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0.1.- Què és una ordenació forestal? 

Segons defineix el diccionari forestal de la Societat Espanyola de Ciències Forestals, els 
conceptes relacionats amb la ordenació forestal, des de una concepció tradicional més 
restringida a una més amplia i multifuncional: 

Ordenació: Procés d’anàlisis, diagnòstic i planificació d’un territori que porta la 
programació d’actuacions per a aconseguir la màxima rendibilitat sostinguda, econòmica i 
ecològica d’un recurs, en conservació i millora del medi en funció de les seves condicions 
naturals, dels altres usos i aprofitaments existents, de la legalitat vigent i dels objectius 
pretesos. 

Ordenació de forests: En general, l’aplicació pràctica de principis científics, 
econòmics i socials a l’administració i utilització d’un terreny forestal amb fins determinats. 
En particular, branca de la dasonomia que s’ocupa de: 

a) els aspectes globals de caràcter administratiu, legal i social 
b) els aspectes essencialment científics i tècnics, en especial referits a la 

silvicultura, defensa del bosc, regulació de tallades i regulació d’usos 

Ordenació de recursos: Assignació d’usos i aprofitaments compatible amb la 
persistència i capacitat de renovació dels recursos 

Ordenació del paisatge: Part dels processos de planificació dels usos del sòl que 
s’ocupa dels valors físics, biològics, geològics, estètics, culturals, històrics i antropològics, i 
de les relacions entre estos valors i els usos del sòl 

Ordenació del territori: Programació tècnica i científica de l’ús òptim del territori 
segons la vocació de les seves diferents parts. 

Al cas de la forest de Sellente, el que es tracta és específicament de la ordenació 
de pastures, i més concretament pastures d’alta muntanya. 

La ciència i tècnica de les pastures, estan dirigides a planificar i dirigir la utilització 
de les pastures amb la finalitat d’obtindre la màxima producció en ramat (fauna cinegètica 
si és el cas), compatible amb la conservació dels recursos de les pastures, amb el mínim 
cost possible. 

La ordenació de pastures, pretén organitzar l’aprofitament per a obtenir el màxim 
rendiment en ramat, establint les càrregues, millores i actuacions necessàries sense 
contravindre els condicionants de la natura. 

Des de la nostra pròpia concepció, el sentit de tota ordenació, és la creació d’un 
instrument pràctic d’aplicació senzilla, que marqui les pautes a seguir al tècnic 
encarregat de la gestió de la forest. Per tal motiu, s’ha redactat de forma molt pràctica i 
estructurada, tot un seguit de fitxes: Fitxes descriptives de l’estat pascícola per rodal (fitxa 
d’abatiment). A més s’ha creat la corresponent cartografia per a la seva georeferenciació. 
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Primera ordenació d’una forest 

Una forest que no ha estat mai ordenada, no segueix ni l’esquema ni els càlculs 
que deuria seguir una segona ordenació. El motiu és que el sistema de càlculs tradicional 
de les ordenacions, no gaudeixen de la flexibilitat que un bosc amb la mala o nula gestió 
continuada, necessita per a readaptar-se als models d’ordenació clàssics. Així doncs, les 
primeres intervencions seran anormalment, o molt suaus perquè arriben tard o molt fortes 
perquè urgeix una correcció ràpida de la estructura del bosc, o en aquest cas, de les 
pastures i els matollars. 

0.2.- Justificació del projecte 

L’àmbit legal en torn al qual neix aquest projecte d’ordenació, està fonamentat en 
l'article 38 i 39 del Real Decret 1372/1986 del Reglament de Bens d’Entitats Locals i els 
articles 54 i 55 la Llei 6/1988 forestal de Catalunya, pel qual les entitats locals assumeixen 
la gestió de les seves forests, actuant l’administració forestal existent com a supervisora 
d’aquesta gestió. 

Així doncs, l'Ajuntament de Vall de Cardós es compromet a fer-se càrrec d'aquesta 
tasca mitjançant la redacció d'aquest Projecte d'Ordenació de la forest de Sellente de la 
seva titularitat. La forest de Sellente no s’ha ordenat mai i tampoc té cap pla dasocràtic que 
reguli les activitats, però ha estat aprofitada de forma continua per extraure fusta. La forest 
tampoc no ha estat mai partionada ni amollonada. 

Per poder finançar aquest projecte, es va demanar la corresponent subvenció, del pla 
de desenvolupament rural (PDR) de la bianualitat 2005-2006, del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge. Atorgada aquesta demanda, i concedida aquesta subvenció, i a 
l’empara del que disposen els art. 88.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, el 279 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i la disposició transitòria 
novena del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en 
no superar la quantia del contracte ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost vigent 
de l’ajuntament de Vall de Cardós, ni 30.050,61 euros (5 milions de ptes), es pot adjudicar 
el contracte d’aquesta feina pel procediment negociat sense publicitat. 

Per tant, i seguint el procediment anteriorment anomenat, es va concretar un plec 
de condicions que ha de complir el projecte d’ordenació, i es van consultar tres ofertes de 
tres empreses especialitzades del sector forestal. Finalment, es va adjudicar la 
contractació de la redacció del següent POF a l’empresa, Aixortà-Treballs forestals, 
representada per l’enginyer de forest Xavier Ródenas Mayor. Els treballs del projecte però, 
s’han realitzat sota la direcció tècnica de l’enginyer de forest Miquel Fabra Crespo 

0.3.- Plec de clàusules tècniques 

L’ajuntament de Vall de Cardós, ha dictat tot un seguit de clàusules per la contractació 
de la redacció dels projectes d’ordenació forestals dels seus boscos. D’igual forma, la 
Generalitat de Catalunya, va dictar a l’any 2002 un guió amb els continguts mínims que 
han de contemplar aquestes ordenacions. Aquest guió, és molt extens, i per tant es 
presenta com l’annex 1. Encara que com es pot veure va dirigit principalment cap a 
ordenacions de forests arbrades, i només hi ha poques referències per a forests de 
pastures d’alta muntanya. 

Per altra banda, a l’annex 2, es mostren les clàusules tècniques dictades per 
l’ajuntament de Vall de Cardós, què serveixen com a plec de condicions i què han 
caracteritzat aquest projecte. 
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0.4.- Antecedents institucionals del projecte 

Aquest és el primer projecte d’ordenació de la forest de Sellente. No obstant, la gestió 
forestal a través dels aprofitaments de pastures fonamentalment, sempre han existit a la 
forest de Sellente. En temps més recents (fa uns 160 anys) en crear-se l’Administració 
Forestal de l’Estat Espanyol, la gestió forestal es va professionalitzar, i més recentment 
l’administració es va apropar més al territori fins que actualment l’enginyer comarcal de la 
Generalitat de Catalunya te la seu a Sort. A més des de 2004, constituït el Parc Natural de 
l’Alt Pirineu, s’ha establert una oficina tècnica a Llavorsí, que va tindre el seu origen a la 
oficina tècnica de la ADF – Mig Pallars, i que va ser impulsat particularment per el projecte 
europeu LIFE “Pirineu Viu”. Per una millor comprensió d’aquests antecedents institucionals 
històrics es fa un recull a l’annex 3. 

0.5.- Directrius supraregionals 

Nacions Unides 

La ordenació dels recursos naturals és un dels objetius marcats a la Conferencia 
de Río de Janeiro de 1992 per a aconseguir la finalitat del desenvolupament sostenible. 
Així es reflectix en el document “Principis per a un consens mundial respecte de la 
ordenació, la conservació i el desenvolupament sostenible dels boscos” aprovat sense 
força jurídica vinculant en la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i 
el Desenvolupament (Rio de Janeiro, 1992). En tal document el principi 1.b. diu 
textualment: ”Els recursos i les terres forestals haurien de ser objecte d'una ordenació 
sostenible a fi d'atendre les necessitats socials, econòmiques ecològiques, culturals i 
espirituals de les generacions presents i futures. Estes necessitats es referixen a 
productes i servicis forestals, com a fusta, productes de fusta, aigua, aliments, farratge, 
medicaments, combustible, vivenda, ocupació, esbarjo, hàbitat per a la fauna i la flora 
silvestres, diversitat en el paisatge, albellons i depòsits de carboni, i es referixen així 
mateix a altres productes forestals.” 

Unió Europea 

Des de la Unió Europea es porta impulsant el desenvolupament rural des de la 
reforma de la Política Agrària Comuna (PAC), justificant este impuls des d'una òptica 
global de desenvolupament de la pròpia PAC. Per a fomentar el desenvolupament rural, 
a més de moltes altres accions, el Consell de la Unió Europea considera que la 
selvicultura pot ser un motor del desenvolupament rural en determinades regions i, per 
tant, és necessari incloure mesures forestals en el règim d'ajuda a este 
desenvolupament, articulant les mesures de suport dins d'un marc de planificació 
general (programes forestals estatals o regionals). Amb tals fins, entre altres molts, es 
va adoptar en 17/5/1999 el Reglament de ajuda al desenvolupament rural a càrrec del 
Fons Europeu d'Orientació i Garantia Agrícola (FEOGA) (Reglament CE 1257/1999; 
DOCEL 160/80 de 26/6/1999). 

