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2.5 Vegetació i flora 

2.5.1 Vegetació potencial 

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

En funció dels criteris florístics, fisionòmics i geogràfics, l’àrea objecte d’estudi es 
troba immersa dins el domini de les tres regions biogeogràfiques presents a Catalunya. 
Així, s’hi troben la regió bòreo-alpina i l’eurosiberiana. Aquesta diversitat de regions és 
deguda a la seva elevada amplitud altitudinal, des del riu de Peracalç fins als 2290 m. 
de Lo Calbo i a les oposades orientacions de les diferents vessants. 

Per a definir les diferents unitats s’ha seguit el criteri d’Oriol de Bolós, Josep Vigo, 
Ramon Maria Massalles (1990) i la cartografia de Vegetació Potencial de Catalunya 
1:250.000 (Bolós, Vigo i Carreres, 2004) 

2.5.1.1 La regió bòreo-alpina 

Aquesta regió, a la nostra unitat d’estudi, correspon a l’estatge subalpí del bosc de 
coníferes, constituint l’estatge inferior de l’alta muntanya. Als Pirineus ocupa sobretot 
altituds compreses entre els 1600 m i 2300 m, començant quan s’acaben els boscos 
caducifolis o les pinedes de pi roig i apareixen els boscos de pi negre o d’avet i 
estenent-se fins el límit superior del bosc. La clímax més estesa és el bosc de pi negre 
corresponent al Rhododendro-Vaccinion. Així doncs, és un estatge forestal que 
coincideix, a la nostra unitat d’estudi, amb les següents formacions: 

• Pinedes de pi negre dels solells silicis (Genisto-Arctostaphyletum, Veronico-Pinetum 
subass. pinetossum uncinatae). Sovint són boscos esclarissats, d’aspecte pobre i 
monòton, degut a les condicions desfavorables dels solells de l’estatge subalpí. El 
domini d’aquesta pineda s’estén quasi arreu de la zona axial pirinenca. Si el terreny 
no és gaire pedregós i els sòls poc o molt desenvolupats, els boscos de pi negre 
poden ser força densos, propers de la pineda de pi negre dels solells (Veronico-
Pinetum subass. pinetosum uncinatae); hi apareixen sempre el te de muntanya 
(Veronica officinalis) i la gramínia de fulla prima Deschampsia flexuosa, al costat 
d’espècies clarament nemorals i d’algunes plantes de caràcter subalpí. En els 
vessants rocosos, aquests solells porten, com a molt, poblaments de pi negre, 
escampats entre un matollar format per ginebró (Juniperus nana), bàlec (Genista 
balansae) boixerola (Arctostaphylos uva-ursi) i cornera (Cotoneaster integerrimus). 
En aquest cas constitueix l’associació Genisto-Arctostaphyletum.   

• Pineda de pi negre amb neret, dels obacs silicis (Saxifrago-Rhododendretum 
subass. pinetossum uncinatae). Aquest és el bosc subalpí per excel·lència, i el més 
freqüent als obacs silicis de la zona axial. Exigeix sòls àcids i humífers, vessants 
ombrejats i força neu a l’hivern. El pi negre no sol fer una coberta superior gaire 
densa, i de vegades s’hi barreja esparsament algun caducifoli, sobretot la moixera 
de guilla (Sorbus aucuparia). Al sotabosc fa grans matarrades el neret 
(Rhododendrum ferrugineum) i la nabinera (Vaccinium myrtillus); sota seu i 
entremig hi ha catifes de molses (Hylocomium splendens, Rhytiadiadelphus 
triquetrus...) plantes humícoles, com les piroles, algunes falgueres, especialment 
Gymnocarpium dryopteris, i herbes com el pa de cucut (Oxalis acetosella).  
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• Avetosa acidòfila, amb neret, de l’estatge subalpí (Saxifrago-Rhododendrum 
subass. abietetosum). Quan l’avet s’enfila a l’alta muntanya constitueix comunitats 
no gaire diferents de la pineda de pi negre amb neret, i sovint acompanya a 
aquesta comunitat. Com que aquestes avetoses creixen en vessants més frescals 
que aquella pineda, penetren al sotabosc plantes que delaten aquesta situació, 
com poden ésser la pulmonària (Pulmonaria affinis) o diverses falgueres.  

