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3 ESTAT FORESTAL  
 

La forest CUP “Selva i Serqueda”, està principalment poblada per Pinus uncinata, 
Abies alba,  Betula pendula, Quercus humilis i Quercus petraea i Corylus avellana i en 
menor mesura, Populus tremula, Acer monspesulanum, Sorbus aucuparia, Sorbus aria,  
Salix capraea, Crataegus monogyna, Amelancher ovalis, i alguns peus aïllats de Pinus 
uncinata. Té una superfície de 739,89 has, traient els enclavats i comptant amb la 
superfície de les pistes forestals com a part del comunal. 

Com es pot apreciar del llistat d’espècies que s’acaba de citar, es tracta d’un bosc 
molt divers, amb variabilitat d’espècies tant en nombre com en gènere i també en 
distribució, destacant sectors de bosc més uniforme de pi negre i avet.  

De forma general, la regeneració és bona i abundant en tota la forest arbrada, a 
excepció d’alguns dels sectors superiors de la forest, on la regeneració de Pinus 
uncinata es veu compromesa per limitants d’estació climatològics. 

Hi ha diversos sectors de la forests que presenten interès fustaner, tant per la 
qualitat de les espècies, com la existència de pistes que podrien facilitar el seu 
aprofitament comercial, i/o l’aplicació d’actuacions de millora. Es tracta de les parts 
més altes i nord de la forest, on hi trobem una superfície prou important de pi negre, i 
d’avet.  D’entrada es pot preveure que aquest sectors poden actuar com ha hàbitat 
d’espècies amb un gran valor ecològic i alt interès de conservació.  

S’ha de ressaltar interès ramader de la forest i l’important interès per fer llenyes que 
tenen algunes de les masses forestals que conformen la forest.  

Hi ha pastures i prats de dall de caire públic en aquesta forest. Es troben importants 
sectors poblats per balegars (Genista balansae) a les vessants de mitja vessant de la 
forest. A la part superior trobem prats de gespet (Festuca eskia). En el sector més sud 
s’hi troben pastures xeròfiles de l’estatge montà i a la resta de prats intermitjos hi 
apareixen intercaladament amb el bosc, apareixen pastures mesòfiles.  

A les parts més baixes de la forest, conjuntament amb parcel·les privades, hi 
trobem antics prats de dall en procés de naturalització.  

A continuació, es mostren les superfícies de la forest estudiada. Per realitzar els 
càlculs s’ha treballat amb el GIS (Miramon), que actualment, és el mètode més eficaç i 
veraç. Per calcular la superfície del comunal, s’han descomptat a la superfície total, els 
enclavats privats. Si que es compta amb la superfície que ocupen les pistes forestals i 
els camins ramaders més importants, ja que són part de la forest i del comú. S’ha de 
remarcar que l’estudi es fa, sobre el terreny comunal i per tant, aquesta serà la 
superfície a partir de la qual, es faran tots els càlculs de l’ordenació. 

 
Taula I.3.1. Caracterítiques principals de les forest estudiades. 

Comunal (ha) Enclavats (ha) Superfície de la CUP 134 “Selva i 
Serqueda” 739,9 29,1 

 
 
 

3.1 Métode d’ordenació 
 

Donades les característiques de la forest, s’ha optat per utilitzar el mètode 
d’ordenació per rodals, fet que ha condicionat enormement la metodologia de treball 
en el transcurs d’elaboració del present pla. Les raons que justifiquen l’adopció 
d’aquest mètode es resumeixen a continuació:  

 
- Es tracta d’una forest que ha estat molt aprofitada durant la seva història sobre tot 

pel bestiar, per fusta i per llenyes, buscant el benefici el més ràpidament possible. 
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Aaixò ha generat que, amb l’abandó progressiu de les pastures i de l’ús per llenyes, 
hagi aparegut una massa relativament jove, molt desordenada i densa i sovint 
amb arbres de rebrot de baixa qualitat genètica. Així mateix actuacions mal 
executades bosc de pi negre (Pinus uncinata), el qual requereix protecció en les 
tallades finals per facilitar la regeneració, ha propiciat l’existència de sectors mal 
regenerats. L’ordenació per rodals, és un mètode minuciós i de detall, utilitzat per a 
fer efectiva la gestió en aquest tipus de forest i per permetre la reordenació de la 
forest de manera progressiva i multifuncional. 

- Existeixen una gran variabilitat d’espècies, tipologies, densitats, edats, diferents 
qualitats... al llarg de tota la forest que aconsellen diferents actucions i que 
defineixen situacions i diagnosis molt distintes a cada rodal. El mètode d’ordenació 
utilitzat, permet que la gestió s’acobli amb major facilitat a aquesta realitat. 