Legislació i directrius de l'Estat Espanyol 

Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Montes. Aquesta llei va ser publicada en el 
BOE el dissabte 22 de novembre del 2003, núm. 280. La llei exposa com a exposició de 
motius els següents: “L'ordenació, la conservació i el desenvolupament sostenible de 
tots els tipus de boscos són fonamentals per al desenvolupament econòmic i social, la 
protecció del 

medi ambient i els sistemes sustentadors de la vida en el planeta. Els boscos són part 
del desenvolupament sostenible” “Són els propietaris de les forests els que primer i més 
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directament se responsabilitzen de la seua gestió sostenible. Per a garantir tal gestió, la 
llei pretén el impuls decidit de l'ordenació de forests, a través d'instruments per a la 
gestió com els projectes d'ordenació de forests, plans dasocràtics, plans tècnics o 
figures equivalents, sent aquest un dels elements clau de la nova legislació. A més en 
l'article 33, sobre l'ordenació de forests, es diu: “Les forests públiques hauran de 
comptar amb un projecte d'ordenació de forests, pla dasocràtic o un altre instrument de 
gestió equivalent. Les comunitats autònomes determinaran en quins casos procedeix 
cadascú.”  

0.6.- Metodologia de treball i procés participatiu 

La empresa AIXORTÀ té una amplia experiència a la redacció de projectes d’ordenació 
forestal al Mig Pallars. Segueix una metodologia pròpia elaborada amb la experiència 
acumulada que es presenta detalladament a l’annex 5. Per a la redacció del present 
projecte, ha comptat amb un equip de treball de set persones: 

Miquel Fabra Crespo Coordinador del projecte. Cap 
d’ordenació forestal 

Enginyer de Forests. 

Xavier Rodenas Mayor Director tècnic del projecte Enginyer de Forests. 
Anna Pou Cap de cartografia Llicenciada en Geografia. 
Carles Martorell Gendra Fauna i hàbitats Enginyer Tècnic Agrícola. 
Mònica Vàzquez Peó forestal Estudiant d’Enginyeria Tèc. 

Forestal. Univ. de Lleida. 
Taula 0.1.- Tècnics i peons forestals que han participat en la fase de rodalització i inventari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1.-Vista de la vall del riu Sellente cap al Nord 

Procés de participació pública 

A més del personal propi de l’empresa, el projecte no hagués estat possible sense la 
participació institucional de l’Ajuntament de Vall de Cardós, dels veïns de Lladrós 
(propietari de la forest), dels tècnics del Parc Natural de l’Alt Pirineu, i de molts altres que 
ens han ajudat. 

Les actes de les reunions que s’han mantingut estan recollides a l’annex 6. 
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Fases del mètode de treball s’ha dividit en diferents fases que es resumeixen a 
continuació: 

Fase Descripció Instruments 

Estudi dels 
antecedents 

Recerca dels estudis d’interès 
realitzats sobre la forest 
estudiada. 

- Bibliografia. 
- Entrevistes amb la població i amb 
els professionals locals. 

Rodalització 
Divisió inventarial per cantons i 
rodals de la forest CUP 175. 
Realització dels plànols de 
cantons i rodals. 

- Treball de camp 
- Fitxa de rodals 
- Ortofoto-plànol (base1:25.000); 
ampliada a diferents escales; 1:10.000, 
1:5000, 1:1000... (MiraMon) 

Disseny de 
l’inventari 

Determinació de cadascuna de 
les parcel·les de l’inventari 
forestal. Realització de plànols 
d’inventari 

- Ortofoto-plànol de rodals 
(base1:25.000); ampliada a diferents 
escales; 1:10.000, 1:5000, 1:1000..., i 
rodalitzada (MiraMon) 
- Fitxes de rodals 
- Fotografies dels rodals 

Inventari de 
pastures  

Pressa de dades de totes les 
parcel·les d’inventari 

- Treball de camp 
- Fitxa d’inventari 
- Ortofoto-plànol d’inventari 
(base1:25.000); ampliada a diferents 
escales; 1:10.000, 1:5000, 1:1000... i 
amb les parcel·les localitzades 
(MiraMon) 

Anàlisis de 
l’inventari 

Anàlisis de les dades (qualitats, 
gràfics, índexs...) 

- Treball de gabinet 
- Excel, Word, MiraMon (G.I.S.), 
Corel photo-paint.8 

I Exposició 
pública 

Durant aquesta fase, es presenta 
el projecte a la població local, i es 
demana col·laboració, en relació 
als temes de la forest, que puguin 
conèixer (toponímia, límits, 
propietats, costums,...) 

- Exposició pública. 
- Power Point, MiraMon. 
- Diapositives i gravadora de veu. 

Estudi de 
biodiversitat 

Estudi de la fauna existent al 
bosc. 

- Treballs de camp. Rutes 
d’observació. 
- Binocles, telescopi, plànols, 
càmera, GPS. 

Estudi 
d’usos 

Determinació dels usos actuals i 
potencials de cadascú dels rodals

- Treball de gabinet 
- Word, Excel, MiraMon (G.I.S.) 

- Ortofoto-plànol de rodals 
(base1:25.000); ampliada a diferents 
escales; 1:10.000, 1:5000, 1:1000... 
(MiraMon) 
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Zonificació Determinació dels quarters finals i 
organització de la planificació 

- Treball de gabinet 
- MiraMon (G.I.S.), Excel 
- Ortofoto-plànol d’usos 
(base1:25.000); ampliada a diferents 
escales; 1:10.000, 1:5000, 1:1000... 
(MiraMon) 

Presa de 
decisions 

Es realitza una sèrie de reunions 
amb el propietari (ajuntament) on 
s’informa de les avantatges de les 
diferents opcions davant de cada 
decisió que es tingui de prendre, i 
juntament amb el propietari es 
prenen les decisions que siguin 
necessàries. 

- Exposició pública 
- MiraMon (G.I.S) 

Planificació 
forestal 

Determinació del pla general i del 
pla especial 

- Treball de gabinet 
- MiraMon (G.I.S.), Excel, Word, 
Acces. 
- Ortofoto-plànol de zonificació 
d’usos (base1:25.000); ampliada a 
diferents escales; 1:10.000, 1:5000, 
1:1000... (MiraMon) 
- Debat  multidisciplinar 
- Bibliografia 
- Entrevistes responsables polítics 
locals 
- Consens local 

Redacció 
del projecte 
i dels 
plànols 

Redacció de totes les fases i de 
la planimetria generada 

- - Treball de gabinet 
- MiraMon (G.I.S.), Excel, Word, 
Acces. 
- Ortofoto-plànol de zonificació 
d’usos, base1:25.000; ampliada a 
diferents escales; (MiraMon) 

Revisió de 
l’enginyer 
comarcal 

L’enginyer de comarca, ha anat 
revisant el projecte durant la seva 
realització i realitzarà les 
correccions que cregui 
convenients, donant el vist i plau 
del treball final. 

- Treball de gabinet 

II Exposició 
pública 

S’informa a la població local dels 
resultats del projecte i s’obre una 
fase de correccions i queixes 

- Exposició pública 
- Power Point, MiraMon (G.I.S) 
- Diapositives 

Taula 0.2.- Mètode seguit per realitzar l’Ordenació Forestal de  la forest de Sellente. Font. Pròpia 
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TITOL 1  ESTAT LEGAL 

En aquest apartat es realitza un anàlisi dels aspectes legals, pel que resulta molt 
important, no solament com a instrument de consolidació de la propietat forestal, sinó 
també per a estudiar els possibles condicionants de la determinació dels usos. 

Tota la informació original referent a aquest estat legal, tant als registres consultats 
(cadastre digital, registre de la propietat,etc)com a la informació que apareix, es pot 
veure a l’annex 4. 

1.1.- Posició administrativa 

La forest Sellente es troba situada dins del terme municipal de Lladorre, encara que 
pertany al poble de Lladrós (com s’explica al punt següent) que es troven al terme 
municipal de Vall de Cardós, a la comarca del Pallars Sobirà, província de Lleida. És 
una forest que no està Catalogada d’Utilitat Pública (a aquesta ordenació es proposa la 
seua inclusió), i que no està ni partionada ni amollonada.  

El poble de Lladrós no té ajuntament propi. Consta d’una Junta Comunal, formada per 
tres membres, amb les quals s’ha consultat durant tot el procés de redacció i recerca 
d’aquest projecte, i amb les què s’ha comptat per realitzar la planificació corresponent. 

Les capçaleres dels afluents del riu Noguera de Cardós estan dintre del PNAP (Parc 
Natural de l’Alt Pirineu), i per tant, la forest ordenada (per sobre la cota 1500 m) són 
concordants amb l'objectiu d'aquest parc que és preservar els valors naturals que hi ha 
presents. També com ja s’ha dit, tot el municipi de Vall de Cardós es troba inclós dins la 
Reserva Nacional de Caça d’Alt Pallars-Vall d’Aran. 

1.2.- Pertinença

La pertinença i els límits de la forest de Sellente ha sigut motiu d’un llarg procès de 
demandes i judicis de les que fem aqui un repàs de les dates i els aconteixement s més 
destacats, aduntant còpia de tota la documentació recopilada a l’annex 4. 