2.5.1.2 La regió eurosiberiana 

Aquesta regió es situa entremig de les pinedes i avetoses subalpines i de la 
vegetació mediterrània de la baixa muntanya, sol comprendre un nivell superior de 
pinedes de pi roig (Deschampsio-Pinon), i un nivell més baix de rouredes (Quercion 
pubescenti-petraeae). En funció dels trets florístics i la vegetació particular, aquesta 
àrea es situa a l’estatge montà (entre els 1.200 – 1.700 m.). A les valls interiors on el 
clima té un caire més o menys continental apareixen les pinedes de pi roig al límit 
de l’estatge inferior de l’alta muntanya; en estatges inferiors apareixen els boscos 
mixtos de caducifolis, bedollars i freixenedes. El conjunt, és un estatge forestal que 
coincideix bàsicament amb les següents unitats: 

• Pineda acidòfila de pi roig dels solells montans secs, pirinenca (veronico officinalis-

Pinetum sylvestris). Normalment es situa entre les pinedes de pi negre i els boscos 
de caducifolis, tot i que en els terrenys més secs pot limitar, inferiorment, amb el 
carrascar muntanyenc. Les condicions de l'indret on es fa, ben il·luminats, amb forts 
contrastos de temperatures i amb sequeres esporàdiques, expliquen l'aspecte més 
aviat eixarreït d'aquesta pineda i la poc diversitat específica. L'arbre dominant és el 
pi roig (Pinus sylvestris). L'estrat arbustiu generalment molt clar, porta sobretot 
ginebre (Juniperus communis) i, de vegades boix. A l'estrat inferior no hi solen faltar 
les mates de bruguerola (Calluna vulgaris), el te de muntanya (Veronica officinallis) 
i, com a espècies més típiques dels boscos de caràcter boreal, algunes molses i 
píroles (sobretot Pyrola clorantha). 

• Bedollars frescals i rouredes acidòfiles afins (Veronico urticifoliae-Betuletum). Es 
tracta de comunitats silícicoles que viuen en vessants molt obacs i, en general, molt 
pendents. Són boscos frescals en què es combinen plantes de l’ordre Fagetalia i 
espècies nemorals fortament acidòfiles. Entre les primeres té especial significació 
Veronica urticifolia; entre les acidòfiles més freqüents figuren la lúzula nívia (Luzula 
nivea) i la nabinera (Vaccinium myrtillus), que abunden també a les fagedes 
acidòfiles. Els arbres dominants solen ser els bedolls (Betula pendula) o els roures 
(Quercus petraea i, més rarament, Q. Robur).  

• Roureda acidòfila de roure sessiliflor (Lathyro montani-Quercetum petraea). Bosc 
de roure sessiliflor (Quercus petraea). Prospera bé en vessants d’orientació diversa, 
inclosos alguns solells. Necessita sòls molt àcids, que troba damunt substrats 
granítics o esquistosos. Sota el dosser de roures hi ha un estrat herbaci força ric i 
ben desenvolupat, amb plantes característiques com el xuclador (Melampyrum 
pratense) o la serratula (Serratula tinctoria). Els arbusts hi són més aviat rars, però 
sovint la falguera comuna (Pteridium aquilinum) hi fa un estrat d’un metre o més. A 
l’estrat superior no és estrany que abundi el bedoll (Betula pendula).  
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2.5.2 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 la proximitat 
de nuclis rurals habitats i a l’activitat antròpica que sempre hi ha hagut al conjunt de la 
forest de Selva i Serqueda, la vegetació actual difereix lleugerament de la potencial.  

La vegetació actual d’aquesta forest es troba condicionada per l’elevat gradient 
altitudinal i per la diferent orientació de les vessants. S’hi troben representades dues de 
les tres regions biogeogràfiques presents a Catalunya: la regió bòreo-alpina i 
l’eurosiberiana.  

2.5.2.1 Regió boreoalpina 

La vegetació típica de la regió bòreo-alpina es troba a l’estatge subalpí, a la cota 
més alta de la forest, a partir dels 1.700 m aproximadament. 

 

2.5.2.1.1 Pineda acidòfila de pi negre  

La pineda de pi negre amb neret (Rhododendron – Pinetum uncinatae subass. 
pinetosum), es troba a la forest “Selva i Serqueda” a la part superior de Lo Calbo. 
L’espècie dominant de l’estrat arbori és el Pi negre (Pinus uncinata).  

A banda del dosser arbori també presenta tres altres estrats poc o molt diferenciats: 
un estrat arbustiu alt dominat pel neret (Rhododendron ferrugineum), un estrat arbustiu 
baix dominat per la nabinera (Vaccinium myrtillus) i que presenta recobriments 
importants en alguns indrets; i un estrat herbaci amb diferents espècies herbàcies, 
líquens i molses. Espècies de l’estrat herbaci que podem trobar dins aquesta comunitat 
són Pyrola secunda, Pyrola minor, Pyrola uniflora, Listera cordata, Deschampsia 
flexuosa, Hepatica nobilis (herba fetgera) i Oxalis acetosella (pa de cucut). Dins del 
grup dels líquens, a les zones més ombrívoles, de les branques i els troncs pengen les 
barbes de caputxí (Usnea sp.). 