- La heterogeneïtat del conjunt de la forest, tant en usos com en producció, 
determina el mètode per rodals com un mètode idoni per a organitzar i planificar 
aquestes forests. 

- El boscos del Pirineu lleidatà, tenen un potencial de plurifuncionalitat molt alt, i 
l’ordenació per rodals és un instrument molt útil pels casos de multifuncionalisme. 

3.2 Metodología de treball 
 

El mètode de treball s’ha dividit en diferents fases que a continuació es resumeix en 
la següent taula: 

Taula I.3.2. Métode seguit per realitzar les ordenacions forestals de  la CUP 154. Font. Pròpia 
Fase Descripció Instruments 

Estudi dels 

antecedents 

Anàlisi de les anteriors revisions forestals i 
recerca de tot tipus d’estudi realitzat a 

les forest estudiades 

- Bibliografia 

- Entrevistes amb la població i amb els 
profesionals locals 

Elecció del 

mètode 

Anàlisi de la situació anterior i actual, 
problemes i avantatges i elecció del 
mètode 

- Bibliografia 

- Discussió multidisciplinar 

 

Divisió 

inventarial 

Divisió inventarial per superestrats  i 
cantons de la forest. Realització de 

plànols corresponents 

- Treball de camp. Primeres visites 

- Ortofoto-plànol (base1:25.000); ampliada 
a diferents escales; 1:10.000, 1:5000, 
1:1000...  

Rodalització Creació dels rodals. Realització de 
plànols corresponents 

- Treball de camp 

- Fitxa de rodals 

- Ortofoto-plànol (base1:25.000); ampliada 
a diferents escales; 1:10.000, 1:5000, 
1:1000...  

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 

Forestal 

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

Visita al camp amb els veïns del poble 
per inventariar noms, llocs i per repassar 

els límits de la forest 

- 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) 
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Anàlisis de 

l’inventari 
Anàlisis de les dades i consecució 

d’informació (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 
(toponimia, límits, propietats, costums,...) 

- Exposició pública. 

- Power Point, MiraMon. 

- Diapositives i gravadora de veu. 

Estudi de 

biodiversitat 

Durant els mesos de març- maig, es 
realitzen les escoltes de mussol i 

l’avistament dels cantaders de gallfer, 
juntament amb la resta de l’estudi del 

medi físic 

- Treballs de camp. Rutes d’observació 

- Binocles, telescopi, plànols, càmera, GPS. 

Estudi pascícola 
Durant el mes de maig, es recorre el 

superestrat prats-pastures, per 
determinar composicions, produccions, 

fitxes... 

- GPS, càmera, mostres de camp 

- Fitxa de rodal pascícola 

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) 

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 

desicions 

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 s’hagi de 
prendre, i juntament amb el propietari 
es prenen les decisions que es calguin 

- Exposició pública 

- MiraMon (G.I.S) 

- Reunions sectorials (ramaders,  caçadors, 
administracions…) 

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 polítcs 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; 1:10.000, 1:5000, 1:1000... 
(MiraMon) 

Revisió de les 

administracions 

competents 

L’enginyer de comarca, ha anat 
revisant el projecte durant la seua 

realització i realitzarà les correccions 
que cregui convenients, donant el vist i 

plau del treball final. 
Igualment,el PN de l’Alt Pirineu, revisarà 
el que pertany a la seva competència i 

farà les correccions que cregui 
convenients. 

- Treball de gabinet 

- Reunions amb les administracions 
competents 
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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 

3.3 Divisió inventarial 

Aquesta divisió té diferents fases que s’aniran desglossant segons s’avanci en la 
mateixa: 

 

3.3.1- Anàlisis del territori. 

Durant les primeres sortides al camp es reconeix el territori i es diferencien quatre 
zones diferents, que reben el nom de superstrats o quarters d’inventari (mapa 3.2). El 
primer superstrat, el formen, les zones arbrades productores potencials de fusta, el 
segon, el conformen zones de prats i pastures, el tercer superstrat, les zones arbrades o 
no arbrades, però que es consideren protectores del recurs sòl, i el quart les zones 
improductives de roca i tarteres. És una primera divisió entre bosc productor i bosc 
protector. Aquesta diferenciació, determinarà, els futurs itineraris de rodalització, les 
diferents intensitats d’inventari forestal, i la tipologia de les dades a prendre durant la 
fase d’inventari. Per a realitzar aquesta feina, i els posteriors treballs de camp, es van 
organitzar dos equips de treball, formats per dos tècnics i dos peons. 