Consultades els quatre registres existents, la pertinença de la forest és: 

1. La forest està inscrita en el Registre de la Propietat amb l’identificació regsitral 
següent; “Muntanya anomenada Sellente, TM de Lladorre” . Les dades del registre són 
les següents: 

Taula 3.-.Dades de la forest al Llibre del Registre de la Propietat. Font: Cadastre Vall de Cardós 

Forest “Sellente” 
Terme municipal: Vall Cardós 
Tom: 519 de l’arxiu 
Llibre: 22  
Foli 209 
· Núm. De la finca: 1563 
· Núm. De la inscripció: 1ª 
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2. Segons el Cadastre, la identificació fiscal, és; “Común de veïns de Lladrós (cadastre 
del municipi de Lladorre). Partides de Robinetes i Sellente. 

3. Segons l’Inventari de Béns Municipal, aquesta identificació és 
4. Segons el Cadastre urbanístic, no hi ha identificació per considerar-lo sòl rústic. 

1.3.- Límits i enclavats 

Segons els registres de la propietat els límits són: 

- N: amb terme municipal de Lladorre. 

- E: amb terme municipal de Lladorre. 

- S: amb terme municipal de Lladorre. 

- O: amb terme municipal de Lladorre. 

No hi ha enclavats dins del forest.  

1.4.-  Servituds i ocupacions

Només l’estany de Canedo i el de Rovinets, així com el curs principal del riu de 
Sellente surten a tots els efectes gestionats per la Confederació Hidrogràfica. Però la 
pertinència continua sent del comunal de Lladrós. 

Les ocupacions.  Va haver una ocupació per part de l’empresa FECSA – Fuerzas 
Eléctricas de Catalunya SA de 6 ha, que va revertir als seus propietaris segons l’expedient 
que s’adjunta a data 27 juliol 1971. Fruit d’aquella ocupació, a aquell lloc varen deixar una 
cabana (en runes a l’actualitat) i un camí d’accés ( en bon estat de conservació). Per tant 
en l’actualitat no hi ha cap ocupació. 

1.5.-  Usos i costums veïnals

Consultats el veíns, els usos i costums veïnals son els relacionats amb els 
aprofitaments dels recursos del bosc: 

- Aprofitaments de llenya, tot i que actualment és un ús molt poc freqüent. 
- Aprofitaments de pastures. 
- Esplai i passejades pel bosc. 

També cal contemplar com a activitat pròpia dins les costums de la gent; l’activitat de la 
caça. Aquesta forest, és part de la Reserva Nacional de Caça i es beneficia d’aquesta 
condició, rebent un ajut de millora relacionat amb la fauna per part d’aquest organisme, un 
cupo específic de peces caçades a la reserva per any, així com un cupo de peces a caçar 
pels veïns cada any. La Reserva compta amb una guarderia què s’encarrega del control de 
la fauna cinegètica, i de portar endavant la gestió planificada des d’aquest organisme. Per 
tant, aquesta forest compta amb un Pla de Gestió Cinegètica, realitzat per la Reserva 
Nacional de Caça. 
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1.6. Figures legals presents a l’àmbit geogràfic del projecte. 

Totes les figures legals que a continuació es presenten tenen una relació, be directa 
(perquè estan incloses en la forest) o be indirecta (per ser figures veïnes que poden tenen 
una influència sobre el projecte d’ordenació) amb la zona d’estudi. 

1.6.1- Pertinença de l’àmbit Mig Pallars

 Àmbit territorial de l'ADF Mig Pallars: 
Alins, Esterri de Cardós, Farrera, Lladorre, 
Llavorsí, Tírvia i Vall de Cardós 
 Forests al Catàleg d’Utilitat Pública: 48 
 Espècies principals: Pi negre, Pi roig, Avet, 

Bedoll, Trèmol, Roure, Alzina, Freixe 

 Base legal: Llei de creació d’ADF’s 

 Més informació: 
www.gencat.es/mediamb/pn.htm 

Llegenda 
Verd: Comunal 
Taronja: Generalitat de Catalunya 
Violeta: Societat privada de veïns 
Groc: Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
Emmarcat amb roig: Zona d’estudi  

1.6.2- Caça 

 Nom: Reserva Nacional de Caça de l’Alt 
Pallars-Aran 

 Superfície: 107.761 ha 
 Any de creació: 1966 
 Base legal: Llei 37/66, de 21 de maig de 

1966, de Caça, i Ordre de 22 de juliol de 
1996 

 Espècies d’interès cinegètic: Isard 
(Rupicapra pyrenaica), Cabirol (Capreolus 
capreolus) i Porc fer (Sus scrofa) i caça 
menor (Llebre, Perdiu roja, Perdiu xerra) 

 Municipis inclosos a la RNC: Naut 
Aran, Vall de Boí, Alins, Alt Àneu, Esterri 
d’Àneu, Esterri de Cardós, la Guingueta, 
Lladorre, Vall de Cardós i Valls de Valira 

 Òrgans de gestió: Junta Consultiva, 
Direcció tècnica, Guardes de fauna (14) 

 Més informació: 
www.gencat.es/mediamb/pn/caza/ccaza05.ht
m 
 
Emmarcat amb roig: Zona d’estudi 
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1.6.3- Espais d’interès natural 

 Noms: 
- Espai d’Interès Natural de les 

Capçaleres de la Noguera de Vallferrera, 
Noguera de Cardós  

 Any de creació: 1992 
 Base legal: Llei 12/85, de 13 de juny de 

1985, d’Espais naturals, i Decret 328/92, de 
14 de desembre de 1992, pel qual s’aprova 
el Pla d’espais d’interès natural. 
 Límits modificats amb el decret de 

creació del PN de l’Alt Pirineu, 194/2003 d’1 
d’agost. Incorporats al PN de l’Alt Pirineu 
 Més infomació: 

www.gencat.es/mediamb/pn/cpein.htm  

Llegenda 
Verd i Groc: EIN’s Capçaleres Noguera 
Vallferrea i Noguera de Cardós  
Emmarcat amb roig: Zona d’estudi 

 

 

1.6.4-  Parc Natural de l’Alt Pirineu 

 Nom: 
Parc Natural de l’Alt Pirineu 
 Data aprobació: agost 2003 
 Superfície: 69.850 ha 
 Municipis implicats:  Alt Àneu, 

Esterri d’Àneu, La Guingueta d’Àneu, 
Lladorre, Vall de Cardós, Esterri de 
Cardós, Alins, Llavorsí, Tírvia, Farrera, 
Rialp, Soriguera, Sort, Valls de Valira i 
Montferrer i Castellbò. 
 Base legal: Llei 12/85, de 13 de 

juny de 1985, d’Espais naturals 
 Decret 194/2003 d’1 d’Agost, de 

declaració del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu 
 Més informació: 

www.gencat.es/mediam/pn.htm  
 
Gris: Parc Natural de l’Alt Pirineu 
Enmarcat amb roig: Zona d’estudi 
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1.6.5- Xarxa Natura 2000 

 Nom: 
 Xarxa Natura 2000-Alt Pallars (codi 

ES5130003) 
(LIC més ZEPA) 
LIC: Llocs d’interés comunitari 
ZEPA: Zones especials protecció pels 
ocells 
 Superfície de la xarxa Alt- Pallars: 

43.313 ha  
 Superfície en el Mig Pallars: 23.233 

ha  
 Base legal: Directiva 79/409/CEE, de 

2 d'abril de 1979, relativa a la conservació 
de les aus silvestres; Directiva 
92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la 
conservació dels hàbitats naturals i de la 
fauna i la flora silvestres; Reial decret 
1997/1995, de 7 de desembre, pel qual 
s'estableixen mesures per contribuir a 
garantir la biodiversitat mitjançant la 
conservació dels hàbitats naturals i de la 
fauna i flora silvestres; i normes de 
modificació de les anteriors. 
 Més informació: 

www.gencat.es/mediamb/pn/3xnatura.htm 
Enmarcat amb roig: Zona d’estudi 

 

1.6.6- Projecte LIFE “Pirineu Viu” 

 Codi de projecte: 98ENV/E/454 

 Nom complet: Projecte de 
demostració del valor del patrimoni 
forestal singular per a la implicació 
dels agents socials i econòmics en la 
gestió forestal sostenible i 
plurifuncional 
 Entitat promotora: Agrupació de 

Defensa Forestal del Mig Pallars 
 Superfície afectada: 54.510 ha 
 Any d’aprovació: 1998 
 Durada: setembre 1998 – 

desembre 2001 
 Més informació: 

www.pirineuviu.com/life_01.php 
 
Enmarcat amb roig: Zona d’estudi 
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TITOL 2.-  ESTAT NATURAL 

2.1.- Situació geogràfica 

2.1.1.- Posició orogràfica  

El poble de Lladrós es troba inclòs dins del terme municipal de Vall de Cardós de 56’ 
58 Km2. Lladrós es troba entre les poblacions de Ribera de Cardós i Lladorre. 

La forest anomenada Sellente, es troba al poble de Lladrós, dins el terme municipal de 
Vall de Cardós, comarca del Pallars Sobirà. La forest s’ubica a dues bandes del Riu de 
Sellente que es troba situat a la capçalera del Riu de Lladorre com un dels seus principals 
afluents, que discorre des del Plà de Boavi a cota 1500. Seguent el punt més alt el Pic de 
Baborte a 2938 metres d’altitud, el qual forma part de la carena que puja fins a la Pica 
d’Estats (3143 m), que separa a la part sud la Vall Ferrera.  

2.1.2.- Configuració del terreny 

Hi ha dues subconques principals la de Sellente i la de Canedo La orientació de total la 
Vall de Sellente és nord, però la vall de Canedo és orientació oest.  

