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CAPÍTOL 2.   ESTAT NATURAL 
 
2.1.   Situació geogràfica 
 
El poble d’Ainet de Cardós es troba inclòs dins del  terme municipal de Vall de Cardós de  

56,58 km2 a la comarca del Pallars Sobirà. 
El poble es troba al nord de Ribera, seguint el curs natural del riu Noguera de Cardós i de la 

carretera que porta fins a Tavascan.  
Les serres d’Aurati (2.021 m) i de Niarte (2.084 m) separen, respectivament, el terme municipal 

de la Vall d’Àneu, a ponent, i de la Vall Ferrera, a llevant. El municipi de Vall de Cardós és travessat 
de nord a sud per la Noguera de Cardós. 

 

 
Foto I.2.1. Vista panoràmica del poble d’Ainet i de la forest de “Solanet i Obaga de Vinyes” 

 
 
2.2.   Orografia i configuració del terreny 
 
La forest de Clots de Carbonera delimita al nord amb la Mata d’Arrós (CUP 141 Sarredo-

Manyanero), a l’est amb la carena del cim de La Portella, al sud amb la Solana de Cassibrós (CUP 
175) i a l’oest amb finques privades d’Ainet de Cardós. Queda emmarcada entre dues subvalls, la 
d’Esterri de Cardós i la del bosc de Cassibrós.  

La forest de Solanet i Obaga de Vinyes, delimita al nord amb finques particulars de Benante i el 
pic de Pui Tabaca (1.719 m), a l’est amb finques particulars d’Ainet de Cardós, al sud amb el 
comunal de Bonestarre, La Solaneta i amb les finques de Cassibrós i a l’oest amb la forest CUP 
132, Obaga de Peracalç. 

 
S’han calculat els valors de cota màxima, mínima i mitjana, pendent mig i orientació, 

directament des de la cartografia digital, utilitzant el programa MiraMon. 
 

Taula I.2.2. Paràmetres orogràfics bàsics. Font: Pròpia 

Cota màxima 1.850 m 

Cota mínima 945 m 

Cota mitjana 1.259 m 

Pendent mig 70,44 % 

Orientació NW –SE -W 

. 
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2.3.   Hidrografia 
 
La forest es troba hidrològicament inclosa dins de la conca de la Noguera de Cardós, la qual 

s’uneix a l’alçada de la Fàbrica amb la Noguera de Vallferrera i a Llavorsí amb la Noguera Pallaresa. 
Hi neix un barranc de curs no permanent, anomenat; barranc dels Torrents. Afluent directe de la 

Noguera de Cardós al seu pas per Ainet de Cardós. 
 Es coneixen cinc fonts: Terrado, Sonsobirana, Folgar, Baratoro i dels Horts. La majoria seques 
en aquests dies de sequera.  
 

Un fet remarcable és la regulació hídrica que protagonitza la neu, molt abundant en gran altitud, on 
pot estar-hi fins a sis mesos l’any. 

El règim fluvial és nivo-pluvial, i es caracteritza per les fortes variacions estacionals dels cabals 
mitjans. Presenten uns cabals màxims a l’inici de la primavera, coincidint amb el desgel, i a la tardor, en 
època de pluges. 

La Noguera de Cardós té una aportació mitjana anual de 127 hm3 i el cabal mitjà a l’extrem sud de la 
vall és de 9 m3/s. 

No s’ha detectat cap indici de contaminació dels cursos d’aigua, degut a l’absència d’activitats 
contaminants. 

 
 

2.4.   Clima 
 
 El clima està condicionat pel relleu i la diferència altitudinal, això provoca grans variacions en 
les temperatures i les precipitacions entre els fons de vall i les parts altes de les muntanyes.  
 La forest del Cuco correspon a un clima mediterrani d’alta muntanya, suavitzat a les parts més 
baixes, per sota dels 1.500 m. Per sobre, el clima s’aguditza, prenent caràcters alpins amb hiverns 
freds i llargs on la primavera i la tardor són quasi imperceptibles. L’orientació de les vessants i les 
hores d’insolació influeixen decisivament en els microclimes locals, produint gran contrast entre la 
solana i l’obaga. 

 
A continuació es mostren una sèrie de dades i paràmetres per comprendre millor el clima de la 

zona. Aquestes dades s’han obtingut del Servei Meteorològic de Catalunya i de l’Estació 
Meteorològica de Sort. 

 
 

2.4.1.  Qualitat de l’aire    
 

Aquestes dades s’han obtingut de l’estació automàtica de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
Contaminació Atmosfèrica, del Departament de Medi Ambient i Habitatge que controla l’ozó i la pluja 
àcida, està situada en la carretera de Sort a La Pobla de Segur, km 0,5. les seves coordenades són; 
346.180, 4.696.690 (x,y) i 682 m. 

S’ha de tenir en compte que la distància entre l’observatori i la forest estudiada és d’uns 50 km.  
Els contaminants mesurats són: 

• Ozó: el llindar de protecció de la vegetació (65 µ/m3 mitjana en 24 hores) ha estat 
superat una mitjana de 81 cops l’any. Amb un valor màxim de 107 µ/m3 l’any 1997. 

• Pluja àcida: el pH global anual no ha estat inferior a 5 (límit per considerar-se com a 
àcida). El pH global anual mínim de la sèrie ha estat de 5,7 l’any 1996. 

 
 
2.4.2. Règim tèrmic i pluviomètric  

 
Les temperatures mitjanes mensuals són molt fredes, entre – 1º i 4°C durant els mesos d’hivern i 

entre 11º i 19°C els mesos d’estiu. Essent el mes més fred el de gener i el més càlid el de juliol. 
L’amplitud tèrmica anual està entre 16º i 14º C, marcada continentalitat tèrmica, amb gran contrast 
entre l’hivern i la tardor. 

El risc de gelades és present en els mesos d’hivern, al principi de la primavera i a finals de la 
tardor, essent més elevat a les zones de més altitud i a l’obaga. 

El règim pluviomètric es defineix per pluges abundants i repartides uniformement al llarg de l’any.  
Cal aclarir que en els mesos més freds, gran part de la precipitació és en forma de neu. 
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Temperatures mitjanes mensuals (segons isotermes altitudinals): 
• Gener: de -1º a 2º C 
• Febrer: de 0º a 4º C 
• Març: de 2º a 5º C 
• Abril: de 5º a 7º C 
• Maig: de 8º a 12º C 
• Juny: de 11º a 15º C 
• Juliol: de 16º a 19º C 
• Agost: de 13º a 18º C 
• Setembre: de 11º a 15 º C 
• Octubre: de 8º a 11º C  
• Novembre: de 3º a 6º C 
• Desembre: de 0º a 3º C 

 
Temperatures mitjanes: 

• T mitjana del mes més fred: - 3,35 ºC al mes de gener. 
• T mitjana del mes més càlid: 23,54 ºC al mes de juliol. 

 
     Segons l’Atles Climàtic de Catalunya les dades per l’àrea d’estudi són les següents: 

• Temperatura mitjana anual: 9,31 ºC 
• Temperatura mitjana de les mínimes: 2,88 ºC 
• Temperatura mitjana de les màximes: 13,21 ºC. 
• Amplitud tèrmica anual: de 16 a 17 ºC 
• Concentració tèrmica estival, eficàcia tèrmica segons Thornthwaite: del 48% a 

51,95% (la major part de la forest) i del 51,95% a 56,3% (la part oest) 
• Precipitació mitjana anual: de 650 a 850 mm (de les parts més baixes a les més altes) 
• Dèficit hídric anual segons Thornthwaite: < 0 mm en la zona dels afloraments de 

Borente (sud) i la part baixa de la forest (est) i de 0 a 100 mm en tota la resta 
• Evaporació potencial: de 572 a 712 mm 
• Regió tèrmica: mesotèrmica I (B’1) 
• Règim pluviomètric estacional: PTEH (part baixa de la forest) i EPTH (part alta) 
• Tipus de clima (índex d’humitat de Thornthwaite): 0 a 20 subhumit (C2) 
• Radiació solar real (mitjana anual): entre 1.465 i 1.044 (10 kJ*m2*dia-1) 

 
 

Diagrama Walter-Lieth
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                            Figura I.2.4.2.1.  Diagrama de Walter-Lieth pel conjunt de les forests d’Ainet 
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Diagrama Walter-Lieth per alçades superiors a 1500m
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Figura I.2.4.2.2.  Diagrama de Walter-Lieth per alçades > 1.500m 
 
 

Diagrama Walter-Lieth per alçades inferiors a 1500m
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Figura I.2.4.2.3.  Diagrama de Walter-Lieth per alçades < 1.500 m 

 
 
Consultar les taules de temperatures i precipitacions en l’Annex. 