Trobem també dues petites taques, a la cota més alta de la forest, bàsicament als 
rodals 1n, 1m, 1x, 1y i 1w, 1b, 1k, 1f, 1g, 1d, 1c, 1j i 1e de pineda acidòfila i xeròfila 
pròpia dels solells pirinencs, caracteritzada per un estrat arbori i un estrat herbaci ben 
desenvolupat però un estrat arbustiu no gaire important. Es desenvolupa sobre sòls 
àcids i solells. Les espècies herbàcies que s’hi desenvolupen són majoritàriament 
Festuca gautier, Veronica officinalis, Festuca gr. ovina i Sedum reflexum. Les espècies 
arbustives característiques són Vaccinium myrtillus, Arctostaphylos uva-ursi i Genista 
balansae.  

La superfície de la pineda de pi negre correspon bàsicament al cantó 1, als rodals 
5g, 5b, 5c, 5d i 5h,3v, 3q, 3h, 3b, 3p, 3e, 3f, 3d, 3c, 3g, 3x, 3z, 3w, 3y, 3j i 3af.  
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Foto I.2.5 Pineda de pi negre corresponent a la cota alta de la forest. Autor: Fina Segura 

 

2.5.2.1.2 Avetosa amb neret 

Es una avetosa estretament relacionada amb les pinedes de pi negre amb neret. 
Comprèn un estrat arbori presidit per l’avet, un estrat arbustiu dominat pel neret, i un 
d’herbaci integrat per plantes nemorals i un de muscinal ben desenvolupat. En el cas de la 
nostra forest, l’estrat arbori està completament dominat per l’avet, tot i que també es pot 
trobar algun exemplar de pi negre i moixera de guilla (Sorbus aucuparia). L’estrat arbustiu 
és molt pobre, amb un recobriment molt baix, i les poques espècies que s’hi troben són el 
neret (Rhododendrum ferrugineum), la nabinera (Vaccinium myrtillus) i el xuclamel negre 
(Lonicera nigra). A l’estrat herbaci trobem espècies com  Deschampsia flexuosa, Phyteuma 
spicatum, Luzula sylvatica, Pulmonaria affinis i Homogyne alpina. Entre l’estrat muscinal 
trobem Hylocomium splendens i Rhytidiadelphus triquetrus.  

La superfície d’avetosa correspon bàsicament als rodals 3a, 3l, 3k, 3m, 3ad, 3t, 3o, 3u, 
7g, 7d, 7h, 2e, 2b i 2f.  

Hi ha una petita superfície que correspon a un bosc mixt de pi negre i avetosa, els rodals 
que integren aquesta unitat són 3r i 3s.  

 



Forest CUP 134 “Selva i Serqueda”                                                                              Estat Natural 

 48 

 
Foto I.2.6 Avetosa de La Selva de Nibrós. Autor: Fina Segura. 

2.5.2.2 Regió eurosiberiana 

Es troba a tota la part de mitja altitud de la forest, a l’estatge muntà (entre els 1.000 – 
1.700 m.).  

2.5.2.2.1 Roureda mixta 

Aquesta formació apareix a la forest com una formació mixta amb bedoll i avellaner. 
Es descriu un bosc amb un estrat arbori alt i dens on domina el roure sessiliflor (Quercus 
petraea) o Quercus humilis, amb el qual conviuen alguns bedolls  i avellaners, i més 
rarament, trèmols. En alguns casos, la dominància del bedoll i l’avellaner és superior al 
roure, sobretot quan l’espècie de roure dominant és Q. Petraea. En algun rodal, com al 
3ag, hi trobem una densitat elevada de trèmol Populus tremula. A l’estrat arbustiu hi 
domina l’avellaner, però és poc ric en espècies. L’estrat herbaci és força divers i 
abundant, integrat sobretot per plantes de boscos higròfils, però també amb algunes 
espècies de rouredes seques. Les plantes de l’estrat herbaci que trobem són 
Deschampsia flexuosa, Luzula nivea, Stellaria holostea, Cardamine impatiens, Festuca 
heterophylla, etc.   

Un exemple ben conservat d’aquesta formació el trobem als rodals 4b i 4m. 

La superfície corresponent a aquesta unitat s’integra als rodals 3ag, 4a, 4b, 4c, 4d, 4f, 
4g i 4m.   
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Foto I.2.7 Avetosa, al rodal 3y. Autor: Elisenda Montserrat 

 

2.5.2.2.2 Bosc mixt de bedoll i avellaner 

Es tracta d’una comunitat forestal d’aspecte dens, on també s’hi troben, a part del 
bedoll (Betula pendula) com a espècie dominant l’avellaner (Corylus avellana). També 
trobem altres espècies arbòries, com el roure sessiliflor (Quercus petraea) o Q. Humilis i 
trèmol Populus tremula, que en alguns rodals presenta unes densitats elevades, com al 
5a, 7a i 7b. A l’estrat arbustiu és abundant l’avellaner. L’estrat herbaci comprèn un 
nombrós grup de plantes acidòfiles, barrejades amb espècies pròpies de les fagedes i 
d’altres boscos frescals, com Deschampsia flexuosa, Luzula nivea, Vaccinium myrtillus, 
Lathyrus linifolius, Melampyrum pratense, Phyteum spicatum, Prenanthes purpurea, 
Veronica urticifolia, etc.  