  MIN MAX ha perimetre pendent º 
Conca del riu Sellente 1593,48 2761,70 444,33 11523 70,19 
Conca del riu Canedo 2108,20 2954,08 150,72 5468 68,88 

 

Tots aquests valors s’han calculat directament amb la cartografia digital, utilitzant el 
programa MiraMon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 2.- Vista des de Sellente cap al nord, amb el estany de Certascan al fons 
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2.1.3.- Aigua 

Per la forest passa el riu de Sellente al qual aflueix l’aigua de Canedo on es troba la 
l’Estany de Canedo. Un altre estany, més petit, que verteix aigua directament al riu de 
Sellente es l’Estany de Rovinets. Aquest riu s’uneix al riu de Lladorre, que és un dels 
afluents més importants de la Noguera de Cardós, juntament amb el riu de Tavascan. 

Longitud riu Canedo 1,44 km 
Longitud riu Sellente 2,56 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.- Riu Sellente a la seua part baixa. 

2.2.- Clima 

2.2.1.- Caracterització de les dades 

Les dades climàtiques s’han obtingut de la tesi doctoral “Estudio estadístico de las 
variables precipitación y temperatura diaria en Cataluña”, feta per Mª Àngels Colomer 
l’any 1996. En ella, s’ha obtingut un model que permet realitzar simulacions per un punt 
qualsevol de la superfície estudiada. Només cal saber la ubicació del punt on es vol 
aplicar. S’introdueixen les dades de longitud, latitud i altitud de la zona d’estudi i el 
programa realitza una elecció dels observatoris que utilitzarà per a fer les simulacions 
de les dades climàtiques. L’elecció dels observatoris es fa ponderant-los en funció de la 
distància i altitud d’aquests en relació a la zona d’estudi. Posteriorment, s’assigna un 
pes total en funció dels valors obtinguts, i el programa  escull els observatoris de major 
pes total. Amb les dades d’aquests observatoris es farà la simulació per tal d’obtenir els 
resultats climàtics per la zona a estudiar. 

Per al càlcul de les precipitacions s’utilitza el model de Markov (ocurrencias + 
multinomial, gamma). Calcula la precipitació mensual i l’anual per una sèrie de 30 anys. 

Els observatoris que s’han triat per fer el càlcul de les precipitacions i el pes total 
d’aquests es mostra a la següent taula: 
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Taula 4.- Observatoris escollits per al càlcul de les precipitacions i el pes de cadascun. 

Observatori Pes 
distància Pes altitud Pes total 

Llavorsí 0,215729 0,095272 0,179593 
Tavascan 0,149619 0,126012 0,142537 
Esterri d’Àneu 0,106815 0,104448 0,106105 

Per al càlcul de la temperatura s’utilitza el model de Markov (ocurrencias + normal). 
Calcula les temperatures màximes, mínimes i mitjanes mensuals i anuals per una sèrie de 
30 anys. 

Taula 5.- Observatoris escollits pel càlcul de les temperatures i el pes d’aquests. 

Observatori Pes 
distància 

Pes 
altitud 

Pes total 

Llavorsí 0,223943 0,091588 0,184236 
Tavascan 0,155316 0,121132 0,145061 
Esterri d’Âneu 0,110082 0,100404 0,107739 

 

Pel que fa a les dades d’ETP, de neu i de gelades, s’han extret de la “Caracterización 
agroclimática de la província de Lérida” (1989), redactada pel Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, que recull les dades de l’estació més propera que és Tavascán. 
S’ha fet així per manca de dades de la zona d’estudi a nivell climàtic. 

2.2.2.- Dades climàtiques 

El clima de la zona està condicionat per dos factors: la diferència altitudinal dins la 
mateixa àrea i la influència del relleu. 

Llavors, podem dir que per sota dels 1500-1600 m el relleu i l’altitud determinen un 
clima de muntanya mitjana, amb temperatures mitjanes anuals entre 5 i 10ºC. Per sobre 
d’aquesta alçada és dona un clima d’alta muntanya, amb temperatures inferiors als 5ºC i 
una precipitació anual propera o superior als 1000 mm.  

A la forests 133 li correspon un clima d’alta muntanya, més suavitzat a les parts més 
baixes, per sota els 1.500 metres. Es caracteritza per tenir un règim pluviomètric definit per 
pluges abundants, amb una precipitació mitjana anual de 719,71 mm (Taula I.2.3), 
repartides uniformement al llarg de l’any. Amb les dades de la Taula I.2.3, percentatge de 
precipitació caiguda, es pot obtenir la precipitació caiguda per estacions. Els resultats són: 

 Hivern: 22,86% de la pluja cau en aquesta estació. 
 Primavera: 26,74% de la pluja cau en aquesta estació. 
 Estiu: 27,51% de la pluja cau en aquesta estació. 
 Tardor: 22,89% de la pluja cau en aquesta estació. 

Hi ha un petit increment durant els mesos d’estiu respecte la resta de l’any, a causa 
de les tempestes localitzades. 

Les temperatures mitjanes mensuals són molt fredes, de 2-3ºC als mesos d’hivern i 
de 15-20ºC als mesos d’estiu (oscil·lant força en funció dels anys). Es pot comprovar com 
s’accentua el contrast entre estiu i hivern, i gairebé deixen d’existir les estacions de 
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primavera i tardor. La  temperatura mitjana anual és de 10,47ºC (Taula I.2.3). No hi ha 
període àrid. 

 Altres dades d’interès són: 

- Tª mitjana del mes més fred : 2,15ºC al mes de gener. 
- Tª mitjana del mes més càlid: 20,65ºC al mes de juliol. 
- Tª mitjana de les mínimes del mes més fred: -2,88ºC al mes de gener. 
- Tª mitjana de les màximes del mes més càlid: 27,84ºC al mes de juliol. 
- Tª màxima absoluta: 41,93ºC al mes de juliol. 
- Tª mínima absoluta: -14,09ºC al mes de gener. 

Taula 6.- Aproximacions a les dades climàtiques de la forest Selllente. Font: Tesi doctoral de M.À. 
Colomer: “Estudio estadístico de las variables precipitación y temperatura diaria en Cataluña" 

Mes Temp. mitjana 
mensual (ºC) 

Precipitació 
mensual (mm) 

% Precipitació 
caiguda 

Gener 2,15 56,93 7,9 
Febrer 3,66 40,54 5,6 
Març  5,99 42,50 5,90 
Abril 8,2 65,79 9,14 
Maig 12,15 84,06 11,7 
Juny 16,91 78,01 10,83 
Juliol 20,65 51,69 7,18 
Agost 19,84 68,11 9,5 
Setembre 16,35 66,12 9,2 
Octubre 11,15 52,99 7,36 
Novembre 5,72 45,60 6,33 
Desembre 2,88 67,37 9,36 
Mitja anual 10,47 719,71 - 
 

Cal aclarir que en els mesos més freds gran part de les precipitacions són en forma 
de neu. A la part més alta del bosc s’hi pot comptabilitzar fins a 20 i 30 dies de nevada a 
l’any i on la neu pot restar-hi fins a sis mesos, essent, doncs, un factor a tenir en compte, ja 
que condiciona l’accés al bosc. 

El període de gelades és un altre factor important a tenir en compte. Si analitzem el 
diagrama de Walter-Lieth (Fig. I.2.1) es pot veure que hi ha quatre mesos de gelades 
segures i 4 mesos de gelades probables. Les gelades segures es donen del mes de 
desembre al mes de març, i les probables es donen als mesos d’abril, maig, octubre i 
novembre. 

Les dades de gelades de què disposem són del llibre: “Caracterización 
agroclimática de la província de Lérida” (1989), corresponents a l’observatori de Tavascan. 
Segons aquest, la primera gelada té lloc el 18 de setembre i l’última pot tenir lloc el 6 de 
juny. De totes maneres, es tindran en compte els resultats obtinguts en el diagrama de 
Walter-Lieth, ja que partim d’uns valors més fiables que els obtinguts per l’estació de 
Tavascan, que està situada en un fons de vall. 

Pel que fa a l’ETP, tan sols es donen les dades de Llavorsí, la Seu d’Urgell, Adrall, 
Cabdella i la Pobla de Segur. A la Taula I.2.4, es pot comprovar que les dades d’ETP total 
són de 600 a 700 mm en totes les estacions.  
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Taula 7.- Dades d’evapotranspiració potencial (mm). 

Observatori Hivern Primavera Estiu Tardor Total 
Llavorsí 28,4 137,9 323,8 144,6 634,7 
 

Pel que fa als vents, no hi ha cap vent dominant que pugui condicionar la 
planificació forestal. Tan sols cal citar les brises de  muntanya, caracteritzades per què 
durant el dia es produeixen a les zones de muntanya brises de vessant anabàtiques 
(pugen cap al vessant) acompanyades de vents de vall. I per la nit la situació s’inverteix 
produint-se brises catabàtiques (baixen al fons de vall) acompanyades de vents de 
muntanya. 

Es cita, com a curiositat, un vent anomenat fogony, molt ocasional i procedent del 
nord, que quan topa amb els Pirineus puja fins que la humitat que transporta es condensa i 
precipita al voltant dels cims. En baixar pel vessant sud s’escalfa adiabàticament i de forma 
considerable perquè ja ha perdut tota la humitat. Llavors sol produir la fosa de les neus, i la 
població local assegura que afecta als éssers vius, provocant-los fenòmens d’excitació. 