 
 

2.4.3. Règim de vents 
 

Els vents principals són els de component N i SE, els més forts tenen una component N amb 
velocitats fins a 3,8 m/s. Aquestes dades han estat mesurades a l’observatori de Sort i per tant 
predomina el fons de vall, no es disposa d’altres dades. 
 
 

2.4.4. Efecte Fogony (Föhn) 
 
     És freqüent que a sotavent dels Pirineus, es produeixi un fenomen conegut amb el nom d’efecte 
föhn. Aquest efecte es produeix després que un flux humit hagi creuat la serralada condensant la 
seva humitat a sobrevent i provocant al vessant oposat una elevació anormal de la temperatura, una 
disminució de la humitat relativa i un increment considerable de la velocitat i les ràfegues de vent. La 
serralada dels Pirineus, pel seu caràcter compacte –absència de valls transversals que la creuin 
completament i orientació d’oest a est-, afavoreix el desenvolupament del fenomen al vessant ibèric 
quan els fluxos són de component nord, nord-est i nord-oest. A la vall de la Noguera Pallaresa, se’l 
coneix amb el nom de fogony. 
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2.5.    Sòl 
 

 Diversos factors edafogènics han contribuït en la formació del sòl de la forest: el relleu, el clima, 
la vegetació i els fenòmens glacials. 
 El relleu ha tingut, i encara té, un paper molt important en l’edafogènesi, en determinar una 
zonació edafològica altitudinal. A causa de la gran inclinació dels vessants, en molts indrets els 
processos d’erosió són més importants que els edafogènics, motiu pel qual predominen els sòls poc 
evolucionats o litosòls, sense que arribin a la seva maduresa a causa dels processos destructius. 
Cal dir que, a nivell de la forest, l’erosió no és un fet molt important. 
 El clima és d’alta muntanya i és per l’acció del clima fred, que els sòls tendeixen a rentar-se en 
excés, a acidificar-se o inclús a enriquir-se en humus molt àcid, aturant així els processos 
edafogènics. La presència d’acícules de pi i de fullaraca generada pel bosc i sotabosc típic subalpí, 
afavoreix la formació d’humus àcid del tipus moder o mor. 
 Els principals tipus de sòl presents a l’àrea d’estudi es descriuen a continuació. 

 
� Litosòls 

 Es troben en indrets pedregosos, pics, crestes i cons de dejecció. Es mostren poc alterats i es 
poden mantenir sense canvis importants durant llargs períodes de temps. Són bàsicament sòls 
silicis. 
 

� Sòls subalpins 
 Sòls existents generalment en sotabosc de pi negre i avet, el caràcter edafogènic més 
important d’aquests sòls és la intensa activitat química que presenten, a causa de la matèria 
acidificant, en la mobilització del ferro que dóna lloc a processos de podzolització. Presenten un 
humus evolucionat tipus mull en les zones de calco-esquistos i calcàries, i un humus acidificant del 
tipus mull forestal o moder. 
 En indrets de rierols o fonts, on s’acumula  l’aigua, a vegades s’hi formen sòls torbosos de 
coloració fosca, saturats totalment d’aigua, molt compactes i de reacció fortament àcida, anomenats 
col·loquialment patamolls. 
 

� Sòls montans 
 En la zona de pi roig es presenta un humus tipus morder, àcid i amb una relació C/N més gran 
de 15, que indica la presència de compostos húmics poc evolucionats.  
 

El relleu juga un paper molt destacat en l’edafogènesi. Degut als elevats pendents de les 
vessants, els processos erosius són, molts cops, més importants que els edafogènics. Per aquest 
motiu predominen els sòls poc evolucionats o litosòls. 

Segons l’USDA (Soil Taxonomy System), aquests sòls són: entisòls, inceptisòls i alfisòls. 
Cal recordar la gran quantitat d’afloraments, de diferent naturalesa, que trobem en el conjunt de 

la forest. Això provoca la quasi inexistència de sòl en gran part de la seva superfície, quedant reduït 
a les escletxes de les roques. Els sòls formats sobre roca mare esquistosa són, normalment, poc 
desenvolupats. 

 
• Entisòls 

Ocupen les zones més muntanyoses i es caracteritzen per una reduïda espessor degut 
al pròxim contacte lític, menys de 50 cm de profunditat format per roques pissarres i 
esquists.  Es mostren poc alterats. 
 

• Inceptisòls i alfisòls 
Es localitzen en petites àrees, corresponents per general a col·luvions al peu de les 
vessants on la major profunditat del sòl ha donat origen a horitzons càmbics o argílics, 
degut a una major evolució i desenvolupament del perfil del sòl. 

 
 

2.5.1. Litologia 
 
 La zona està formada per una varietat de materials paleozoics metamorfitzats. Aquests 
materials foren sotmesos a les forces endògenes hercinianes i posteriorment alpines, motiu pel qual 
es troben en clapes petites i trencades sense presentar una gran massa contínua. La presència de 
masses ígnies és deguda a la injecció magmàtica ocorreguda durant el cicle hercinià. 
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Segons el Mapa Geològic 1:250.000 de l’ICC, les roques cambro-ordovicianes formen el gruix 
del dom de la pallaresa i són la mostra de les roques més antigues de la zona. Aquestes són: fil·lites 
de color gris fosc, quarsites, llicorelles quarcítiques associades a petits nivells de calcàries, i 
microconglomerats. 

La zona propera als cursos fluvials es caracteritza per ser una plana al·luvial deltaica constituïda 
per graves, sorres i llims, on també s’hi troben còdols i dipòsits fluvioglacials. 

El sinclinal de Llavorsí – Tírvia està format per bandes uniformes de llicorelles carbonoses de 
color negre del Silurià, on aquest s’hi ha fossilitzat, útil per a la datació del terreny. 

 
 
2.5.2.    Geomorfologia 

 
L’estructura general de l’àrea és fruit de l’orogènia herciniana, que va establir l’estructura bàsica, i de 

l’orogènia alpina, que va modificar l’anterior, manifestant-se predominantment en forma de falles. 
Dins l’orogènia herciniana es distingeixen dues grans unitats. La primera i la més extensa és el dom 

de la pallaresa, estructura anticlinal formada per roques paleozoiques metamorfitzades, caracteritzada 
per l’alineació general dels eixos en direcció E-W i una disposició de capes verticalitzades de bussament 
nord. Al seu interior apareix el petit sinclinal de Tor, clarament diferenciat de l’anticlinal. La segona gran 
unitat és el batòlit granodiorític de Bassiers, que de forma allargada ocupa una petita part de la capçalera 
de la Noguera de Cardós. 

Pel que fa als factors estructurals, i com a conseqüència dels processos hercinians i alpins, cal 
destacar la disposició de les capes amb fort bussament nord, fet que esdevé característic en l’aspecte del 
relleu, i la presència d’abundants fractures de diversa magnitud i direcció que es fan paleses en ambdues 
estructures i en molts casos han actuat com a línies directores del modelatge del relleu. 

Aquesta relació entre els trets estructurals i el modelatge del relleu també es posa de manifest en 
l’aspecte de trinxat que ofereix el rocam a conseqüència de la intersecció de línies de fractura, contactes 
litològics, plans d’esquistositat i plans de sedimentació. En general, el trinxat afavoreix els processos de 
meteorització i d’erosió. 

 
   Figura 2.5.2. Mapa geològic de l’àrea d’estudi.  Font: Història Natural dels Països Catalans. 
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2.5.3. Paleontologia 
 

Tot el territori està constituït per materials que van patir una profunda metamorfització, per tant, no es 
troben fòssils en els materials cambro-ordovicians, que són el gruix de l’anticlinori de la Pallaresa. 

 
 
2.5.4. Riscos geològics 

 
En algunes parts de la forest, hi ha el perill de despreniments de blocs o roques, degut a l’elevat 

pendent dels vessants i als fenòmens de meteorització de gel-desgel entre les fissures de les 
roques que afloren.  

 

 
 Foto I.2.5.4. Esllavissada en la forests de Clots de Carbonera 
 
 
2.6.   Vegetació i flora 
 
2.6.1.    Vegetació potencial 

  
 Per vegetació potencial s’entén la vegetació que es pot esperar que dominaria de forma òptima 
a la zona d’estudi per condicions de substrat, orientació, altitud i climatologia; aquesta coincidiria 
amb la vegetació primitiva de l’indret, sempre i quan qualsevol alteració produïda al llarg del temps 
no hagués malmès el sòl ni l’estratificació i composició de les espècies vegetals. 

En funció dels criteris florístics, fisionòmics i geogràfics, l’àrea objecte d’estudi es troba immersa 
dins el domini de dues de les tres regions biogeogràfiques diferenciades entre sí. Així a les forests 
d’Ainet s’hi troben dues regions biogeogràfiques: l’eurosiberiana i la mediterrània. Degut a la seva 
modesta altitud i orientació solana, la regió boreoalpina no hi té superfície representativa. 

