de preus (Miniopterus capaccinii) (aquest darrer per tractar-se d’un espècie que està en perill d’extinció a
Catalunya). Totes espècies de fauna estan identificades com a objectius de conservació, i la majoria com elements de conservació prioritari, en els espais de tipologia
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d’aigües continentals aprovats a l’Acord de Govern GOV/112/2006/de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial conservació per a les aus (ZEPA) i s’aprova la
proposta de llocs d’interès comunitari (LIC) (DOGC núm. 4735 – 6.10.2006).
Plànol informatiu de l’espai:
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