Pisos bioclimàtics de Rivas-Martínez 

Segons el Mapa de Sèries de Vegetació d’Espanya fet per RIVAS-MARTÍNEZ (1987), la 
forest Sellente s’inclou a la Regió Eurosiberiana, dins el pis bioclimàtic alpí inferior (indica 
el pis que és dominant en la forest). 

En el pis bioclimàtic és possible reconèixer horitzons o subpisos, que poden posar de 
manifest canvis en la distribució de sèries de vegetació o comunitats. A Sellente, es pot 
diferenciar un horitzó subalpí amb un índex de termicitat comprès entre els valors 0 a -50 i 
un horitzó alpí entre -50 i -124 

RIVAS-MARTÍNEZ (1987) també va realitzar una classificació per caracteritzar el tipus 
d’hivern a partir de la temperatura mitjana de les mínimes del mes més fred i la precipitació 
mitjana anual. D’acord amb aquesta classificació, a la forest li correspon un hivern fred 
amb un ombroclima subhumit. L’activitat vegetativa de la vegetació es dóna de tres a cinc 
mesos a l’any. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.- Clapes de neu a Sellente, encara ben entrat el més de juny 
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1.3.- Sols 

1.3.1.- Litologia i edafologia 

Diversos factors edafogènics han contribuït a la formació del sòl a la forest: el clima, 
els fenòmens glacials, el relleu, i  la vegetació. 

La localització altitudinal (1600 – 2900 m) ha tingut, i encara té, un paper molt 
important en l’edafogènesi, en determinar una zonació edafològica altitudinal. A causa de 
la altitud i la conseqüent acumulació de neu als 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.  

El clima és d’alta muntanya, i és per això que els sòls, per l’acció del clima fred, 
tendeixen a rentar-se en excés, a acidificar-se o inclòs 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.  

A l’alta muntanya els sòls són normalment esquelètics i poc productius, tot i la gran 
caumulació de matèria orgànica en forma d’humus que presenten, ja que les condicions de 
fort pendent impedeixen en la major part dels indrets l’acumulació de materials fins i la 
formació dels horitzons d’un sòl ben desenvolupat. A més, les altes precipitacions i les 
baixes temperatures ralentitzen la mineralització de la matèria orgànica, disminuint la 
fertilitat del sòl. 

Normalment aquests sòls presenten un perfil AC, que correspon a una capa o horitzó 
organo-mineral reposant directament sobre la roca o material originari, són cryorthents o 
rànkers alpins, de l’òrdre dels entisòls. A les zones baixes i/o amb pendents suaus, i també 
en certes fondals i solells de l’alta muntanya, l’acumulació de materials ha permès el 
desenvolupament del sòl, presentat-se perfils ABC o ABR, amb un horitzó mineral profund 
format per la il·luviació de materials des de capes superiors. Aquests sòls, normalment 
forestals, són força més productius i fèrtils, catalogant-los com a inceptisols o espodosols 
en funció de les característiques de l’horitzó B.  

1.3.2.- Allaus i riscs geomorfològics 

En algunes parts de la forest, hi ha el perill de despreniments de blocs o roques, degut 
a l’elevat pendent del vessant i als fenòmens de meteorització de gel-desgel entre les 
fissures de les roques que afloren. (Veure mapa d’allaus) 
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1.4.- Vegetació i flora 

1.4.1.- Metodologia de treball de l’inventari botànic  

Per a fer l’inventari botànic de la forest de Sallente 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 tres dies (13, 14 i 15 de juny del 2006) 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 obtinguda consultant el banc de dades de biodiversitat 
BIOCAT (http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html).  

 

1.4.2.- 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 d’una de les tres regions biogeogràfiques diferenciades entre 
sí. Així a la forest comunal de Sellente només s’hi troba la regió bòreo-alpina. Degut a la 
seva elevada altitud (1650 – 1900 m.), les regions eurosiberiana i mediterrània no hi tenen 
superfície representativa. 

La regió bòreo-alpina 

Es troba a tota la zona de la forest de Sellente. En funció dels trets florístics i la 
vegetació particular, en aquesta àrea es situa l’estatge subalpí (entre els 1.600 – 2.300 
m.) i alpí (2.300 – 2.900 m. del pic de Baborte). La primera àrea correspon al bosc 
natural de coníferes i constitueix l’estatge inferior de l’alta muntanya. És un estatge 
forestal que coincideix bàsicament amb els següents dominis: 

• Domini del bosc de pi negre amb neret acídòfila, Rhododendro – Pinetum uncinatae 
subass. pinetosum (al. Rhododendro – Vaccinion). És un bosc fonamentat a l’entorn 
del pi negre (Pinus uncinata), amb sotabosc de neret (Rhododendron ferrugineum) i 
nabiu (Vaccinium myrtillus). A la part superior d’aquest domini, proper al límit amb 
l’estatge alpí, la pineda esdevé més esclarissada i es troba reduïda a petites clapes als 
dos vessants del riu de Sellente, en algunes zones es transforma progressivament en 
un matollar de neret (Saxifrago – Rhododendretum). La substitució comporta el 
desenvolupament de pastures de gespet (Festuca eskia). 

• Domini de l’avetosa de l’estatge sub-alpí, l’Abieti – Piceion, que es troba als obacs i 
a les parts menys exposades i de sòl més profund de l’estatge subalpí, on la pineda de 
pi negre s’enriqueix amb avets (Abies alba) fins esdevenir una autèntica avetosa.  
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Foto 5.- Avetosa del rodal 4i de la forest Sellente 

La segona àrea, la de l’estatge alpí, correspon a l’estrat superior de la forest que coincideix 
amb els dominis dels prats alpins, mulleres, jonqueres, cingleres, roquissars i tarteres 
silíciques:  

• Domini dels prats acidòfils de gespet, Festuca eskia, que es trobaria a partir de la 
part baixa de l’estage alpí, al fons de les valls i a les parts careneres amb sòl mig 
profund, allà on l’elevada altitud ja no permet el creixement de vegetació llenyosa. En 
les zones tarteroses més properes a les masses de pi negre de més altitud i major 
pendent, s’hi poden desenvolupar comunitats de matoll primari de neret o neretar 
(Saxifrago – Rhododendretum). 

• Domini de les mulleres i jonqueres àcides, Caricion nigrae, es formen a les parts 
fondes dels torrents i rierols d’alta muntanya en zones on l’aigua s’estanca o s’alenteix 
degut al relleu més suavitzat. Es caracteritzen per la dominància del càrex fosc (Carex 
nigra) i per la presència de diverses espècies de cotonets (Eriophorum sp.) i alguns 
joncs (Juncus alpinus, ...).  

• Domini de les cingleres, roquissars i tarteres silíciques, Androsacion vandellii, 
comunitats típiques dels ambients més alts de l’estage alpí, 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 
coixinets d’androsaces (Androsace vandelli), els matafocs (Sempervivum sp.) i els 
crespinells (Sedum sp.).      

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.- Roquissar del rodal 2f de la vall de Canedo 
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1.4.3.- Comunitats vegetals actuals: descripció dels hàbitats 

Enfront la vegetació potencial es troba la vegetació actual, fruit de les transformacions 
originades principalment per l’home. Així doncs, degut a l’elevada altitud i a la baixa 
activitat antròpica d’aquesta del conjunt de la forest de Sellente, la vegetació actual és 
pràcticament igual a la potencial, només es pot observar algun canvi degut a fenòmens 
naturals com poden ser les esllavissades i allaus de neu.  

La vegetació actual de la forest es troba condicionada per l’elevada altitud que fa que 
només s’hi trobi representada la regió bòreo - alpina. Hem dividit la vegetació actual en 
els dos estatges presents: el subalpí i l’alpí. 

 

Hàbitat Rodals 
Avetosa 4a 
Pineda de pi negre 1a, 1b, 1c, 1e, 3g, 4a, 4b i 4h 
Matollar de neret 4c 
Roquissars, tarteres i cingleres  1c, 1e, 2g, 3b, 3c, 3d, 4b, 4c, 4g, 4h, 4i i 4f. 
Prats de gespet 1d, 1f, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 3b, 3c, 3d, 3e, 3h, 

3f, 4d, 4e i 4f . 
Mulleres 3a i 3f (només una petita part) 

 

1.4.3.1.- L’estatge subalpí 

L’estatge subalpí es troba distribuït entre els 1600 i 2300 m, encara que aquest límits 
poden variar en més de 100 m segons la continentalitat i la seva orientació.  

1.4.3.1.1.- Avetosa  

Es tracta d’un bosc de reduïdes dimensions de l’estatge subalpí limitant amb la forest de 
Selva de Rovinets, que ocupa la vessant més obaga de la finca i amb sòls més profunds. A 
mida que l’orientació s’obre cap a llevant la massa esdevé un bosc mixte d’avet, pi negre i 
bedollar a les parts de sòl menys profund. L’avetosa es troba en les parts més baixes de la 
forest, des dels 1650 als 1900 m.  Cal destacar que es tracta d’una massa poc o gens 
explotada, irregular i amb un bon nombre de peus de grans dimensions que esdevenen un 
bon refugi per la fauna de la forest (vegeu apartat 2.10.).  