 
� Regió euro-siberiana: estatge montà 
 
Es troba a tota la part alta de les forests. En funció dels trets florístics i la vegetació particular, en 
aquesta àrea es situa l’estatge basal (entre els 1.400 – 1.800 m.) i algunes clapes a l’estatge 
basal (1.000 – 1.400 m.). La primera àrea correspon al bosc natural de coníferes i bedollar i 
constitueix l’estatge inferior de l’alta muntanya. És un estatge forestal que coincideix bàsicament 
amb els següents dominis: 

• Domini de la roureda de roure martinenc, Petriddio-Quercetum pubescentis. És un 
bosc fonamentat a l’entorn del roure martinenc (Quercus humilis), el sotabosc es troba 
dominat per la falguera aquilina (Pteridium aqulinum) i l’escorodònia (Teucrium 
scorodonia). Es tracta més d’una associació pròpia dels ambients submediterranis. La 
seva substitució habitualment esdevé en una pineda de pi roig amb un sotabosc 
semblant al de la roureda potencial i en les zones més esclarissades i pertorbades, són 
substituïdes per bedollars secundaris. 

 
• Domini dels prats dalladors amb fromental, Tragopogo-Lolietum multiflori, comunitat 

típiques dels estatges basal i muntà dels Pirineus Centrals, es desenvolupen en 
pendents suaus amb sòl profund. Hi destaquen els fromentals (Arrhenatherum elatius i 
Trisetaria flavescens), el raigràs italià (Lolium multiflorum), diverses espècies de trèvols 
(Trifolium sp.) i moltes altres gramínies.      
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� Regió mediterrània  
 

Es troba a tota la part baixa de les forests, allí on el terreny té una orientació més solana. En 
funció dels trets florístics i la vegetació particular, en aquesta àrea es situa l’estatge submontà 
(entre els 1.000 – 1.400 m.) i en alguns punts de l’estatge muntà (1.400 – 1.800 m.), en funció de 
l’orientació i els afloraments rocosos existents. La primera àrea correspon al bosc natural del 
carrascar. És un estatge forestal que coincideix bàsicament amb els següents dominis: 
 

• Domini dels carrascars, Quercetum rotundifoliae, comunitats típiques dels ambients 
més continentals de la regió mediterrània, on degut on degut a l’orientació solana i a la 
poca profunditat del sòl, s’hi desenvolupa aquesta comunitat amb el seu corresponent 
sotabosc, amb influència d’algunes espècies euro-siberianes. Hi destaquen el corner 
(Amelanchier ovalis), el tortellatge (Viburnum lantana), el te de bosc (Galium vernum) i 
el roure martinenc (Quercus humilis).      

 
• Domini dels roquissars silícics, Antirrhinion asarinae, comunitats típiques dels 

ambients més alts de l’estatge muntà, on degut a que les roques silíciques són menys 
permeables i resistents a l’aigua, s’hi poden desenvolupar un grup de comunitats 
plenament adaptades a aquest medi tant rocós. Hi destaquen els conillets (Antirrhinum 
asarina) i diferents espècies de crespinells (Sedum sp.).      

 
 
 Segons el Mapa d’Hàbitats de Catalunya del Departament de Medi Ambient i Habitatge, 
consultar l’apartat de Cartografia, els hàbitats potencials són: 

� Bedollars secundaris pirinencs 
� Carrascars (boscos o màquies de Quercus ilex subsp. rotundifolia)  
� Rouredes de roure sessiliflor (Quercus petraea), de vegades amb altres caducifolis (Betula 

pendula,...), acidòfiles i xeromesòfiles, pirinenques i del territori catalanídic septentrional 
� Rouredes (de Quercus humilis, Q. x cerrioides), silicícoles, de la muntanya mitjana. 
� Pinedes de pi roig (Pinus sylvestris), acidòfiles i xeròfiles, dels estatges montà i submontà 

dels Pirineus 
 

 
2.6.2.    Vegetació actual 
 
Enfront la vegetació potencial es troba la vegetació actual, fruit de les transformacions 

originades principalment per l’home. Així doncs, degut a l’accidentada orografia i a l’antiga activitat 
antròpica del conjunt de les forests d’Ainet, la vegetació actual és lleugerament diferent a la 
potencial, els canvis més destacables són la substitució de la roureda i dels prats dalladors.  

Hem dividit la vegetació actual en les dues regions biogeogràfiques presents a l’àrea d’estudi: 
euro-siberiana i mediterrània.  
 

� Regió euro-siberiana 
 
Bedollar  
 
Es tracta d’un bosc secundari fruit de la substitució de la roureda de roure martinenc, que ocupa 
la vessant més obaga de les forests i amb sòls més profunds. Es troba en les parts més altes, 
des dels 1.400 fins als 1.800 m.  Cal destacar que es tracta d’una massa poc o gens explotada, 
irregular i amb un pocs peus de grans dimensions degut que els nombrosos afloraments 
rocosos no faciliten el creixement vegetatiu.  
 
És d’un bedollar amb una clara presència dominant de bedoll a les parts més pertorbades i 
parts baixes de les forests, amb algunes clapes de pineda esparsa de pi roig (Pinus sylvestris) a 
les parts més altes i amb alguns peus escampats de roure martinenc (Quercus humilis) atesa la 
seva composició florística, pertany a la comunitat del Petriddio-Quercetum pubescentis (Betula 
pendula). Forma un bosc força ombrívol a les parts més baixes, on l’estrat arbori presenta un 
recobriment alt. El sotabosc és força ric, amb algunes molses i relativament divers en plantes 
superiors. Hi podem trobar espècies tan d’origen mediterrani com euro-siberianes: ginebre 
(Juniperus communis), aranyoner (Prunus spinosa), roser boscà (Rosa alpina), herba fetgera 
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(Hepatica nobilis), marxívol (Helleborus foetidus), nabiu (Vaccinium myrtillus) i alguns peus 
esparsos de neret (Rhododendrum ferrugineum) a les parts més altes de la forest de Clots de 
Carbonera, testimoni clar de la proximitat de veïnes pinedes de pi negre de l’estatge altimontà i 
subalpí. També a les parts culminals de la forest hi trobem alguns peus esparsos d’avet (Abies 
alba).  

 

      
Foto I.2.6.1.1. Aspecte del bedollar                     Foto I.2.6.1.2. Mata de neret en plena floració.   
 
 
Tremoledes  
 
A les parts culminals de la forest, en les antigues zones de pastura on abans eren ocupades per 
prats dalladors, actualment s’hi desenvolupen uns densos bedollars que en alguns punts contenen 
taques força compactes de trèmol (Populus tremula) formant petites tremoledes. El sotabosc arbustiu 
és molt semblant al descrit en el punt anterior, però hi destaquen algunes herbàcies que són un clar 
testimoni dels antics prats dalladors; hi trobem Heuphorbia cyparissias, Urtica major, Vicia sp, ...  
 
 

 
                             Foto I.2.6.1.3. Tremoleda. 
 

 
 
� Regió mediterrània 
 
Es troba a partir a la part baixa de la forest i en algunes zones culminals d’orientació solella i ambient 

rupestre. La vegetació actual pot venir condicionada també per fenòmens naturals com poden ser les 
esllavissades.  
 

Carrascars 
  
En les àrees on degut a l’orientació solana i a l’abundància dels afloraments rocosos s’hi 
desenvolupen els típics carrascars continentals (Quercetum rotundifoliae) de l’estatge muntà. Es 
troben des de la part baixa de les forests fins als punts culminals i resseguint sempre les 
carenes de l’àrea d’estudi. Degut a la forta insolació i a la poca profunditat del sòl, el seu 
sotabosc és més aviat pobre tan en l’estrat arbustiu com herbaci. Hi destaquen el ginebre 
(Juniperus communis), Heliantenum sp. i l’argelaga (Genista scorpius). En alguns punts també 
hi trobem petites clapes o brolles de garric (Quercus coccifera). 
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A les parts més fondes i ombrívoles, sobretot les properes al barranc dels Torrents, s’hi troben 
peus esparsos de cirerer (Prunus avium), gatsaules (Salix caprea) i freixes de fulla gran 
(Fraxinus excelsior).  

 

 
                           Foto I.2.6.1.2. Aspecte general del carrascar. 
 

Roquissars silícics 
 

Els roquissars silícics són comunitats típiques dels ambients rupícoles de l’estatge muntà, on 
s’hi desenvolupen unes comunitats plenament adaptades a aquest medi tant rocós. Degut a que 
aquest es tracta d’un medi pràcticament no alterat per l’home, la vegetació actual es igual a la 
potencial. Hi podem trobar els conillets (Antirrhinum asarine) i algunes espècies de crespinells 
com Sedum album, S. brevifolium, i S.hirsutum . Degut a la duresa i aridesa del medi, es tracta 
de comunitats més aviat pobres.      

