08002404

Pantà de la Fusta

Conca:

Llobregat

Comarca:

Osona

Municipi:

Perafita

A. DESCRIPCIÓ GENERAL
A.1. Tipologia: tipus i subtipus
Embassaments i masses d'aigua originades per assuts, rescloses i altres.
Assuts, Rescloses i d'altres

A.2. Descripció
El pantà de la Fusta és un petit pantà d'unes 1,8 Ha, situat al terme municipal de Perafita, d'ús agrícola i ramader. Està
originat per un mur de contenció de terres força elevat, cobert de vegetació i amb pollancres de grans dimensions.
Als marges del pantà hi creix un bosc de ribera estret, amb espècies com salzes blancs, gatells, pollancres, trèmols,
roures, etc. Puntualment apareixen també zones de bogar i joncedes. L'aigua es troba força eutrofitzada i presenta
llenties d'aigua, que cobreixen extensions importants. A l'entorn del pantà la vegetació és formada bàsicament per
rouredes i pinedes de pi roig.
Pel que fa a la fauna, el pantà és utilitzat per algunes espècies d'aus associades a zones humides -com el bernat
pescaire-. Són interessants també les poblacions d'amfibis i invertebrats.
A més del pantà, aquesta zona humida inclou també un tram del torrent que surt del pantà, el qual presenta un bosc de
ribera interessant i dóna lloc a una petita bassa natural, uns 200 m aigües avall del pantà, d'elevat interès per a la fauna.
Els usos ramaders (trepig dels marges, eutrofització, etc.) i agrícoles (fluctuacions de nivell de les aigües) afecten
negativament l'espai. Existeixen diversos suports de línies telefòniques o elèctriques molt propers als marges, alguns
dels quals amb fils que creuen el pantà. Una pista transcorre pel límit oest i sud. Del pantà surt una canonada
d'extracció d'aigua i vora la bassa inferior hi ha una petita construcció, probablement relacionada també amb la captació
d'aigües. Al pantà s'hi practica la pesca.

B. NOM I CODIFICACIÓ
Nom:

Pantà de la Fusta

Codi:
Codi Inventari anterior:

08002404

Codi mollera:
Complex:
Nom del complex:
Altres noms:
C. LOCALITZACIÓ, SUPERFÍCIE I CARACTERITZACIÓ
C.1 Localització administrativa
Província:
Comarca:

Barcelona
Osona

Municipi/s
Perafita
C.2 Localització geogràfica
UTM_X:

426.696,88 UTM_Y:

4.656.297,45 Altitud (m):

750 Superfície (Ha):

1,82

C.3 Localització i caracterització hidrològica
Conca:

Llobregat

Subconca:

Riera Gavarresa

Origen: artificial

núm.d'estanys/llacunes: 1

existència: E

Recup.?:

D. USOS I ALTERACIONS
Zona humida: 08002404

Pantà de la Fusta

Pàgina 444

D.1. Usos
Ramaderia
Aprofitaments cinegètics
Pesca i/o piscifactoria
Regadiu i usos agrícoles

D.2. Alteracions hidrològiques
Alteració de la circulació de l’aigua
Colmatació natural

D.3. Alteracions de la qualitat de l'aigua
Eutrofització

D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna
Tales forestals i neteges de vegetació de ribera
Alteracions directes a la vegetació no determinats

D.5. Captacions i abocaments
Abocaments indeterminats dins o en radi 100 m

E. DIAGNOSI
E.1. Estat ecològic (ECELS/QAELS)
E.2. Estat de conservació observat
Bo

E.3. Valoració
Petit pantà d'ús agrícola i ramader, en bon estat de conservació.

E.4. Particularitats ecològiques i biològiques
Especial interès per la seva aportació a la diversificació dels sistemes naturals de la conca o l’àrea geogràfica on es localitza
Zones importants per a la conservació d’espècies de fauna de l’annex de la Llei 22/2003, de protecció dels animals

E.5. Hàbitats: Unitats de la llegenda de la cartografia CHC50
Unitat

Nom

41k

CHC50

81a

Rouredes de roure martinenc (Quercus pubescens), calcícoles, de la muntanya
mitjana
Pinedes de pi roig (Pinus sylvestris), neutrobasòfiles i mesòfiles, dels Pirineus i de
les contrades septentrionals
Camps condicionats com a pastura intensiva

82c

Conreus herbacis extensius de secà

CHC50

42n

Font de les dades

CHC50
CHC50

E.6. Hàbitats d'Interès Comunitari (* HIC prioritari)
F. RÈGIM DE PROTECCIÓ I GESTIÓ
F.1: Figures de protecció
F.2. Masses d'aigua
F.3. Gestió de l'espai
F.4. Gestió d'espècies
G. URBANISME I RÈGIM DE PROPIETAT
H. SITUACIÓ A L'INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA I A L'INZH
Data inclusió:
Codi_situació
I

01/11/2006
Data inici Tipus mod.
01/11/2006

INZH (codi, nom, tipus,estat):
I. ACTUACIONS I PRIORITATS
Actuació

Prioritat(1max,2,3) Observacions

Retirada de línies elèctriques o telefòniques

1

Retirada estructures artificials al conjunt de la zona humida
(embarcaders, llocs de pesca, anuncis.....)

1

Control de les captacions d'aigües

2

Instal·lació o condicionament de tanques (ramaderes, per a
vianants, etc.)

2

Regulació d'usos ramaders

3

Senyalització com a zona humida de l'Inventari

3

Zona humida: 08002404

Pantà de la Fusta

edificació propera a bassa inferior

Pàgina 445

426400

426600

426800

427000

4656800

4656800

4656600

4656600

4656400

4656400

4656200

4656200
4655800

4655800

4656000

4656000

Títol de l'estudi :

INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

NOM: Pantà de la Fusta

Títol del plànol :

CODI: 08002404

ORTOFOTOMAPA

SUPERFICIE: 1,82 Ha
MUNICIPI: Perafita

Escala :

Nº del plànol :

1:5.000

1

Data :

426400

426600

426800DESEMBRE

2006

427000

ECAFIR S.L.