Es tracta de l’avetosa acídòfila típica de l’estatge subalpí, atesa la seva composició 
florística, pertany a la comunitat del Goodyero – Abietetum (Br.-Bl) O. De Bolòs, 1957, em. 
Rivas M. 1968 (al. Abieti – Piceion Br.-Bl, 1939). Forma un bosc molt ombrívol, on la llum 
penetra amb dificultat, l’estrat arbori presenta un recobriment molt alt.  El sotabosc és força 
esclarissat, ric en molses i relativament pobre en plantes superiors, tot i que hi podem 
trobar espècies d’orquídies característiques com Godyera repens i Dactylorriza maculata. 
Abunden molts fongs que micorritzen els avets i faciliten la captació del potassi del sòl. Els 
fongs més coneguts i de més interès són els rovellons (Lactarius deliciosus), que surten 
amb les primeres pluges de setembre, fins les gelades de novembre. 

Com hem dit abans, l’avetosa es troba acompanyada de peus de pi negre i bedoll (Betula 
pendula), i de fet quan es produeixen situacions d’obertura sobtada de la massa per 
tallades intenses, es regeneren aquestes espècies. També s’hi troben peus dispersos de 
moixera de guilla (Sorbus aucuparia) i de gatsaula (Salix caprea).  
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L’estrat arbustiu està format, únicament a les zones mérs obertes on ja hi ha pi negre, per 
neret (Rhododendrum ferrugineum), el nabiu (Vaccinium myrtillus), el ginebró (Juniperus 
communis ssp. nana) i alguns peus dispersos de roser de bosc (Rosa canina) a les parts 
més obertes. Les molses també hi son presents. Si les boires són freqüents, de les 
branques i els troncs pengen les barbes de caputxí (Usnea sp.). 

La superfície de l’avetosa correspon únicament al rodal 4a. 

 
 

Foto 7.- Avetosa bosc de Rovinets corresponent al rodal 4a. 
 

1.4.3.1.2.- Pinedes de pi negre 

La pineda de pi negre (Rhododendron – Pinetum uncinatae subass. pinetosum), a la forest 
de “Sellente”, apareix en clapes més o menys discontínues i esclarissades en alguns dels 
rodals de l’estatge subalpí. Així doncs, no apareix amb densitats grans, i en alguns punts 
es troba a l’estatge alpí fins als 2400 – 2500 m. Aquesta comunitat acidòfila s’instal·la a 
ambdós vessants del riu de Sellente sobre substrats de natura granodiorítica o esquistosa, 
amb major superfície al vessant oriental on la insolació és menor. Als rodals on apareix el 
pi negre (Pinus uncinata), és l’espècie dominant a l’estrat arbori (exceptuant les parts 
baixes on hi domina l’avetosa). És una espècie poc exigent, què suporta molt bé les dures 
condicions climàtiques pròpies de l’alta muntanya. Tot i això, la seva gestió i explotació a la 
finca és molt complicada degut a la baixa densitat de les masses, a l’elevada pendent i al 
difícil accés.  

A l’estrat arbori on apareix el pi negre, també s’hi troba el gatsaule (Salix caprea) i la 
moixera de guilla (Sorbus aucuparia)de manera dispersa i, amb més freqüència, el bedoll 
(Betula pendula). Totes tres espècies es fan molt presents durant la tardor, on queda 
evidenciat la seva presència a la forest.  

L’estrat arbustiu presenta un bon recobriment vegetal, essent el neret (Rhododendron 
ferrugineum) l’espècie dominant. Barrejat amb ell és freqüent trobar el nabiu (Vaccinium 
myrtillus), que presenta recobriments importants en alguns indrets, el ginebró (Juniperus 
communis ssp. nana) al perímetre de les masses, així com la gerdera (Rubus idaeus) i 
Rosa pendulina.  
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Foto 8.- Massa esclarissada de pi negre a uns 2400 m. del rodal 2a. 
 

Pel que fa a les plantes herbàcies habituals dels boscos de pi negre, en podem mencionar 
algunes com Deschampsia flexuosa, Hepatica nobilis, Oxalis acetosella o Pyrola minor, P. 
secunda i Festuca gautieri. En algunes zones ombrívoles i humides hi ha falgueres, com 
Athyrium filix-femina o Gymnocarpium dryopteris. 

 

Foto 9.- Rosa pendulina 
 

A una altitud d’entre 1.900 i 2.100 m, en sòls més pedregosos i tarterars, desapareix 
l’estrat arbori de pi negre per l’enduriment de les condicions climàtiques i del sòl, donant 
pas a la successió dels matollars primaris de neret o neretars (Saxifrago – 
Rhododendretum). Hi ha una taca força important d’aquesta comunitat al vessant 
occidental de la forest on hi ha més presència de tarterars. 
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La superfície de la pineda de pi negre correspon als rodals 1a, 1b, 1c, 1e, 3g, 4a, 4b i 4h1. 

1.4.3.1.3.-  Matollars de neret 

A causa del clima rigorós, de la degradació de la pineda subalpina de pi negre i de 
l’acció antropògena (ramat), han aparegut alguns matollars subalpins de neret, 
Rhododendro – Vaccinion Br.-Bl (1926, 1948). A moltes vessants es troben formant 
comunitats desproveïdes de l’estrat arbori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10.- Matollars de neret (Rododendron ferrugineum) a l’estiu 

Aquests matollars de neret es troben en exposició nord, sobre substrat àcid, a les 
zones on les nevades són importants, ja que necessiten la protecció de la neu durant 
l’època més desfavorable. 

1.4.3.2.- L’estatge alpí 

Es troba a partir de l’altitud de 2.300 m. i fins gairebé els 2.900 m. de sota el pic de 
Baborte. Aquest estatge correspon a l’estrat superior de la forest que coincideix amb els 
dominis dels prats alpins, mulleres, cingleres, roquissars i tarteres silíciques. Tal com hem 
comentat anteriorment, la vegetació actual d’aquesta part de la forest és pràcticament igual 
a la potencial, només es pot observar algun canvi degut a fenòmens naturals com poden 
ser les esllavissades i allaus de neu.  

1.4.3.2.1   Prats acidòfils de gespet 
  

Els prats acidòfils de gespet, Festuca eskia, es troben a partir de la part baixa de l’estage 
alpí, des de la part baixa de la vall del riu Sallente (a uns 1.900 m.) i fins a les parts 
careneres amb sòl mig profund. Acompanyant al gespet hi ha altres espècies de gramínies 
com Festuca altissima, F. ovina, F. paniculata, ... També hi ha diverses espècies 
d’herbàcies pròpies dels prats alpins com Potentilla pyrenaica, P. rupestris, Lotus 
corniculatus, Luzula campestris,... les geòfites Gentiana acaulis i G. pyrenaica,,... A les 

                                                 
1 Hi ha alguns rodals que es repeteixen en més d’un hàbitat, això es degut a que hi ha rodals que 
contenen 2 o 3 hàbitats diferenciats.  
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zones dels prats més properes al riu i a les parts baixes de la forest s’hi troben nombrosos 
peus de la majestuosa genciana groga (Gentiana lutea) 

 

 
 

Foto 11.- Prats de gespet corresponents al rodal 3b. 
 

La superfície de prats de gespets correspon als rodals 1d,1f, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 3b, 3c, 3d, 
3e, 3h, 3f, 4d, 4e i 4f . 
 

1.4.2.2.2   Mulleres àcides 

 

Les mulleres àcides, Caricion nigrae, es formen a les parts fondes del riu de Sallente en 
zones on l’aigua s’estanca o s’alenteix degut al relleu més suavitzat. Es caracteritzen per la 
dominància del càrex fosc (Carex nigra) i altres càrex com C. muricata i per la presència de 
dues espècies de cotonets (Eriophorum angustipholuum i E. vaginatum) i alguns joncs 
(Juncus alpinus, J. acutiflorus, ...) i diverses espècies de ranuncles (Ranunculus sp.). En 
les torrenteres amb més pendent i obagues s’hi desenvolupa la comunitat Cardaminetum 
pyrenaicae on hi domina la crucífera Cardamine pyrenaica, les carnívores violes d’aigua 
(Pinguicula grandiflora i P. vulgaris), també s’hi troben nombrosos exemplars de veradre 
(Veratrum album). Tot i que no hem pogut confirmar la seva presència, les mulleres i 
jonqueres de la forest són un hàbitat adequat per l’espècie carnívora Drosera rotundifolia, 
de fet s’ha detectat l’espècie al veí Pla de Boavi.  

La superfície de les mulleres correspon als rodals 3a i 3f. 
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Foto 12.- Zona de mulleres àcides corresponent al rodal 3a. 
 
 
 
1.4.2.2.3 Cingleres, roquissars i tarteres silíciques 
 

Les cingleres, roquissars i tarteres silíciques, Androsacion vandellii, comunitats típiques 
dels ambients més alts de l’estage alpí, 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 coixinets d’androsaces 
(Androsace vandelli) altres coixinets com Silene acaulis  i S.vulgaris, diferents espècies de 
crespinells com Sedum album i S. dasyphyllum i dues espècies de matafocs: Sempervivum 
tectorum, S.montanum. Altres espècies que també es desenvolupen en les tarteres són 
Alyssum alpestre, Globularia nudicaulis. 

      

 
 

Foto 13.- Tarteres i roquissars corresponents als rodals 4c i 4h. 
 