 

 
               Foto I.2.6.1.3. Aspecte general d’uns roquissars amb tartera del rodal 4b. 

 

 
� Vegetació dels indrets especials 
 
La comunitat vegetal més remarcable de les forests com a indret especial, són les diferents 
petites masses de trèmols (Polpulus tremola) que ja hem parlat anteriorment, per la seva raresa, 
per la seva gran diversitat en flora i per què constitueixen un excel·lent refugi per a diverses 
espècies de pícids (picots). És particularment remarcable la predilecció que té el picot negre 
(Dryocopus martius) per aquests tipus de masses, ja que hi troba fusta tova ideal per a excavar-
hi els seus nius i el conjunt de la massa li proporciona suficient aliment sempre i quan s’hi 
conservi fusta morta en tots els seus estadis (arbres morts, estaques i troncs caiguts en 
diferents estats de descomposició). A més, aquesta zona reuneix diverses restes de bordes, 
que són testimoni de l’ús que se’n havia fet de la zona com a pastures i prats dalladors amb 
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fromental, on hi destaquen algunes espècies d’herbàcies com són Heuphorbia cyparissias, 
Urtica major, Vicia sp, ...  
 
 
Cal destacar també espècies forestals productores de baies, fruits silvestres i flors per la 
decoració. Entre les primeres, les maduixes (Fragaria vesca), els nabius (Vaccinium myrtillus), i 
els gerds (Rubus idaeus). Són abundants en les clarianes naturals i a les vores de les masses 
forestals. Són la base de l’alimentació de moltes espècies animals. 

 
 

 
                         Foto I.2.6.1.4. Fruits de gerdera (Rubus idaeus). 

 
 
En els cursos d’aigua o zones més humides apareixen comunitats vegetals mixtes que es 
caracteritzen per la presència de freixes (Fraxinus excelsior), salzes (Salix alba), gatsaules 
(Salix caprea), cirerers (Prunus avium), nogueres (Juglans regia), xops (Populus nigra), 
avellaners (Corylus avellana) i trèmols (Populus tremula). 
En els afloraments, penyes i tarteres, cal anomenar la presència de diferents espècies 
rupícoles. 
Les concentracions d’arbustos i de peus aïllats d’arbres productors de fruits carnosos són 
importants en l’àmbit d’aplicació del present POF. Aquests sectors s’haurien de mantenir 
intactes, evitant-hi circulació de maquinària forestal en qualsevol període de l’any.  
La vegetació de ribera i l’associada a barrancs o indrets propers a punts d’aigua s’haurà de 
mantenir intacta. En la majoria dels casos no es tracta de boscos de ribera, sinó que es tracta 
de taques de vegetació higrófila o afloraments d’espècies de planifolis oportunistes. En molts 
casos proporcionen estabilitat al terreny, a més de suposar ecotons de gran valor des del punt 
de vista de conservació de la biodiversitat. 
De la mateixa manera que en els apartats anteriors, els aprofitaments dins de l’àmbit d’aplicació 
del POF hauran d’ésser especialment escrupolosos en el que fa referència al respecte els 
cursos d’aigua, cal tenir-hi especial cura ja que es tracten de punts importants per a la 
reproducció d’amfibis (especialment de granota roja) que, per la seva poca mobilitat i extrema 
dependència dels recursos hídrics, es converteixen en espècies extremadament sensibles a les 
alteracions del seu hàbitat.  

 
� Pastures 

 
El manteniment de les pastures comporta la utilització d’un dels recursos més interessants de 
les forests per al seu aprofitament per part del bestiar, a banda d’assegurar el manteniment dels 
índexs de biodiversitat globals pel conjunt de la forest, a causa de les espècies de vertebrats 
estrictament lligades a aquests ambients i a les nombroses espècies que els freqüenten 
ocasionalment. Tot i així, en les forests de Clots de Carbonera, Solanet i Obaga de Vinyes, 
degut a la manca de superfície actualment explotable per a la pastura, no creiem que s’hi hagin 
d’establir directrius de planificació específiques per a pastures. 
Finalment, es recomana respectar tots els arbres vells, vius o morts, presents als límits de les 
pastures, com a punts de refugi i alimentació de nombroses espècies pròpies d’aquests 
ambients. En aquest sentit, val la pena destacar la importància de les bordes i cortals en bon 
estat o abandonats com a àrees-refugi per a la fauna, sobretot aquelles que presenten murs de 
pedra o teules. 
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� Bolets, líquens i molses 
 
Les forests d’Ainet compten amb una escassa diversitat de fongs, que es concentren sobretot 
per les zones boscoses de l’estatge muntà. Hi ha algunes espècies que no són comestibles, 
però que són força comunes com els pets de llop (Lycoperdon perlatum). 
Els bolets que més comunament es consumeixen a la comarca del Pallars Sobirà són: 
 

o Carrereta (Marasmius oreades), conegut també com a cama-sec. Es poden trobar en 
prats i pastures. Abunda molt més a la primavera que a la tardor. És un comestible 
excel·lent, que s'acostuma a conservar sec. Es comuna la seva venda en els comerços 
de la zona com a producte típic. 

o Rovelló (Lactarius deliciosus), és típic de boscos joves de coníferes. Surt a la tardor, a 
partir del setembre. És un comestible excel·lent buscat per gent de la comarca i de fora 
d’ella. 

o Cep (Boletus edulis), apareix a la tardor, d’agost a novembre, en sòls humits de pinedes 
i avetoses. És un comestible excel·lent, molt apreciat al Pallars. 

 
Se’n poden citar molts altres, com la múrgula (Morchella conica), les llenegues negra, blanca i 
roja (gr. Hygrophorus), el rossinyol (Cantharellus cibarius), el fredolic (Tricholoma terreum), etc. 
Les molses hi són ben presents en el conjunt de les forests, hi trobem espècies com; 
Hylocomium splendens, Dicranum scoparium i Rhytidiadelphus triquetus. Aquest estrat muscinal 
assegura una protecció contra l’erosió i una acumulació d’aigua i neu que conserva la humitat 
del sòl. 
Els líquens també hi tenen una presència destacada, sobretot en les zones més elevades de les 
forests. El més important és la barba de caputxí (Usnea sp.), utilitzada com a bioindicador de la 
contaminació atmosfèrica.  

 
 
2.6.3.  Hàbitats d’interès 

 
 Es important conèixer els hàbitats d’interès comunitari o local de la forest per tal de poder 
satisfer els objectius de conservació i protecció de la biodiversitat. 
 Els hàbitats clau existents a l’àrea d’estudi es descriuen a la taula I.2.6. Com hàbitats clau s’han 
considerat tant els Hàbitats d’Interès Comunitari identificats per la Directiva d’Hàbitats 92/43/CEE i 
posterior directiva 97/62/CEE, com els hàbitats d’interès local identificats pel PCMBD, inclosos 
aquells seleccionats en el Criteri 1 de delimitació de Zones Prioritàries per Biodiversitat (PALAU et al. 
2002). 
  
    Taula I.2.6.3. Llistat d’Hàbitats d’Interès Comunitari 

HIC Codi Prioritari 
Alzinars i carrascars 9340 No 
Afloraments rocosos silícics amb vegetació rupícola 8220 No 
Tremoledes  Local - 

 
Notes: HIC: Hàbitat d’Interès Comunitari   Font: Cartografia d’Hàbitats de Catalunya (Institut Cartogràfic de 
Catalunya, web del departament de Medi Ambient i Habitatge) 

 
 
 Dels Hàbitats d’Interès Especial descrits pel Parc Natural de l’Alt Pirineu no se n’ha 
localitzat cap. 
 
 

2.6.4.  Naturalitat i índex de maduresa 
 

Per avaluar la naturalitat de l’àrea d’estudi, en l’inventari dels rodals de les forests, s’està aplicant 
l’Índex de Maduresa Forestal proposat en el PCMBD. Aquest índex, és senzillament un test sobre 
els signes que demostren la maduresa d’un bosc. Per calcular aquest paràmetre, s’utilitza l’índex de 
naturalitat presentat per Palau et al, en l’estudi anomenat: “Plan de Conservación y Mejora de la 
Biodiversidad Forestal del Mig Pallars". El test aplicat per calcular l’índex, té en compte diferents 
aspectes del rodal en qüestió: l’existència de tocons, la presència de forats de picot, la presència de 



Projecte d’Ordenació Forestal CUP 131 “Clots de Carbonera” i “Solanet i Obaga de Vinyes”                                  Estat Natural  

 

 22 

diferents espècies, l’existència de ramat, la composició florística, l’estructura del bosc, el 
recobriment,.... Aquest test, servirà per a la posterior localització dels rodals de major biodiversitat, i 
que interessa conservar per assegurar el bon futur del bosc i dels diferents hàbitats faunístics i 
florístics.  