Es tracta d’un bosc secundari fruit de la substitució de la roureda i dels prats 
silicícoles ja abandonats. Cal destacar que es tracta d’una massa poc o gens 
explotada, irregular i amb pocs peus de petites dimensions degut a que es tracta d’un 
bosc secundari i relativament jove.  

La superfície de bedollar correspon als rodals 2b, 2c, 2d, 2g, 2t, 3i, 3j, 5a, 5d, 5e, 6b, 
6e, 7a, 7b i 7e. 

També trobem petites bosquines d’avellaner, formant un estrat arbustiu alt (5-8 m) i 
continu. Duu també un estrat arbori poc dens de bedolls, roures i algun trèmol, que en 
alguns rodals presenta unes densitats elevades, com al 5j. L’estrat herbaci és molt ric 
en plantes nemorals, com Ribes alpinum, Actaea spicata, Anemone nemorosa, 
Daphne mezerum, Doronicum pardalianches, etc.  

Aquesta unitat la trobem poc representada, als rodals 4h, 4i, 5j, 5k i 5n. I forma una 
unitat d’interès en el context de l’àmbit del mig Pallars. 
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Foto I.2.8: Vista del bosc mixt de bedoll i avellaner del cantó 5. Autor: Fina Segura 

. 

 

Foto I.2.9: Vista d’un bosquet d’avellaner. Autor: Fina Segura 
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2.5.2.2.3 Balegars 

A la forest de Selva i Serqueda s’hi troba una elevada superfície de matollars de 
bàlec, d’aspecte dens i uniforme. Aquesta formació la trobem al territori amb una 
orografia més escarpada, i sovint en zones pedregoses i assolellades. Les espècies de 
l’estrat arbustiu que s’hi poden trobar són el bàlec (Genista balansae), el ginebre 
(Juniperus communis) i la bruguerola (Calluna vulgaris). Espècies de l’estrat herbaci són 
Deschampsia flexuosa, Agrostis capillaris, Senecio adonidifolius, Thymus serpyllum, 
Linaria repens i Viola canina.  

Aquesta formació s’integra com a Hàbitat d’Interès Comunitari, sota la comunitat 
de Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. Europaea = Cytisus 
purgans) Codi 5120.   

 

Foto I.2.10: Vista del matollar de bàlec. Autor: Jordi Ricart 

 

2.5.2.2.4 Prats silicícoles amb Agrostis capillaris i prats de pel caní 
(Nardus stricta) 

Sota aquesta comunitat s’integren pastures denses i ufanoses, sovint amb una gran 
quantitat d’espècies herbàcies i prats de pel caní. La primera d’aquestes dues unitats 
la trobem a l’entorn de les bordes de la forest i del poble d’Estaon. Està dominada per 
espècies herbàcies graminoides, com Agrostis capillaris, Festuca nigrescens, 
Anthoxanthum odoratum. En alguns casos també hi pot haver una estrat arbustiu no 
gaire dens dominat per Genista balansae.   

A l’estatge subalpí trobem la segona formació d’aquesta unitat, els prats de pèl 
caní, alternant amb la pineda de pi negre. Formen pastures poc o molt rases, 
dominades pel pèl caní (Nardus stricta) S’hi barregen també plantes vivaces de fulla 
plana, algun geòfit i alguna planta anual.  La diversitat és baixa, constituïda per herbes 
com Ranunculus pyrenaeus, Androsace carnea, Trifolium alpinum, Plantago alpina, ... 

  

 



Forest CUP 134 “Selva i Serqueda”                                                                              Estat Natural 

 52 

 

Foto I.2.11: Exemple de prat de pastura amb Agrostis capillaris al rodal 6a. Autor: Fina Segura 

 

Foto I.2.12: Exemple de prat de pèl caní (Nardus stricta) de l’estatge subalpí. Autor: Fina Segura 
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2.5.3 Vegetació dels indrets especials 

A continuació es presenta una fitxa amb la descripció de cada unitat considerada 
d’interès. 

PINEDA ACIDÒFILA DE PI NEGRE

Descripció: Es tracta d’un hàbitat amb una 
vegetació ben representada de la transició 
entre l’estatge subalpí i alpí on s’alternen els 
boscos de pi negre amb un sotabosc ben 
format per neret i nabiu. És en aquesta zona 
on trobem els exemplars més madurs de pi 
negre (Pinus uncinata), amb nombrosos peus 
morts, estaques i fusta morta al sòl. 