La superfície dels diferents ambients de roquissars correspon als rodals 1c, 1e, 2g, 3b, 3c, 
3d, 4b, 4c, 4g, 4h, 4i i 4f. 
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1.4.3.3.- Vegetació dels indrets especials 

Sens dubte la formació més destacable com a indret especial, són les diferents mulleres 
àcides i jonqueres que ja hem parlat anteriorment, per la seva raresa i per la seva gran 
diversitat en flora. Entre les diverses mulleres es formen basses o petits estanys que 
esdevenen un bon refugi per la granota roja (Rana temporaria), algunes espècies 
d’odonats com Lestes sponsa, i Somatocroma metallica i per l’abeuratge del bestiar. 
 
Hi ha una zona a la part baixa de la forest, a la ribera del riu de Sallente on s’aprecien els 
efectes d’una possible allau de neu; és una zona relativament plana, de sòl profund i amb 
escassa vegetació arbòria, just algunes moixeres de guilla (Sorbus aucuparia) i dispersos 
gatsaules (Salix caprea) i saüquers de muntanya (Sambucus racemosus). En aquesta 
zona s’hi desenvolupa un interessant sotabosc propi dels ambients eurosiberians 
altimontants i subalpins, testimoni de la presència antiga d’una fageda acidòfila, 
probablement mixta amb pineda de pi negre. Les espècies més característiques que s’hi 
troben són el joliu (Scilla lilio-hyacinthus) que forma autèntiques matades, el mercurial 
(Mercurialis perenne), el segell de salomó (Polygonatum odoratum), Polygonatum 
verticillatum, i xucladors (Melampyrum pratense). També s’hi troben bones extensions de 
nabiu  (Vaccinium myrtillus) amb Rosa pendulina. Com a testimoni de la presència antiga 
d’una fageda a dins la forest, és l’existència encara d’alguns peus de faig (Fagus sylvatica) 
a dins la finca veïna de la selva de Rovinets.  
 
També cal destacar la presència de nombroses congestes de neu a dins la forest que 
poden desenvolupar una comunitat típica d’aquests ambients: les salenques (Carici-
Salicetum retusae), on hi creixen dues espècies de salzes de port rastrer Salix retusa  i S. 
reticulata enmig de poblacions de Carex nigra. Es tracta d’una comunitat de reduïda 
distribució a tots els Pirineus.   

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), el saüquer de muntanya (Sambucus racemosus) 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 14.- Fruits de nabiu (Vaccinium myrtillus) 
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1.4.4.- Bolets, líquens i molses 
 
La forest de Sallente compta amb una bona diversitat de fongs, que es concentren sobretot 
per les zones boscoses de l’estatge subalpí i muntà. Hi ha algunes espècies que no són 
comestibles, però que són força comunes, als prats alpins hi trobem espècies com 
Psilocibes montana, P.lancealta. i els pets de llop (Lycoperdon perlatum).  
 
Els bolets més comuns, tan comestibles com no, que es poden trobar a la forest són: 
 
 Pinedes de pi negre: Russula xerampellina, Russula integra, Amanita muscaria, 

Tricholoma pardinum i Boletus erythropus. 
 Avetosa: especialment el rovelló d’avetosa (Lactarius salmonicolor). 
 Bedollars: Russula gracillina, Russula aeruginea, Lactarius torminosus i Leccinum 

scabrum. 
 
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. 
 
També es caracteritza per tenir una elevada riquesa muscinal, sobretot en l’estatge 
subalpí. Les zones d’avetosa amb pineda de pi negre, principalment, es cobreixen d’un 
estrat muscinal més dens, format per espècies com Hylocomium splendens, Dicranum 
scoparium i Rhytidiadelphus triquetus. Aquest estrat muscinal assegura la protecció del sòl 
contra l’erosió i acumula l’aigua de la pluja o de la neu, conservant la humitat del sòl. 
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1.4.5.- Estat de conservació de la coberta vegetal

A continuació descriurem alguns aspectes clau que caldrà tenir en compte en la 
planificació per tal de satisfer els objectius de conservació de la biodiversitat en la present 
forest.  

1.4.5.1.- Hàbitats clau 

Els hàbitats clau existents a l’àrea d’estudi es descriuen a la taula 1.2.5. Com hàbitats clau 
s’han considerat tant els Hàbitats d’Interès Comunitari identificats per la Directiva 
d’Hàbitats, 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 8.- Hàbitats clau de la forest de Sellente (veure la cartografia al mapa). 

Hàbitat 
Interès 

(codi) 
P 

Boscos subalpins de Pinus uncinata sobre subtarta silícic 
Comunitari 

(9430) 
No 

Afloraments rocosos silícis amb vegetació rupícola 
Comunitari  

(8220) 
No 

Matollars aplins i boreals 
Comunitari  

(4060) 
No 

Prats tancats de gespet, Festuca eskia, silicícoles dels Pirineus Comunitari 
(6140) No 

Mulleres àcides amb Carex nigra Local - 

Avetoses Local - 
 

Notes: HIC: Hàbitat d’Interès Comunitari / P: Indica si l’HIC és prioritari o no (segons 
Directiva Hàbitats) / S: Superfície dins la forest indicada, en hectàrees / n.c.: No 
cartografiable. 

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

1.4.5.2.- Naturalitat i grau de maduresa 

Per avaluar la naturalitat de l’àrea d’estudi, en l’inventari dels rodals de la forest, 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 diferents espècies, 
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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. En aquest cas ja que es tracta d’una forest on hi ha poca superfície arbrada, no 
s’ha calculat aquest índex i s’ha determinat el grau de maduresa a partir dels hàbitats clau, 
localitzant els rodals exactes a on se situen. 

 

A aquests rodals d’elevada naturalitat s’els afegirà la informació de les espècies sensibles 
de fauna, en el següent apartat i finalment, en l’apartat 2.11 es presenta una proposta dels 
rodals que hauran d’estar al quarter de conservació de la biodiversitat (AEIN i AGD).  
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Taula 9.- Principals espècies vegetals presents a la forest de Sellente 

Fiteuma hemisfèric Phyteuma hemisphaericum 
Origan Origanum vulgare 
Lot carniculat Lotus carniculatus 
Valeriana Valeriana officinalis 
Falguera Pteridium aquilinum 
Herba de cop Hypericum maculatum 
Campaneta Campanula scheuchzeu 
Imperatoria Peucedaneum osthriteum 
Astrancia Astrantia major 
Colleja Silene vulgaris 
Matafoc de muntanya Sempervivum montanum 
Crespinell groc Sedum reflexum 
Gençana de Burser Gentiana burseu 
Seneci pirinenc Senecio pyrenaicus 
Plantatge Plantago lagopus 
Trébol Trifolium alpinum 
  Festuca supina 
Gespet Festuca eskia 
  Festuca nigrescens 

H
ER

B
À

C
IE

S 

Peu de llop Veratrum album 
Neret Rododendron ferrugineum 
Nabiu Vaccinium myrtillus 
Ginebró Juniperus communis 

M
A

TO
LL

 

Bruga Calluna vulgaris 
Pi negre Pinus uncinata 
Bedoll Betula pendula 
Moixera Sorbus aucuparia 

A
R

B
R

A
T 

Avet Abies alba 
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1.4.6.- 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 sigut 
georeferenciats i dels quals s’han pres algunes dades. Aquests elements, són força 
interesant per a la interpretació forestal i del paisatge. Seria interesant incloure-los a les 
rutes de turisme rural que visiten la forest, així com en el cas dels arbres, declarar-los 
d’interés 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’estat corresponen. 

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

Topònim: Vegetació de l’antiga fageda de Rovinets 1 
  

Localització: Rodals 1a i 1b 
Descripció: Zona de vegetació eurosiberiana 
testimoni de la presència antiga d’una fageda 
destruïda molt probablement per una allau. 
Dimensions: És un zona de superfície reduïda que 
es troba entre el pont de fusta i el principi del camí al 
coll de Sallente. 
Interés: Ja s’ha comentat que és un hàbitat especial i 
amenaçat que cal conservar i protegir 
Estat: Molt bó. Hi ha una diversitat de flora única a 
tota la forest.  

 
Topònim: Mulleres de Sallente 2 

  
Localització: Rodals 3a i 3f 
Descripció: Zona de vegetació típica de mulleres i 
jonqueres silíciques d’alta muntanya. 
Dimensions: Es troba en dues zones de superfície 
reduïda,  la mullera més gran és la que es forma en 
la confluència entre el riu de Sallente i el que baixa 
de l’estany de Canedo. 
Interés: Ja s’ha comentat que és un hàbitat especial i 
amenaçat que cal conservar i protegir 
Estat: Molt bó. Hi ha una diversitat de flora important 
i fauna amfíbia que es reprodueix a l’espai.  
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1.5.- Fauna 

1.5.1.- Metodologia de treball de l’inventari faunístic  

Per a fer els inventaris faunístics de la forest de Sallente 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 tres dies (13, 14 i 15 de 
juny) 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 la forest. 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 (14 i 15 de juny), 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 23 trampes: 4 trampes en pineda de 
pi negre, 4 en bedollar, 6 en avetosa i 9 al llarg del riu Sellente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 15.-  Realitzant el treball de camp d’inventari avifaunístic. 
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1.5.2.- Comunitat de vertebrats: descripció general 

a) Peixos 
 
A la forest de Sellente hi ha població de peixos ja que els curs d’aigua principal, el riu de 
Sellente, porta aigua tot l’any i a dins dels límits de la forest, hi ha dos estanys d’alta 
muntanya: Canedo i Rovinets. No s’ha fet cap cens específic de la ictiofauna, però per les 
característiques de l’àrea és d’esperar que la única espècie present sigui la truita comuna 
(Salmo trutta), tan al riu com als estanys.  
 
b) Amfibis 
 
Es troben bàsicament als estanys, a les basses d’alta muntanya i al curs més alt del riu 
Sellente. La part baixa del riu a la forest, degut al seu elevat corrent, no és un hàbitat 
adequat per a les espècies d’amfibis de la zona. La salamandra (Salamandra salamandra), 
el gripau comú (Bufo bufo) i la granota roja (Rana temporaria) 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), ja que ha estat confirmada al 
proper Pla de Boavi (J.Pascó, 1994). 
 