Als rodals d’elevada naturalitat se’ls afegirà la informació de les espècies sensibles de fauna, en 
el següent apartat i finalment, en l’apartat 2.9.4. es presenta una proposta dels rodals que hauran 
d’estar al quarter de conservació de la biodiversitat (AEIN i AGD).  
     L’índex de Maduresa només s’aplica en els rodals arbrats (consultar la fitxa en els annexes). 

 
Els rodals amb un índex molt alt (IMF > 140) s’haurien de deixar a evolució natural, ja que són 

d’especial interès i una intervenció sobre les seves característiques podria comportar la pèrdua 
d’alguns dels seus caràcters, que normalment tenen una rellevància en termes de biodiversitat. 

 
En els rodals amb un índex alt (IMF 100-140) s’ha de plantejar una gestió que no superi 

l’alteració de les seves característiques estructurals, també poden deixar-se a evolució natural. 
 
          Taula I.2.6.4. Índex de maduresa per rodal 

Rang IMF Núm. rodals 

0-50 0 
51-100 24 
101-140 3 
141-170 0 

  
Com es pot comprovar en la taula resum cap rodal supera la xifra de 140 en l’índex de 

maduresa per tant no existeix cap rodal amb un grau alt de naturalitat. Els tres rodals amb major 
puntuació són; 3d, 6b i 6c, més endavant s’estudiarà la necessitat d’introduir-los al quarter de 
conservació de la biodiversitat. 
 
 
 2.6.5.  Flora: tàxons d’interès especial 
 
 No es disposa de cap catàleg florístic de la forest, tot i que la existència del bosc de pi negre ja 
és un factor botànicament singular i què requereix una planificació molt acurada. No obstant, es 
recomana la realització d’inventaris florístics que puguin incrementar el grau de coneixement en 
aquest àmbit, i que permetin afinar determinats aspectes de la gestió forestal. 

 
 
2.6.6.    Metodologia de treball de l’inventari botànic  

 

Per a fer l’inventari botànic s’ha utilitzat una metodologia senzilla, però a la vegada efectiva. 
S’ha fet una valoració prèvia, sobre ortofotomapa i mapa d’hàbitats, per tal de conèixer quins són les 
comunitats vegetals presents a la forest. S’han emprat quatre dies (5, 6, 30 i 31 de maig) per 
organitzar els itineraris botànics que recorren els ambients més representatius de l’àrea en ziga-
zaga de manera que es detecten la majoria de les plantes existents. És important realitzar els 
itineraris durant la primavera, quan la majoria d’espècies es troben en floració, són més conspícues i 
fàcils de classificar. Al fer els itineraris s’anoten les diferents espècies presents identificades i es 
recullen mostres de les espècies dubtoses o no identificades per tal de procedir a la seva correcta 
classificació amb disponibilitat de tota la bibliografia de referència. En alguns casos, s’ha completat 
la informació consultant el banc de dades de biodiversitat BIOCAT 
(http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html).  
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2.7.   Fauna 
 
2.7.1.    Comunitat de vertebrats: descripció general 
 
a) Peixos 

 
A la forest de Clots de Carbonera, degut a que l’únic curs d’aigua existent, el barranc des 

Torrents, és de corrent intermitent, es considera que en tota la finca no hi ha peixos, almenys de 
manera continuada. Tot i així, no s’ha fet cap cens específic de la ictiofauna, per tant seria 
recomanable de fer-lo per tal de confirmar aquesta afirmació.  
 

b) Amfibis 
 

Es troben únicament al curs del barranc des Torrents i en els prats que limiten per la part baixa 
de la forest. La zona del torrent, degut al seu cabal irregular i intermitent, no és un hàbitat adequat 
per a algunes de les espècies d’amfibis de la zona. Tot i així, hi ha espècies menys exigents que s’hi 
adapten perfectament, com són la salamandra (Salamandra salamandra) i el gripau comú (Bufo 
bufo) són les espècies de presència segura dins l’àrea d’estudi, mentre que és molt probable (però 
no ha estat confirmada) la presència del tritó pirinenc (Euproctus asper).  
 

 
Foto I.2.7.1. Exemplar de gripau comú (Bufo bufo).         Foto I.2.7.2. Exemplar sargantana de paret (Podarcis muralis).

    

 
c) Rèptils 

 
A grans trets, degut a que la majoria dels sectors de la forest són d’exposició solella, són espais 

escaients per als requeriments dels rèptils. Dels ofidis, cal esperar que l’escurçó pirinenc (Vipera 
aspis) sigui abundant a les zones ben assolellades amb vegetació arbustiva. La presència d’altres 
espècies, com la serp verda (Malpolon monspessulanum), la serp d’aigua (Natrix maura) i la serp 
d’Esculapi (Elaphe longissima) és probable perquè l’hàbitat és adient, però no en tenim cap dada 
que ho confirmi. 

Dins la família Lacertidae és segura la presència de la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica) i 
la sargantana de paret (Podarcis muralis), freqüent en murs de pedra i roquissars. Es podria trobar 
el llangardaix verd (Lacerta bilineata), present probablement en indrets humits amb bona cobertura 
herbàcia i arbustiva. Val a dir que en zones de bosc dens i ombrívol no hi ha gairebé cap espècie de 
rèptil. 
 

d) Ocells 
 

A continuació s’ofereix una descripció general de la comunitat ornítica de les forests d’Ainet:  
L’ambient forestal que domina a l’estatge montà, com hem dit, és el bedollar. Aquest hàbitat 

presenta una avifauna prou diferenciada sobretot per l’estructura de bosc, l’entrada de llum i la 
composició de l’estrat arbustiu. Al bedollar, les espècies més característiques que s’han detectat 
són: la mallerenga petita (Parus ater), el pinsà comú (Fringilla coelebs), la mallerenga emplomallada 
(Parus cristatus), la mallerenga d’aigua (Parus palustris), el raspinell comú (Certhia brachydactyla), 
el cucut (Cuculus canorus), el picot verd (Picus viridis) i el picot garser gros (Dendrocopos major), 
aquests dos darrers tenen certa predilecció a alimentar-se i fer els seus nius a les tremoledes 
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existents a la forest. El picot negre (Dryocopus martius) no s’ha pogut comprovar que nidifiqui a la 
finca, tot i que hi ha un territori amb niu en una tremoleda just a fora del límit inferior de la forest 
(coordenades x: 355.644, Y: 4.715.926), per tant és segur que el picot negre, com a mínim, utilitza 
la forest per a alimentar-se.   

Les espècies més característiques que s’han detectat als carrascars de la forest són el bruel 
(Regulus ignicapìllus), el pit-roig (Erithacus rubecula), el mosquiter pàlid (Phylloscopus bonelli), la 
mallerenga blava (Parus caeruleus), la merla (Turdus merula), la griva (Turdus scivorus), el 
rossinyol comú (Luscinia megarhynchos) i el gaig (Garrulus glandarius). 

A les domini dels roquissars silícics, les espècies més característiques són la cotxa fumada 
(Phoenicurus ochruros), el sit negre (Emberiza cia), la cornella (Corvus corone), la gralla de bec 
vermell (Phyrrhocorax pyrrhocorax) i el roquerol (Ptyonoprogne rupestris), totes elles es troben 
estretament lligades als ambients rupestres.  

Pel que fa als rapinyaires diürns, sobrevolen la forest (sense nidificar-hi) el voltor comú (Gyps 
fulvus). És més que probable la reproducció a la forest del xoriguer comú (Falco tinnunculus) que 
nidifica als penyals i cingles.  

Dels rapinyaires nocturns es coneix la presència segura del gamarús (Strix aluco). Un altre 
ocell nocturn amb presència probable a l’àrea d’estudi, sobretot a les zones més obertes, és 
l’enganyapastors (Caprimulgus europaeus). 
 