Estat de Conservació: En general és un 
bosc jove, amb nombrosos peus de regenerat 
i una densitat elevada. Però l'estructura del 
bosc és bona.

Localització: es localitza per tot el cantó 1, a 
la cota alta (per sobre 1900) dels cantons 5 i 
3.

Fauna associada: Aquest medi és 
indispensable per la reproducció i hivernada 
del gall fer (Tetrao urogallus ), per musol 
pirinenc (Aegolius funereus ), picot negre 
(Dryocopus martyus ) i becada (Scolopax 
rusticola ).

Interès: Hàbitat d'Interès Comunitari: Boscos 
subalpins de Pinus uncinata sobre substrat 
silícic (Codi: 9340)

 

 

AVETOSA

Descripció: Comprèn un estrat arbori presidit 
per l’avet, un estrat arbustiu dominat pel 
neret, i un d’herbaci integrat per plantes 
nemorals i un de muscinal ben desenvolupat. 
Trobem un bon exponent d'aquesta formació 
a la Selva de Nibrós. 

Estat de Conservació: És un bosc bastant 
madur, on s'hi troben exemplars de grans 
dimensions.

Localització: Es localitza al cantó 3.

Fauna associada: Degut a la baixa cobertura 
de l'estrat arbustiu i a la poca riquesa de 
l'estrat herbaci és un medi pobre en quan a 
fauna, tot i que hi poden ser presents 
espècies sensibles com el mussol pirinenc i el 
picot negre. 

Interès: És un hàbitat singular en el context 
de la forest. També està considerat d'Interès 
Local segons el Plan de Conservación y 
Mejora de la Biodiversitat del Mig Pallars 
(Palau et al. 2002) 
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AVELLANEDA

Descripció: aquesta unitat presenta un estrat 
arbori format per l'avellaner (Corylus 
avellana ) i el bedoll (Betula pendula ) com a 
arbres dominants, tot i que també podem 
trobar peus de tell, freix, trèmol… La 
presència de l'estrat muscinal és important. 
L’estrat herbaci és molt ric en plantes 
nemorals, com Ribes alpinum, Actaea 

spicata, Anemone nemorosa, Daphne 

mezerum, Doronicum pardalianches.

Estat de Conservació: En general és un 
bosc jove, amb nombrosos peus de regenerat 
i una densitat elevada. Però l'estructura del 
bosc és bona.

Localització: Es localitza a la superfície 
arbrada del cantó 2 i a la cota baixa (per sota 
1700) del cantó 5. 

Fauna associada: La riquesa especifica per 
les espècies de fauna de la forest es baixa, 
però tot i així podem trobar nombroses 
espècies de passerfirmes insectívors, amfibis 
com el gripau comú Bufo bufo  i nombrosos 
carnívors.

Interès: Considerat d'Interès Local segons el 
Plan de Conservación y Mejora de la 
Biodiversitat del Mig Pallars (Palau et al. 
2002) 

  

BOSQUETS DE RIBERA

Descripció: És una comunitat que ressegueix 
els petits barrancs de la forest. A part del bosc 
de ribera, constituit per una barreja d'espècies, 
com el freix, el bedoll, el salze, algun peu de pi 
roig, trèmol, etç, amb la vegetació arbustiva 
associada, també trobem un recobriment 
herbaci de comunitats fontinals del Cardamino-

Montion , on s'hi concentra una gran quantitat de 
plantes aquàtiques i falgueres. 

Estat de Conservació: Presenta un bon estat 
de conservació.

Localització: Resseguint els petits barrancs de 
la forest

Fauna associada: Aquesta unitat constitueix un 
bon refugi per als amfibis aquàtics, com el tritó 
pirinenc (Calotriton asper ) i l'almesquera en els 
torrents de cabal superior.

Interès: És un hàbitat singular en el context de 
la forest. És un Hàbitat d'Interès Comunitari: 
Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya 
(Codi: 3240) 
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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), la moixera de guilla (Sorbus 
aucuparia) i els gerds (Rubus idaeus). Són abundants a les clarianes naturals i a les 
vores de la massa forestal. Són també la base de l’alimentació de moltes espècies 
animals. 

 

 

Foto I.2.13: Exemplar de nabiu (Vaccinium myrtillus) a la pineda de pi negre. Autor: Elisenda Montserrat 

 

2.5.4 Bolets, líquens i molses 

 

La forest de “Selva i Serqueda”, compta amb una bona diversitat de fongs, que es 
concentren sobretot per les zones boscoses de l’estatge subalpí i muntà.  

Els bolets més comuns, que es poden trobar a la forest són: 

Taula I.2.5 Fongs de la forest de “Selva i Serqueda”. 