 
 

Foto 16.- Exemplar adult de granota roja (Rana temporaria) 
 
 
c) Rèptils 
 
A grans trets, els sectors d’exposició solella són més escaients per als requeriments dels 
rèptils que les obagues. Dels ofidis, cal esperar que l’escurçó pirinenc (Vipera aspis) sigui 
abundant a les zones ben assolellades amb vegetació arbustiva, i també freqüenta els 
boscos clars de pi negre amb neret. Cal esmentar també la serp llisa septentrional 
(Coronella austriaca), de presència confirmada a la forest, en zones obertes properes a 
masses forestals. 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. 
 
Dins la família Lacertidae és segura la presència de la sargantana de paret (Podarcis 
hispanica), que viu als roquissars. Es podria trobar el llangardaix verd (Lacerta bilineata), 
present probablement en indrets humits amb bona cobertura herbàcia i arbustiva, i la 
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sargantana de paret (Podarcis muralis), freqüent en murs de pedra. Cal dir que en zones 
de bosc dens no hi ha gairebé cap espècie de rèptil. 
 
 

 
 

Foto 17.- Exemplar de serp d’aigua (Natrix maura) 
 

 
d) Ocells 
 
A continuació s’ofereix una descripció general de la comunitat ornítica de la forest de 
Sallente:  
L’ambient forestal que domina a l’estatge subalpí, com hem dit, és l’avetosa i la pineda de 
pi negre. Aquests dos biòtops presenten una avifauna prou diferenciada sobretot per 
l’estructura de bosc, l’entrada de llum i la composició de l’estrat arbustiu. En general 
l’avetosa registra densitats i diversitats més baixes que la pineda de pi negre, les espècies 
més característiques que s’han detectat a l’avetosa són: el reietó (Regulus regulus), el pit-
roig (Erithacus rubecula), el pinsà comú (Fringilla coelebs), el bruel (Regulus ignicapillus), 
la mallerenga emplomallada (Parus cristatus), el raspinell comú (Certhia brachydactyla), el 
cucut (Cuculus canorus) i el picot verd (Picus viridis) . Les espècies més característiques 
que s’han detectat a les pinedes de pi negre de la forest són la mallerenga petita (Parus 
ater), el picot garser gros (Dendrocopus major), la merla (Turdus merula), la griva (Turdus 
scivorus) i el gaig (Garrulus glandarius). A la part alta de les pinedes de pi negre, 
normalment per sobre dels 1.800 m, hi és present, de manera esporàdica o en petit 
nombre, el gall fer (Tetrao urogallus). 
A la zona del riu de Sallente i els seus petits afluents, les espècies més característiques 
són la cuereta torrentera (Motacilla cinerea) i la merla d’aigua (Cinclus cinclus), ambdues 
espècies es troben estretament lligades als cursos d’aigua de muntanya.  
En els sectors dels prats alpins hi destaquen el còlit gris (Oenanthe oenanthe), el grasset 
de muntanya (Anthus spinoletta) i la merla de pit blanc (Turdus torquatus) que es troba a la 
zona de transició entre les pinedes de pi negre esclarissades de l’estatge alpí i els prats de 
gespet. Tot i tractar-se d’un hàbitat adequat, no s’ha pogut comprovar la presència de la 
perdiu blanca (Lagopus mutus) que es podria torbar a partir de la cota de 2.200 m. Un altre 
hàbitat característic de la forest de Sallente són els roquissars, tarteres i cingleres on 
també s’hi troben una sèrie d’espècies d’ocells com són la gralla de bec groc 
(Phyrrococrax graculus), la gralla de bec vermell (Phyrrhocorax pyrrhocorax), la cotxa 
fumada (Phoenicurus ochruros) i el cercavores (Prunella collaris), tots ells utilitzen les 
esquerdes entre les roques per a fer-hi els seus nius. 
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Pel que fa als rapinyaires diürns, sobrevolen la forest (sense nidificar-hi) el voltor comú 
(Gyps fulvus) i el trencalòs (Gypaetus barbatus). 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) i no 
s’ha pogut confirmar la presència del mussol pirinenc (Aegolius fumereus). Un altre ocell 
nocturn amb presència probable a l’àrea d’estudi és l’enganyapastors (Caprimulgus 
europaeus). 
 

                   
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 18.- Merla d’aigua (Cinclus cinclusk)   Foto 19.- Perdiu blanca (Lagopus mutus) 
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ESPÈCIE  P2  P  P  P

Bernat pescaire  Cucut reial   Pit-roig x Mallarenga carbonera  x
Xarxet  Cucut x Rossinyol   Picasoques   
Ànec collverd  Òliba   Cotxa fumada x Pelaroques   
Aligot vesper  Xot   Cotxa cuaroja   Raspinell  
Milà negre  Duc   Bitxac   Raspinell pirinenc  
Milà reial  Mussol   Bitxac rogenc   Teixidor   

Aufrany  Gamarús x Còlit gris 
 
x Oriol   

Voltor x Banyut   Còlit ros   Escorxador   

Àguila marcenca  Enganyapastors   Merla roquera  
 
x Botxí   

Arpella  Siboc   Merla blava   Capsigrany   

Esparver d'estany  Falciot  Merla de pit blanc 
 
x Gaig x

Esparver cendrós  Ballester   Merla x Garsa  
Astor  Blauet   Griva x Gralla de bec vermell  x
Esparver  Abellarol   Tord  Gralla    
Aligot   Gaig blau   Tord alaroig   Gralla de bec groc x 
Àguila daurada   Puput   Griva cerdana   Cornella   
Àguila calçada   Colltort   Rossinyol bord   Corb  

Àguila cuabarrada   Pigot verd 
 
x Balquer    Estornell vulgar   

Àguila pescadora   Pigot negre  Bosqueta   Estornell negre   
Xoriguer   x Pigot garser gros x Tallareta   Pardal   
Falcó camaroig   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   Pinsà mec  

Perdiu xerra   Roquerol x Tallarol de casquet 
 
x Gafarró   x

Perdiu blanca   Oreneta vulgar  Tallarol trencamates   Verdum   
Gall fer   Oreneta cuarogenca  Mosquiter pàl·lid   Lluer   

Faisà   Trobat  Mosquiter comú 
x
  Cadarnera   

Polla d'aigua  Piula golaroja  Mosquiter de passa   Passarell   
Xivitona   Piula dels arbres  Mosquiter xiulaire   Trencapinyes  
Valona  Titella  Reietó  Pinsà borroner  
Xivita  Grasset x Bruel x Durbec   
Colom domèstic   Cuereta groga  Papamosques gris   Verderola   
Xixella   Cuereta blanca   Mastegatatxes   Gratapalles   
Tudó 

  Cuereta torrentera 
 
x Mallarenga cuallarga   Sit negre  

Tòrtora turca   Merla d'aigua 
 
x Mallarenga d'aigua   Hortolà   

Tòrtora vulgar 
 Cargolet  Mallarenga 

emplomallada 
x Repicatalons   

   Pardal de bardissa x Mallarenga petita x Cruixidell   

   Cercavores 
 
x Mallarenga blava 

 
x Llucareta  

                                                 
2 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 de 
les quals només es va obtenir una captura d’un exemplar de ratolí de bosc (Apodemus 
sylvaticus). 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), talpó pirinenc (Microtus pyrenaicus) i talpó dels prats (Microtus arvalis). Les espècies 
lligades a cursos d’aigua permanents, com Galemys pyrenaicus, Neomys fodiens o 
Arvicola sapidus, deuen ser absents o molt escasses dins l’àrea d’estudi. 
Pel que fa als lagomorfs, la llebre (Lepus europaeus) és abundant en la majoria dels 
ambients oberts, sobretot en els prats de gespet de l’estatge subalpí i alpí.  
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 
dues espècies més especialistes, la marta (Martes martes; presència problable) i el gat 
salvatge (Felis sylvestris), que requereixen boscos extensos i tranquils. És remarcable la 
possible presència esporàdics de l’ós bru (Ursus arctos) ja que hi ha citacions recents en 
zones properes a la forest.   
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 rat-penats (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 20.- Isards (Rupicabra rupicabra).                              Foto 21.- Porc senglar (Sus scrofa) 
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1.5.3.- 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 de dos coleòpters: Cicindella 
campestris. i Distiscus sp. També s’han detectat dues espècies d’odonats (espiadimonis) 
típiques dels estatges alpí i subalpí: Lestes sponsa, i Somatocroma metallica.  
 

 
 

Foto 22.- Cicindella campestris. 
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