                  
Foto I.2.7.3. Mallerenga blava (Parus caeruleus)             Foto I.2.7.4. Gralla de bec vermell (Phyrrocorax pyrrhocorax). 
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    Taula I.2.7.1. Espècies d’ocells detectades a les forests Clots de Carbonera, Solanet i Obaga de Vinyes 

Espècie P [1]   P   P   P 

Bernat pescaire  Cucut reial  Pit-roig X 
Mallerenga 
carbonera 

X 

Xarxet  Cucut X Rossinyol X Pica-soques X 

Ànec collverd  Òliba  Cotxa fumada X Pela-roques  

Aligot vesper  Xot  Cotxa cua-roja  Raspinell  

Milà negre  Duc  Bitxac  Raspinell pirinenc  

Milà reial  Mussol  Bitxac rogenc  Teixidor  

Aufrany  Gamarús X Còlit gris  Oriol X 

Voltor X Banyut  Còlit ros  Escorxador  

Àguila marcenca  Enganyapastors X Merla roquera   Botxí  

Arpella  Siboc  Merla blava  Capsigrany  

Esparver d’estany  Falciot  Merla de pit blanc  Gaig X 

Esparver cendrós  Ballester  Merla X Garsa  

Astor  Blauet  Griva X 
Gralla de bec 
vermell 

X 

Esparver  Abellerol  Tord X Gralla  X 

Aligot   Gaig blau  Tord a la roig  Gralla de bec groc  

Àguila daurada  Puput  Griva cerdana  Cornella X 

Àguila calçada  Colltort  Rossinyol bord  Corb  

Àguila cuabarrada  Pigot verd X Balquer   Estornell vulgar X 

Àguila pescadora  Pigot negre X Bosqueta  Estornell negre  

Xoriguer  X Pigot garser gros X Tallareta  Pardal  

Falcó cama-roig  Pigot garser petit  Tallareta cuallarga  Pardal xàrrec  

Esmerla  Cogullada  Tallarol de garriga  Pardal roquer  

Peregrí  Cotoliu  Tallarol capnegre  Pardal d’ala blanca  

Mostatxut  Alosa  Tallarol emmascarat  Pinsà X 

Perdiu roja  Oreneta de ribera  Tallarol gros X Pinsà mec  

Perdiu xerra  Roquerol X Tallarol de casquet X Gafarró   

Perdiu blanca  Oreneta vulgar X Tallarol trencamates  Verdum  

Gall fer  
Oreneta cua-
rogenca 

 Mosquiter pàl·lid  Lluer  

Faisà  Trobat  Mosquiter comú X Cadernera  

Polla d’aigua  Piula gola roja  Mosquiter de passa  Passerell  

Xivitona  Piula dels arbres  Mosquiter xiulaire  Trencapinyes  

Valona  Titella  Reietó  Pinsà borroner  

Xivita  Grasset  Bruel X Durbec  

Colom domèstic  Cuereta groga  Papamosques gris  Verderola  

Xixella  Cuereta blanca  Mastegatatxes  Gratapalles  

Tudó  Cuereta torrentera  Mallerenga cuallarga  Sit negre X 

Tórtora turca X Merla d’aigua  Mallerenga d’aigua X Hortolà  

Tórtora   Cargolet  
Mallerenga 
emplomallada 

X Repicatalons  

   Pardal de bardissa  Mallerenga petita X Cruixidell  

   Cercavores  Mallerenga blava X Llucareta  

[1]  Indica la presència de l’espècie 
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e) Mamífers 
 

Els micromamífers presents a l’àrea d’estudi són mal coneguts, per manca d’informació 
bibliogràfica. Durant el treball de camp s’han realitzat captures en viu de micromamífers sense 
obtenir-ne cap captura. Tanmateix, dels treballs de GOSÀLBEZ (1987) i RASPALL et al. (1995) fets 
en hàbitats similars podem suposar com molt probable la presència de les espècies següents: talp 
(Talpa europaea), musaranya menuda (Sorex minutus), musaranya cua-quadrada (Sorex araneus), 
musaranya vulgar (Crocidura russula), rata cellarda (Eliomys quercinus), esquirol (Sciurus vulgaris, 
presència segura), talpó roig (Clethrionomys glareolus), talpó de tartera (Chionomys nivalis) i talpó 
muntanyenc (Microtus agrestis). Encara que poc probable, no podem descartar la presència 
d’algunes espècies més, cas del liró gris (Glis glis) i talpó pirinenc (Microtus pyrenaicus). Les 
espècies lligades a cursos d’aigua permanents, com Galemys pyrenaicus, Neomys fodiens o 
Arvicola sapidus, segurament deuen ser absents dins l’àrea d’estudi. 

Pel que fa als lagomorfs, la llebre (Lepus europaeus) és comuna en la majoria dels ambients 
oberts, sobretot en els prats dalladors abandonats.  

L’ordre dels carnívors està representat per espècies que apareixen per tota l’àrea, com la 
guineu (Vulpes vulpes), la fagina (Martes foina) i la geneta (Genetta genetta), així com per la 
presència problable de dues espècies més especialistes, la marta (Martes martes; presència 
problable) i el gat salvatge (Felis sylvestris), que requereixen boscos extensos i tranquils.  

Els ungulats estan representats pel senglar (Sus scrofa), l’isard (Rupricapra pyrenaica) i el 
cabirol (Capreolus capreolus), tots tres molt abundants. L’isard es troba a les parts altes de la forest 
i parts culminals de la finca i el cabirol a les zones forestals, que utilitza com a refugi i des d’on surt 
freqüentment per alimentar-se als prats. 
Diferents espècies de ratpenats (ordre Chiroptera) són representades a l’àrea d’estudi, essent les 

espècies fitòfiles, ocupants de cavitats dels arbres, les de presència més probable (BENZAL & DE 
PAZ 1991, BERTRAND & MÉDARD 2000): Myotis bechsteinii, Myotis daubentonii, Barbastella 
barbastellus, Eptesicus serotinus, Nyctalus noctula, Nyctalus leisleri, Plecotus austriacus, Plecotus 
auritus i Hypsugo savii. També podrien estar presents a la zona algunes espècies troglòfiles 
(habitants de coves i escletxes de roques), com Pipistrellus kuhlii o Tadarida teniotis, però la seva 
incidència en la planificació forestal seria mínima. Cal tenir present que no s’ha fet cap estudi 
específic sobre els quiròpters de l’àrea d’estudi, de manera que la llista anterior s’ha de prendre com 
merament orientativa. 
 

 
Foto I.2.7.5. Guineu (Vulpes vulpes). 

 

2.10.2 Invertebrats 

En general, la informació existent sobre els invertebrats és molt escassa, la qual cosa fa difícil tant 
la confecció d’una descripció general de les comunitats presents a l’àrea d’estudi, com la seva 
posterior presa en consideració en la planificació forestal. Tot i així, durant els inventaris s’han 
detectat algunes espècies que poden ser interessants per l’ordenació de la forest. S’ha confirmat la 
presència d’un coleòpter: Cicindella sp.. També és de destacar la més que probable presència d’una 
papallona típica de les pinedes de pi roig de l’estatge muntà: Graellsia isabelae.  
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Foto I.2.7.6. Graellsia isabelae. 

 

2.10.3.    Espècies d’interès per a la conservació i aspectes a considerar en la planificació 

Les espècies que es consideren més sensibles i, per tant d’interès per a la conservació de les 
forests de Clots de Carbonera, Solanet i Obaga de Vinyes, són el picot negre (Dryocopus martius), 
la marta (Martes martes) i el gat salvatge (Felis sylvestris). Degut a que la primera espècie, se’l 
coneix amb més detall la seva distribució a dins de les forests, és la que condicionarà els aspectes 
de planificació forestal dels present Pla d’Ordenació (sobretot, protecció de les tremoledes). Pel que 
fa a la presència de marta i de gat salvatge, caldria aprofundir més en estudis sobre la seva 
presència i distribució per tal de poder establir mesures de conservació.   
 
 
2.10.4. Metodologia de treball de l’inventari faunístic  
 

Per a fer els inventaris faunístics de la forest de Clots de Carbonera s’han utilitzat dues 
metodologies diferents per cada tipus; una per l’inventari avifaunístic i una altra pel de 
micromamífers. En ambdós casos s’ha fet una valoració prèvia, sobre ortofotomapa i mapa 
d’hàbitats, per tal de conèixer quins són hàbitats presents a la forest. S’han emprat quatre dies (5 i 6 
d’abril, 30 i 31 de maig) ja que és una època amb una gran activitat reproductiva tant dels ocells 
com dels micromamífers.  

En els cas de l’ornitofauna, s’han recorregut una sèrie d’itineraris que recorren els ambients 
més representatius de l’àrea de manera que es detecten (tan visual com auditivament) la majoria de 
les aus presents a la zona. D’aquesta manera, obtenim un llistat d’espècies amb la seva presència / 
absència a les forests (Taula 2.7.1.). És important realitzar els itineraris durant la primavera, quan la 
majoria d’espècies es troben en la seva època reproductiva, quan són més fàcilment detectables. Al 
fer els itineraris s’anoten les diferents espècies presents identificades i es recullen mostres de les 
espècies dubtoses o no identificades per tal de procedir a la seva correcta classificació amb 
disponibilitat de tota la bibliografia de referència. En alguns casos es complementa la informació 
obtinguda en el treball de camp amb consultes puntuals a la base de dades BIOCAT 
(http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html).  
 