Els itineraris de rodalització, són els recorreguts que realitzen els equips de treball, 
durant la fase de rodalització. Són traçats en ziga-zaga, que permeten fer una 
pentinada exhaustiva de la forest. 

3.3.2- Definició dels superstrats o quarters d’inventari. Superestratificació. 

Per facilitar la tasca d’inventariar la forest i a l’espera dels resultats de l’estudi 
d’usos, s’ha dividit el conjunt de la forest, en quatre grans superestrats, seguint com a 
criteri principal, les diferents vocacions del territori i els usos que per les seves 
característiques, poden suportar.  

El procés va ser el següent; un cop delimitades totes les possibilitats sobre el SIG, es 
van visitar al camp i es va comprovar la gran variabilitat de la massa, definint 
exactament cadascun d’aquest superstrats. Aquest superstrats són:  

 
- Superestrat productor (A): Engloba tot el territori potencialment productor, 

principalment de fusta. Són, generalment, zones accessibles, amb una pendent 
entre suau i moderada, i arbrades. A més del fuster, s’hi donen altres tipus de 
producció (bolets, ús social, caça, recol·lecció de fruits...), i per tant, és la part del 
territori, on més esforç tècnic s’ha de fer, per estudiar-lo profundament i així, regular 
amb la multifuncionabilitat, la maximització de beneficis respectant la sostenibilitat 
de la forest. Els beneficis que genera, són directes (genera recaptació monetària, 
ingressos i també despeses), i si es compleixen els objectius, també genera 
beneficis indirectes (preveu allaus, recàrrega d’aqüífers, crea paisatge...). 
No s’ha d’oblidar que aquest superestrat, forma part d’un conjunt i per tant, que 
està interrelacionat amb la resta de superestrats. Coses que poden ocórrer en un 
altre superestrat, li poden afectar de forma directa (allaus, esllavissades, refugis de 
fauna, paisatgisme...).  
 

- Superestrat de pastures i prats (B): En aquest superestrat, s’emmarca el territori que 
el home ha destinat a les pastures del ramat, ja sigui per segar o per pasturar, i ja 
estigui en funcionament o abandonat. A més, s’inclouen els prats alpins naturals i 
les zones de devesa. Genera, principalment, beneficis directes, tot i que no s’ha 
d’oblidar els beneficis indirectes en forma de paisatge que aporta a la forest, a 
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sobre d’altres com recàrrega d’aqüífers o biodiversitat d’espècies herbàcies i de 
matollar. 

 
- Superestrat protector del sol (C): Té unes característiques força diferents a les del 

superestrat productor. És tracta, d’un territori d’elevada inaccessibilitat, que no té 
un ús productor. L’interés, principalment, resideix en la conservació del sol, però, hi 
ha d’altres igual d’importants, com són; la protecció de la biodiversitat, la lluita 
contra la erosió, el perill d’incendis forestals, la creació de nínxols ecològics contra 
les plagues, el paisatgisme... Tot això, genera una multifuncionabilitat de diferent 
tipus a la del superestrat productor, però que igualment, s’haurà de gestionar i 
organitzar, això si, seguint uns altres paràmetres i criteris d’actuació. Genera 
principalment beneficis indirectes, tot i que la seua existència sol ser una de les 
parts que aporten més paisatge a la forest, i per tant genera beneficis directes en 
el superestrat productor en forma d’itineraris. També ho fa, en forma de fauna, ja 
que és zona de refugi per poder regenerar i amagar-se. 

 
- Superestrat inproductiu (rocs i tarteres)(D): Aquest superestrat, està format per 

aquelles clapes de roques i tarteres, on no hi ha un ús principal, i per tant, no te 
relació, amb cap dels anteriors esmentats. Però, tot i així, aquestes zones, també 
cumpleixen algunes funcions, i sovint, més importants del que sembla. Molts cops, 
són illes de refugis per a la fauna, zones de caus, llocs on es regenera el bosc, on hi 
ha evolució natural, zones que milloren el paisatge...D’entrada, no generen cap 
benefici directe ni indirecte, però si es té en compte, el que s’ha explicat abans, si 
que es conclou que ajuden a generar beneficis directes. 

 
S’han plantejat ja d’entrada 4 superestrats o quarters d’inventari i no un de sol, per 

poder planificar de manera òptima el posterior inventari forestal i encaminar el resultat 
dels quarters definitius i això fer coincidir al màxim els plantejaments  de gestió 
proposats amb les aptituds de cada una de les zones en particular. 

S’ha intentat també adequar els límits de cadascun dels 4 estrats a trets fisiogràfics 
visibles i fàcilment ubicables sobre el plànol, així com també fer-los coincidir amb la 
infraestructura vial present a la forest. 