Hàbitat Nom científic Nom comú Comestible 

Avetosa 

Lactarius salmonicolor Rovelló d'avet Comestible 
Morchella conica Múrgula Comestible 
Armillaria ostoyae Alzinoi Comestible 
Tricholoma saponaceum Fredolic de sabó Tòxic 
Boletus erythropus Mataparent de peu vermell Tòxic 
Sparassis crispa Greixa Comestible 
Boletus edulis Cep Comestible 

Bedollar 
Cantharellus cibarius Rossinyol Comestible 
Lactarius torminosus Rovelló pelut Tòxic 
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Hàbitat Nom científic Nom comú Comestible 

Bedollar 

Àmanita battarae Pentinella Tòxic 
Leccinum scabrum Abró de bedoll Comestible 
Paxillus involutus Paxil Tòxic 
Piptoporus betulinus Bolet d'esca de bedoll Tòxic 

Pineda de 
pi negre 

Gyromita esculenta Múrgola borda Tòxic 
Ramaria flava Peu de rata groc Comestible 
Clitocybe nebularis Moixernó de tardor Tòxic 
Hygrophorus marzuolus Escarlet de neu Comestible 
Tricholoma equestre Verderol Tòxic 
Tricholoma portentosum Fredolic gros Comestible 
Lactarius deliciosus Rovelló Comestible 
Suillus granulatus Mocosa Comestible 
Amanita muscaria Reig bord Tòxic 
Boletus pinophilus Cep rogenc Comestible 
Lycoperdon perlatum Pet de llop Tòxic 
Fomitopsis pinicola Bolet d'esca marginat Tòxic 

 

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.     

2.6 Estat de conservació de la coberta vegetal i elements 
clau per a la  planificació 

2.6.1 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 Pla de Conservació 
i Millora de la Biodiversitat Forestal del Mig Pallars (PCMBD), inclosos aquells 
seleccionats en el Criteri 1 de delimitació de Zones Prioritàries per Biodiversitat (PALAU et 
al. 2002). 

 

Hàbitat Interès (codi) P 
Formacions muntanyenques de Bàlec 

(Genista balansae subsp. Europaea= Cytisus 
purgans) 

Comunitari 
(5120) 

No 

Boscos subalpins de Pinus uncinata sobre 
substrat silícic 

Comunitari 
(9430) 

No 

Bosquets d'avellaner (Corylus avellana) en 
indrets humits 

Interès Local 
(PCMBD) 

No 

Taula I.2.6: Hàbitats clau de la forest “Selva i Serqueda”. 

Notes: HIC: Hàbitat d’Interès Comunitari / P: Indica si l’HIC és prioritari o no (segons 
Directiva Hàbitats) / Font: Cartografia d’Hàbitats de Catalunya (Institut 

Cartogràfic de Catalunya, web del departament de Medi Ambient i Habitatge) 
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2.6.2 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 o també dit de Naturalitat proposat en el 
PCMBD i generat pel projecte LIFE Pirineu Viu amb la intenció d’aplicar-lo a les 
ordenacions i estudis del Pallars Sobirà. Aquest índex, és senzillament un test sobre els 
signes que demostren la maduresa d’un bosc. Per determinar aquesta maduresa, 
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 soques, la presència de forats de picot, la presència de 
diferents espècies, l’existència de ramat, la composició florística, l’estructura del bosc, 
el recobriment.... (s’adjunta fitxa a l’annex 7). 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. S’aplica durant el treball 
de camp juntament amb la fitxa d’inventari forestal o d’inventari de protecció del sol, i 
d’aquesta forma cada rodal té el seu índex de naturalitat. 

Rodal Ind. Nat Rodal Ind. Nat Rodal Ind. Nat Rodal Ind. Nat 
1a 77 1ai 40 3l 80 4m 108 
1b 105 2a 49 3m 75 4n 48 
1c 93 2b 103 3n 116 4o 18 
1d 69 2c 67 3o 93 5a 90 
1e 70 2d 88 3p 74 5b 67 
1f 97 2e 86 3q 58 5c 113 
1g 99 2f 113 3r 123 5d 112 
1h 80 2g 90 3s 83 5e 103 
1i 81 2h 81 3t 156 5f 47 
1j 109 2i 18 3u 85 5g 111 
1k 106 2j 18 3v 52 5h 99 
1l 122 2k 40 3w 63 5i 47 
1m 85 2l 50 3x 116 5j 101 
1n 105 2m 40 3y 95 5k 95 
1o 110 2n 49 3z 94 5l 47 
1p 94 2o 49 3aa 73 5m 47 
1q 99 2p 34 3ab 34 5n 85 
1r 130 2q 93 3ac 42 6a 46 
1s 112 2r 27 3ad 110 6b 89 
1t 118 2s 50 3ae 116 6c 43 
1u 122 2t 94 3af 42 6d 56 
1v 40 2u 59 3ag 71 6e 89 
1w 126 2v 55 4a 75 6f 30 
1x 49 3a 111 4b 73 6g 115 
1y 103 3b 104 4c 76 7a 115 
1z 100 3c 72 4d 71 7b 119 
1aa 111 3d 87 4e 63 7c 99 
1ab 96 3e 78 4f 107 7d 120 
1ac 111 3f 75 4g 67 7e 104 
1ad 80 3g 75 4h 56 7f 98 
1ae 125 3h 69 4i 116 7g 138 
1af 94 3i 133 4j 46 7h 118 
1ag 103 3j 64 4k 53   
1ah 49 3k 51 4l 60   