En el cas de l’inventari de micromamífers, s’han realitzat captures en viu de la següent manera: 
s’han instal·lat trampes metàl·liques tipus de dimensions 17x6x6 cm. durant dues nits consecutives 
(30 i 31 de maig), parant les trampes al capvespre i fent els controls l’endemà a primera hora. 
L’esquer utilitzat ha estat una barreja d’oli amb pa triturat, sardines crues i pomes madures. La 
selecció dels llocs ha trampejar, s’ha fet tenint en compte els diferents hàbitats de la forest i escollint 
cadascun dels més representatius per a fer-hi el trampeig. Així doncs, s’han parat un total de 30 
trampes: 5 trampes vora parets de pedra d’antigues pastures, 12 en bedollar, 10 en tremoleda i 3 en 
carrascar.  
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                                                     Foto I.2.7.7. Trampa per a micromamífers de captura en viu. 
 
 

2.8.   Enfermetats, plagues i risc d’incendis 
 
A continuació es descriuen les malalties i els danys que s’han observat en les forests durant la 

fase d’inventari. 
 
a. Processionària (Thaumetopoea pityocampa) 
 
Lepidòpter de la família Thaumetopoeidae, holometàbol (és a dir que té 4 fases en el seu 
cicle de desenvolupament: ou, larva, pupa i adult.). 
Ataca peus de pi roig i provoca defoliacions totals o parcials, deixant que aquests es 
recuperin la primavera següent. Si els atacs són molt forts el creixement de l’arbre es veurà 
rellentit ja que haurà de destinar més recursos per esmenar la defoliació de l’insecte que per 
créixer en altura i diàmetre. Són molt característiques les bosses blanques en les branques 
superiors dels pins, refugi de les orugues durant els mesos d’hivern. 
No s’ha observat cap bossa. 

 
b. Vesc (Viscum albium)    
 
Planta paràsita de la família Viscaceae, subespècie; Viscum album subsp. austriscum. Es 
fixen al seu hoste mitjançant l’haustori i les arrels secundaries que penetren fins al xilema. 
Les seves tiges estan ramificades i articulades.  
Es pol·linitzada pel vent i pels insectes, encara que la propagació de les seves llavors (fruit 
carnós i de color blanquinós) la realitzen molts ocells que inclouen el vesc en la seva 
alimentació. 
El vesc altera el metabolisme de l’arbre fent que el subministrament de nutrients es dirigeixi 
més a les branques infectades que al creixement general del tronc. 
Els arbres afectats s’acaben morint si sofreixen sequeres llargues, no sols per la falta de 
nutrients, sinó també pels patògens oportunistes que ataquen els peus infectats. 
No s’ha observat en la forest.   

 
c. Tomicus sp. 

 
Coleòpters de la família Scolytidae, de 4 a 4,5,mm de longitud. Cap i tòrax de color negre 
amb els èlitres de color castany igual que les potes. Se’n diferencien dos espècies; Tomicus 
minor i Tomicus piniperda. En l’espècie T. piniperda la galeria és recta i vertical, mentre que 
la galeria de T. minor és en forma de V oberta. Les dues són clàssiques plagues de 
pinàcies. 
Els Tomicus produeixen dos classes de danys: galeries subcorticals en els troncs i les 
branques gruixudes  i galeries en les branquetes de les copes. L’atac a les copes és de 
menor importància. Quasi mai afecta a la guia terminal i en la resta de l’arbre el dany 
equival a una lleugera poda. En  canvi, els atacs al tronc sempre són mortals, ja que les 
galeries maternes i sobre tot les larvàries, tallen per complert la circulació de la saba. 
Ataquen preferentment a peus debilitats, tant per l’atac d’insectes i fongs defoliadors com 
per les condicions climàtiques o edàfiques adverses. També a pins joves amb cert gruix 
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d’escorça. Els pinars més exposats als atacs són els situats en sòls pobres, poc profunds, 
d’escasses precipitacions i amb excés de peus. 
Les restes de tallades abandonades al bosc és igualment perillós per als atacs de Tomicus 
sp. ja que aquests insectes poden reproduir-se sobre llenyes fresques. 
En els primers anys de la plaga els arbres morts apareixen aïllats o en grups poc 
nombrosos. Les poblacions d’insectes van augmentat ràpidament i els focus es van 
convertint en clapes continues, cada cop més extenses.  
No s’ha localitzat cap peu atacat.  

       
d. Ips acuminatus 
 
Coleòpter de la família Scolytidae. És un perforador petit, de 2,5 a 3,5 mm de longitud, de 
color castany amb el cap i el tòrax negres.  
Acostuma a viure en masses forestals típiques d’altituds elevades. Té preferència per pi roig 
(Pinus sylvestris). A partir del primer arbre envaït, l’atac és a l’engròs, tant d’arbres dèbils 
com sans i el seu conjunt constitueix el “focus”. L’extensió d’aquest focus és molt variable, 
des de pocs peus fins a dos o més hectàrees. 
Les seves galeries subcorticals són en forma d’estrella i interrompen la circulació de la saba 
de l’arbre provocant la seva mort. 
L’atac d’Ips sp. no s’aprecia immediatament després de la invasió, els arbres mantenen el 
seu color i l’aspecte vigorós durant varies setmanes. L’únic símptoma són les petites 
quantitats de serradures sobre l’escorça de l’arbre que poden observar-se als mesos de 
maig i juny. 
Els insectes prefereixen les parts altes del pi roig, amb l’escorça prima de color vermellós, 
és per on sol començar l’atac. D’allí es va estenent cap baix. Els pins es defensen 
segregant resina. 
L’atac és sempre per focus, la grandària del qual depèn del tipus d’arbrat, de la intensitat de 
la plaga i d’altres factors desconeguts. Un cop instal·lat en una forest, és un perill potencial 
elevat ja que el número de focus es va multiplicant d’un any a un altre.  
No s’ha trobat cap rodalet afectat per l’Ips.  

 
e. Danys per la neu i el vent 
 
Els hiverns amb condicions meteorològiques molt dures produeixen danys a les forests 
degut a l’acumulació de neu en les branques dels arbres. Les branques no poden suportar 
el pes de la neu i juntament amb el vent fan que es trenquin, així també ocorre amb les 
capçades.  
En zones de carena trobem pins morts per efecte del vent freqüent. I també en altres zones 
desprotegides. No són molt importants. 

 
 

2.8.1.   Incendis. 
 
 Pel que fa als incendis, no se n’ha produït cap estrictament dins dels margues de la forests 
d’Ainet en els darrers anys.  
 
 Segons el Mapa de Risc d’Incendis de la Generalitat de Catalunya, el risc és entre baix i 
moderat. 
 S’ha de mencionar que la majoria d’incendis es produeixen per imprudències humanes en 
zones pròximes a les carreteres, pistes o àrees recreatives. La baixa densitat de pistes en aquesta 
forest fa que el risc d’incendi sigui també baix en aquest sentit. Un altre factor que cal tenir en 
compte són els llamps, però al ser de caràcter natural no és possible de prevenir. 
 Els incendis en les parts baixes són d’elevat risc, ja que a causa de l’elevat pendent poden 
afectar al conjunt de les forests.  
 L’estiu i la tardor són les estacions amb un major risc d’incendi, degut a la major presència de 
visitants al bosc. Essent l’estiu l’època de més perill al tenir unes temperatures més elevades. 

 
 
 
 



Projecte d’Ordenació Forestal CUP 131 “Clots de Carbonera” i “Solanet i Obaga de Vinyes”                                  Estat Natural  

 

 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Figura 2.8.1. Mapa de risc d’incendis general.  Font: Generalitat de Catalunya 
 
 

 2.9.   Pla de conservació de la biodiversitat 
 

Les iniciatives de conservació de la natura que afecten les forests de Clot de Carbonera, 
Solanet i Obaga de Vinyes són diverses, malgrat no tenir una incidència relativament alta quant a la 
seva implantació i/o efectivitat. La seva combinació, aplicant els criteris definits al PCMBD (PALAU 
et al. 2002), permet considerar un percentatge elevat de territori, com a Forest amb un Alt Valor de 
Conservació, segons la definició continguda en l’Esborrany dels Estàndards Espanyols de Gestió 
Forestal per a la Certificació FSC (consultar l’Annex). 

 
 

2.9.1. Iniciatives basades en la legislació vigent 
 

Només una petita part a l’extrem superior de la forest de Clots de Carbonera es troba inclosa 
dins l’espai PEIN. No es troba inclosa dins la proposta de la Xarxa Natura 2000 ni tampoc a dins del 
Parc Natural de l’Alt Pirineu, tot i que, hi limita per la seva part superior. Per tant, la finca 
pràcticament no gaudeix de cap tipus de protecció legislativa. Tot i així, degut a la seva complicada 
orografia i manca d’accessos és d’esperar que la forest rebi poques pertorbacions que la puguin 
afectar negativament.   