Tots els superestrats, han estat dividits primer en cantons i després en rodals, unitats 
últimes d’inventari; tant homogènies com ha estat possible. Els cantons, són divisions 
organitzatives fixes per facilitar l’ordenació de l’elevat nombre de rodals que origina 
aquest mètode d’ordenació. Els límits de les superfícies són fixes durant la vida de la 
forest i no s’alteraran en els futurs plans i revisions forestals, s’adapten a trets fisiogràfics 
i/o artificials permanents, com poden ser divisòries o carreteres. 
 Els superestrats, són temporals, originalment, tenen una funció d’organització, i 
de disseny de l’inventari forestal, i per tant, posteriorment seran modificats, com a 
resultat de l’estudi d’usos o del propi inventari forestal, i generaran els quarters.  
 

3.3.3- Cantonalització. 

Es tracta de la creació dels cantons. Els cantons són unitats fixes del territori que 
tenen entre 50-150 has, que venen marcades per límits físics (carenes, barrancs, pistes, 
camins...).  
   
 

Aquestes unitats no haurien de canviar mai, ni durant aquesta ordenació ni durant 
les posteriors revisions. Són unitats merament organitzatives i no depenen de la 
estructura del bosc. Responen a una nomenclatura numèrica (1,2,3...). Sobre la 
planimetria corregida amb el nou cadastre, i recolzats per les primeres sortides de 
reconeixement, es van marcar  un total de 3 cantons (mapa 3.1): 
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Num.Cantó Superfície (has) 

Cantó I 158,34 
Cantó II  112,68 
Cantó III 90,80 
Cantó IV 99,11 
Cantó V 85,51 
Cantó VI 128,65 
Cantó VII 63,28 

 
Taula I.3.3. Relació de cantons i superfícies de cadascun . Font: Miramon 

 

Cantó I Cantó II Cantó III Cantó IV

Cantó V Cantó VI Cantó VII

 
Figura I.3.1. Relació de cantons i superfícies de cadascun . Font: Miramon 

 
 

A continuació es presenten les fitxes de cantó, resultat de la síntesis de les dades 
obtingudes durant el procés d’inventari forestal. S’ha de indicar intensament, que les 
dades que acompanyen cada cantó, són mitjanes de les obtingudes a nivell de rodal i 
estan assignades a superfícies molt grans com són les dels cantons, per tant, són dades 
que poden donar una imatge falsejada de la realitat però poden ajudar a entendre 
ràpidament la forest i els cantons, tot i així per prendre decisions o conèixer la realitat 
forestal s’han d’observar les xifres donades a nivell de rodal (fitxes d’abatiment): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Forest CUP 134 ”Selva i Serqueda”                              Estat Forestal 

 

 98

Núm cantó 1 
Superfície  158,34 has 

Descripció 

Es tracta d’un cantó majoritàriament arbrat, que ocupa  la part 
superior de la forest. Tot i que hi trobem sector utilitzats actualment 
pel bestiar es tracta del cantó amb major presència de pi negre.  Es 
separat del cantó 3 pel límit superior de la vessant de la “Selva de 
Nibrós”. Del cantó 2 per l’inici de les fortes pendents del Solà, i del 6 
pel Pui de Missa.  

Sp. 
dominants 

Pinus uncinata i Betula pendula. 

Sp. 
secundàries 

Sorbus aucuparia 

 

 
Rodals 

1a 1r 
1b 1s 
1c 1t 
1d 1v 
1e 1w 
1f 1x 
1g 1y 
1h 1z 
1i 1aa 
1j 1ab 
1k 1ac 
1l 1ad 
1m 1ae 
1n 1af 
1o 1ag 
1p 1ah 
1q   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Núm cantó 2 
Superfície 112,68has 

Descripció 

Vall intermitja amb sector obacs i solells intercalant, i amb prats de 
dall a la part baixa. Presesnta sector de fortes pendents en les 
solanes poblades per bandes de balegar. Hi ha algun clapa 
important d’avet, ne una vessant obaga que a mesura que va 
pujant s’entremescla amb pi negre.  

Sp. 
dominants 

Betula pendula, Avies alba, Betula pendula,  Pinus uncinata i Genista 
balansae 

Sp. 
secundàries 

Juniperus comunis, Sorbus aucuparia, Prunus avium 

 

 
 ---- Límit entre cantó I i II.  