Taula I.2.7 Índex de naturalitat per a cadascun dels rodals que conformen la forest. En verd els rodals que 
superen la línea de naturalitat de la forest.  
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Foto I.2.14: Els boscos heterogenis en edat i espècie són molt valorats per l’index de naturalitat que els hi 
atorga puntuacions elevades. 
 

Una vegada es tenen tots els índexs de naturalitat de la forest, es pren el més alt i a 
partir d’ell, es calculen els tercis de naturalitat, així es fixarà la línia de naturalitat del 
bosc en concret, en el valor que farà un terç per sota del màxim valor de naturalitat. A 
la gràfica que s’adjunta, s’hi veu com ha quedat establerta la línia de naturalitat en 
104. A partir d’aquesta línia es considera que la naturalitat d’aquest rodal és important 
dins del marc de la forest. Per tals motius, a l’espera de l’anàlisi de la fauna i de l’anàlisi 
forestal, aquests rodals que superen la línia de naturalitat, seran els elegits per formar el 
quarter de planificació anomenat “quarter de conservació de la biodiversitat”.  

La meitat dels rodals per dalt (valors alts),  que superin la línia de naturalitat, formaran 
el conjunt de rodals que es destinaran a “zones refugi” o també dits “nínxols 
ecològics”, anomenats AIEN, Àrees Interés a Evolució Natural. La meitat de rodals per 
sota que superin la línia de naturalitat, formaran el conjunt de rodal anomenats AGD, 
Àrees de Gestió Dirigida, on es podran plantejar treballs forestals però destinats 
únicament a la millora de la biodiversitat o a l’acceleració del camí cap a la 
maduresa. 

A aquests rodals d’elevada naturalitat se’ls afegirà l’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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Figura I .2.3 Índex de naturalitat per rodal.  

 

Tal com es pot observar a la taula i més clarament a la gràfica, la majoria de rodals 
tenen un índex de naturalitat superior a 80, el que indica un nivell alt d’evolució, 
naturalitat i maduresa. És un resultat de la disminució de la vocació productivista del 
bosc, fet que permet que la vegetació, degut a la seva gran cinèrgia, recuperi el camí 
cap a una vegetació climàcica. Així mateix trobem sectors en la forests que presenten 
un accés molt penós, i en molts pocs punts motoritzat, fet que ha propiciat que els 
aprofitaments fustaners hagien estat molt localitzats en els últims 30 anys (només a la 
part superior de la forest i a la Selva de Nibrós).  

S’ha d’indicar que l’índex es calcula per a cadascuna de les forest on s’aplica i per 
tant, cada forest marca la seva línia de naturalitat i a cada forest el límit on es 
considera que la massa està més naturalitzada que la resta, canvia. El motiu és, poder 
assegurar al menys 1/3 part dels rodals com a nínxol ecològic, destinat únicament a la 
conservació de la biodiversitat i del paisatge (refugi de fauna, variabilitat d’espècies, 
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tampó contra plagues, barrera ecològica...). Aquesta tercera part, serà la que més ha 
progressat en el camí cap a la climacitat, i això en cada forest canvia, dons a una 
forest molt intervinguda pot ser que aquest conjunt de rodals tinguin una naturalitat 
baixa i a un altre tipus de bosc menys gestionat aquest grup de rodals (als que direm 
AGD i AIEN), tinguin una naturalitat alta. 

El cas de les zones de bosc caducifoli, tot i ser relativament joves, ja que son fruit 
principalment, del fort abandó que ha experimentat la ramaderia i a la vegada el 
bosc i els prats, té rodals amb naturalitat molt alta. Això és perquè es tracta d’un bosc 
molt heterogeni en espècies, degut a que eren sectors principalment ramaders i estan 
molts pròxims a cursos d’aigua, motiu que ha fet que amb l’abandó de la pressió 
ramadera, l’entrada de llum i la existència de terrenys fèrtils i d’obagues bondadoses, 
hagi aparegut un bosc principalment de caducifolis de gran biodiversitat (Ródenas X. 
Et al). 