 
 

2.9.2.    Altres iniciatives de conservació 
 

En el marc del Projecte LIFE “Pirineu viu” de l’ADF Mig Pallars, s’han dut a terme diverses 
iniciatives per a la conservació del patrimoni forestal singular de Vall de Cardós. L’any 1998 va 
finalitzar l’Inventari d’Àrees d’Interès a Evolució Natural del Mig Pallars, en el qual s’identifiquen 68 
sectors de bosc productor prioritaris per a la conservació, ja sigui pel fet de contenir mostres 
representatives de bosc madur, o per incloure àrees vitals d’espècies amenaçades. Aquest inventari 
va ser la base per a la creació de 14 Reserves Forestals mitjançant patrocini privat, un dels 
components principals del Projecte “Pirineu Viu” la delimitació de les Reserves esmentades. 

Una segona actuació del Projecte LIFE “Pirineu Viu” va consistir en la catalogació d’arbres 
singulars, identificats segons criteris de dimensions, forma i/o interès ecològic (PALAU, 2002) en 
promou el seu apadrinament, consistent en que una persona o entitat paga a l’entitat municipal 
propietària un import a canvi de no talar l’arbre. 

Una altra iniciativa que cal esmentar és l’inventari d’Àrees Importants per als Ocells (IBAs, 
sigles en anglès), elaborat per SEO/BirdLife (VIADA 1998). 
 La Xarxa Natura 2000, només inclou l’àrea del riu Noguera de Cardós i per tant resta fora del 
límit de la forest. 

Límit forest

Tipus de risc

Risc baix

Risc moderat

Risc alt

Risc molt alt
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 Tota la comarca del Pallars Sobirà està dins del Pla de Recuperació del Trencalòs. 
 La forest té una petita àrea classificada com a Espai d’Interès Geològic de Catalunya, són els 
plecs de la Vall de Cardós, amb un interès estructural, datats del paleozoic i originats durant la 
tectònica herciniana. Es localitzen a la part baixa, just al costat del pont d’Arrós. 
 
 Consultar els mapes de Figures de protecció (1.1.4.) i d’Alt Valor de Conservació (1.2.4.) per 
veure’n la seva localització. 
 
 
2.9.3.   Propostes de gestió genèriques per als rodals madurs, en les quals s’hagi d’intervenir 
 

Degut a la complicada orografia de la forest i a la manca d’accessos, no es preveu una 
explotació important. Tot i així, sobre els rodals que s’hagin de fer aprofitaments hauran de seguir 
una sèrie de criteris que, en general, coincideixen amb els establerts dins del plec de Condicions 
inclòs en el PCMB del Mig Pallars. L’objectiu d’aquest plec de condicions no és posar límits estrictes 
als aprofitaments forestals, sinó intentar fer compatibles el rendiment econòmic de la forest amb la 
conservació dels valor naturals i paisatgístics més característics de la zona. 

La proposta pels sectors productors on s’hagin de fer aprofitaments, consisteix en deixar un 
nombre de peus per hectàrea superior desprès de la tallada final. Durant les diverses etapes 
d’aclarida successiva, es va esponjant progressivament la massa per afavorir la regeneració, al 
mateix temps que se n’obté un profit, en forma de fusta de gran diàmetre i de qualitat. Durant aquest 
procés, es reserven sense tallar arbres situats a la perifèria del rodal, generalment propers a les 
pistes, que generaran fusta de qualitat i fàcil extracció en tallades futures. La situació perifèrica i 
propera a les pertorbacions derivades de la proximitat de les pistes dificulta l’aprofitament d’aquests 
arbres (els més madurs de cada rodal durant uns anys) per part de la fauna, com a substrat 
d’alimentació, refugi i reproducció. Per tant, resulta recomanable mantenir un cert nombre d’arbres 
madurs allunyats de la perifèria del rodal a aprofitar (5-10 per hectàrea), al marge dels arbres morts i 
dels deixats ja a la perifèria. El grau d’incidència d’aquests arbres sobre la regeneració es pot 
considerar menyspreable, tot i que el manteniment d’unes característiques estructurals adients per a 
la fauna forestal potencialment sensible als aprofitaments resta assegurat. Per algunes espècies de 
fauna sensibles, també és molt important mantenir fusta morta a la forest ja sigui dreta (en forma 
d’arbres secs i estaques), o bé troncs i arbres caiguts en diferents estadis de descomposició. 
 
 
2.9.4.    Proposta de rodals per conservació de la biodiversitat 
 

Tal com hem explicat en l’apartat 2.6.4.2, el quarter de biodiversitat estarà format per dos tipus 
de rodals inclosos inicialment dins el quarter protector del sòl: AEIN i AGD.  
 

AEIN (àrees d’especial interès natural): són els rodals resultat d’aquest estudi de biodiversitat 
en relació als espais més sensibles ja sigui pels seus valors botànics com faunístics. Són espais 
molt escassos i una intervenció sobre les seves característiques podria comportar la pèrdua 
d’alguns dels seus trets definidors, que normalment tenen una gran rellevància en termes de 
biodiversitat (bàsicament flora i/o fauna). Per tant, des del punt de vista tècnic, s’aconsella que es 
localitzin aquests espais sobre rodals de manera que queden protegits. Així doncs, aquests rodals 
quedaran com a reservori ecològic perpetu de la forest.  

 
AGD (àrees de gestió dirigida): són els rodals que tenen un valor faunístic i/o botànic important, 

però que es troben inserits en un rodal que pot tenir algun interès d’explotació molt important (fusta, 
llenyes, pastures, ...).  Llavors aquesta explotació es podrà realitzar amb molta cura i d’una forma 
poc intensiva. De fet, seran regulats per un plec de condicions especial que es proposa més 
endavant. En tot cas, aquests rodals tindran un tractament sempre dirigit a transformar-los en AEIN 
en un futur.  
 

Taula I.2.9.4.  Rodals AEIN de les forests d’Ainet 

Rodals AEIN Rodals AGD 
-- 2d 
-- 3c 

 
 En aquest cas s’han seleccionat com a rodals AGD les tremoledes i cap com a AIEN. 
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2.10.    Elements singulars de l’Estat Natural (patrimoni natural) 

 

Durant els treballs d’inventari forestal i de biodiversitat, s’han recollit tot un seguit d’elements 
naturals que han semblat singulars per algun fet concret i que han estat georeferenciats i dels quals 
s’han pres algunes dades. Aquests elements, són força interessants per a la interpretació forestal i 
del paisatge. Seria interessant incloure’ls a les rutes de turisme rural que visiten la forest, així com 
en el cas dels arbres, declarar-los d’interès local pel municipi. A continuació es presenta una fitxa 
per cadascun dels elements trobats.  

Aquest inventari es complementa amb l’inventari d’elements singulars de l’estat socioeconòmic, 
que es presenta en l’apartat corresponen. 

Finalment, aquest inventari no pretén mostrar tots els elements singulars de la forest, tan sol els 
que s’han trobat i han semblat interessants. Per tant, de segur que n’hi ha que no estan en aquest 
inventari.  
 
 

Topònim: Bordes de los Cortals 1 
 

 

 
Localització: Rodal 2c i fora dels límits 
Descripció: Zona d’antics prats dalladors 
amb antigues bordes en runes. 
Dimensions: És un zona de superfície 
reduïda que es troba a la part culminal 
oriental de la forest. 
Interès: Ja s’ha comentat que és un 
hàbitat especial i interessant per què és un 
testimoni de l’ús que se n’havia fet 
antigament. 
Estat: Bo. Hi ha una els bedollars més ben 
desenvolupats de tota la forest i les clapes 
de tremoleda.  

 

 

Topònim: Parets de pedra de Cimedo 2 
 

 

 
Localització: Rodals 3a i 3b 
Descripció: Zona de bedollars, amb 
restes d’antigues pastures voltades de 
parets de pedra. 
Dimensions: Es troba en una zona de 
superfície reduïda,  a la part baixa de la 
forest, al costat del barranc dels Torrents. 
Interès: Testimoni de la presència antiga 
de pastures. 
Estat: Deteriorat. La majoria de parets es 
troben mig derruïdes i incompletes.  
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Topònim: Tremoledes de los Cortals 3 
 

 

 
Localització: Rodals 2d i 3c 
Descripció: Petites taques de tremoledes 
enmig de la zona de bedollar. 
Dimensions: Es troben repartides en tres 
taques de superfície molt reduïda,  a la 
part alta de la forest, al costat de les 
bordes de los Cortals. 
Interès: Per ser un hàbitat d’escassa 
superfície a la zona i per nidificació de 
picots. 
Estat: Bo. Hi ha nombrosos trèmols de 
grans dimensions.  

 