 
Rodals 

2a 2l 

2b 2m 

2c 2n 

2d 2o 

2e 2p 

2f  2q 

2g 2r 

2h 2s 

2i 2t 

2j 2u 

2k 2v  
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Núm cantó 3 
Superfície 90,80 has 

Descripció 

Es tracta d’una vessant obaga amb un petit sector que mira a sud. 
L’obaga forma la massa pura d’avet més important de la forest, la 
Selva de Nibrós. En ell hi trobem una Reserva Forestal (Projecte Life). 
Te una pista que hi accedeix des de la part superior de la forest,  
passant prop del Coll de Campirme. Havia tingut important 
aprofitaments fustaners durant el segle XX. A la part superior de la 
forest hi trobem pi negre. Presenta un dels conflictes més importants 
de límits de la forest, amb la forest contigua de Campirme.  

Sp. 
dominants 

Pinus uncinata, Abies Alba, Betula pendula.   

Sp. 
secundàries 

Genista balansae, Sorbus aucuparia. 

 

 

 
Rodals 

3a 3r 
3b 3s 
3c 3t 
3d 3u 
3e 3v 
3f  3w   
3g 3x 
3h 3y 
3i 3z 
3j 3aa 
3k 3ab 
3l 3c 

3m 3ad 
3n 3ae 
3o 3af 
3p 3ag 
3q 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Núm cantó 4 
Superfície 99,11has 
Descripció Mirant gairebé completament a E, és tracta del cantó que marca el 

límit en aquesta orientació. A la vegada presenta l’únic bosquet pur 
de roure de la forest, i un dels pocs d’aquests característiques de tot 
el sector. També presenta una gran quantitat de superfície ocupada 
per balegar, i boscos mixtes de roure i avellaner. Enmig del cantó hi 
trobem un enclavat amb una conjunt de bordes (Camportó), al 
voltant de les quals s’hi troben antics prats de dall, amb clops 
(Populus nigra) monumentals, de fins a 30 m d’alçda. 

Sp. 
dominants 

Quercus petraea, Quercus humilis, Corylus avellana i Genista 
balansae.  

Sp. 
secundàries 

 Crataegus monogyna, Amelancher ovalis, Salix capreae, Populus 
nigra, Acer monspesulanum, Juniperus communis, Rosa sylvestris...  

 
Rodals 

4a 4i 
4b 4j 
4c 4k 
4d 4l 
4e 4m 
4f 4n 
4g 4o 
4h   
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Núm cantó  
 

 
 
Núm cantó 5 
Superfície 85,51 has 
Descripció Es tracta d’un cantó molt divers, amb boscos caducifolis mixtes a les 

parts més obagues i balegars a les solanes. Es tracta d’antics sectors 
d’aprofitament intens, ramader i per llenyes que actualment està 
essent colonitzat de nou per vegetació arbrada.  Limita amb el 
cantó 6 pel Turó de Fertero, al sud del qual es transforma en la 
solana (cantó 6).  

Sp. 
dominants 

Betula pendula, Corylus avellana i Genista balansae.  

Sp. 
secundàries 

 Crataegus monogyna, Salix capreae, Populus tremula, , Acer 
monspesulanum, Fraxinus excelsior, Rosa sylvestris...  

  
 

 

 
Rodals 

5a 5h 

5b 5i 

5c 5j 

5d 5k 

5e 5l 

5f 5m 

5g 5n 
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Núm cantó 6 
Superfície 128,65 has 
Descripció És tracta d’una gran solana en la que intercaladament baixen 

barrans o canals, els que permeten el creixement lineal de masses 
d’espècies arbrades i herbàcies d’ambients menys xeròfils. A la part 
més baixa, sobre el poble, rep el nom de Solà d’Estaon. A la part 
més alta de la vessant arriba a fer límit amb el cantó 1, pel pic citat 
anteriorment,  Pui de Missa.    

Sp. 
dominants 

Betula pendula, Corylus avellana i Genista balansae.  

Sp. 
secundàries 

Agrostis sp, Amelanchier ovalis ... 

 

 

 
Rodals 

6a 

6b 

6c 

6d 

6e 

6f 

6g 
 
 
 
 

 
Núm cantó 7 
Superfície 63,28 has 
Descripció Aquets cantó està completament arbrat, a les parts baixes per 

boscos mixtes i a les altres per un bosc amb un elevat grau de 
madurasa d’avet, amb mescla de pi negre. Presenta orientació N-
NE força marcada, condicionant de les espècies presents.  

Sp. 
dominants 

Abies alba, Betula pendula, Corylus avellana, Populus tremula, Pinus 
uncinata.  

Sp. 
secundàries 

Pinus sylvestris, Sorbus aucuparia 

 

 
Rodals 

7a 

7b 

7c 

7d 

7e 

7f 

7g 

7h 
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