2.7 Fauna 

2.7.1 Comunitat de vertebrats: inventari faunístic 

Al present inventari s’inclouen aquelles espècies que tenen probabilitat d’aparèixer 
a la zona d’estudi en funció de la seva distribució biogeogràfica i de la disponibilitat 
d’hàbitats característics. Per a cada grup faunístic es fa una petita descripció de les 
seves característiques generals i es presenta una taula amb la llista de les espècies que 
tenen probabilitat d’aparèixer, amb les entrades següents: 

• Nom científic. 
• Nom comú. 
• Situació dins Espanya. Segons els llibres vermells. Les categories per la UICN a l’any 2001 

són les següents: 
o Taxons no avaluats. NE 
o Taxons avaluats.  

� Dades insuficients. DD 
� Dades adequades: 

• Extingit. EX 
• Extingit en estat silvestre. EW 
• En Perill Crític. CR 
• En Perill. EN 
• Vulnerable. VU 
• Quasi Amenaçat. NT 
• Preocupació Menor. LC 

• Reial Decret 439/1990 i ordres posteriors. Catálogo Nacional de Especies Protegidas en 
el que identifiquem les següents categories: 

o En Perill d’Extinció (EN). 
o Vulnerable (V). 
o D’Interès Especial (IE). 

• Reial Decret 1095/1989. Annex I (Espècies objecte de Caça) i Annex II (Espècies objecte 
de Pesca). (C y P).  

• Reial Decret 1118/1989. Annexo I. Espècies objecte de caça i pesca comercialitzables. 
(C). 

• Directiva Aus. Indicant la presència en els diferents annexes: 
o Annex I. Espècies que han de ser objecte de mesures de conservació dels seus 

hàbitats. 
o Annex II. Espècies caçables. 
o Annex III. Espècies comercialitzables. 

• Directiva Hàbitats. Indicant la presència als diferents annexes: 
o Annex II. Espècies que han de ser objecte de mesures especials de conservació 

del seu hàbitat.  
o Annex IV. Espècies estrictament protegides. 

• Presència de l’espècie. Determina el grau de probabilitat de trobar a la zona d’estudi a 
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cada una de les espècies. Poden estar incloses dins tres categories: Presència Segura 
(S), Probable (Pr) i Possible (Po). 

• Abundància. Referida a l’abundància de l’espècie a l’àrea d’estudi. També determina 
tres categories; Abundant (A), Comú (C) i Escassa (E). 

• Reproducció. Fa referència a la probabilitat que una determinada espècie es 
reprodueixi a l’interior de l’àrea d’estudi. Les categories d’aquesta variable 
coincideixen amb les de l’entrada Presència de l’Espècie (S, Pr i Po). N es reserva per 
aquelles espècies que amb seguretat no es reprodueixen a l’àrea d’estudi. 

• Període reproductor. Expressat en rang de mesos. 
• Estatus local. En el que s’han determinat quatre categories: Presència Permanent (P), 

Estival (E), Hivernant (I) i en Migració (M). 
• Les últimes set columnes fan referència a la presència de cada espècie a cada una de 

les unitats considerades. La inclusió d’una espècie en una o altra unitat s’ha realitzat 
únicament en funció de la unitat més característica per a l’espècie. 

2.7.1.1 Peixos 

A la forest de Selva i Serqueda no hi és present cap espècie d’aquest grup faunístic, 
doncs no hi ha cap corrent d’aigua amb prou entitat per a la presència d’aquestes 
comunitats animals.  

2.7.1.2 Amfibis 

Es poden trobar als diferents barrancs i torrents que creuen l’àrea d’estudi, així com 
als prats i zones obertes inundades. Segons la bibliografia consultada, hi ha almenys 
tres espècies amb presència segura a l’àrea d’estudi que ocupen ambients com tolls 
d’aigua discontinus i irregulars, aquests són la salamandra (Salamandra salamandra), 
la granota roja (Rana temporaria) i el gripau comú (Bufo bufo). Hi ha altres espècies 
que no s’ha pogut confirmar la seva presència segura dins l’àrea d’estudi, però que és 
molt probable que hi siguin presents; aquestes són el tritó pirinenc (Calotriton asper) i el 
tòtil (Alytes obstetricans).  

Tot seguit es presenta la taula resum de presència d’aquestes espècies: 
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Salamandra salamandra Salamandra NT         S C S X-II P X X X X   X X   
Calotriton asper Tritó pirinenc NT IE       Pr E Pr VI-IX P X X X X     X   
Alytes obstetricans Tòtil  NT         Pr E Pr TOT P     X X   X X   
Bufo bufo Gripau Comú LC         S E S III-VI P     X X   X X   
Rana temporaria Granota roja LC IE     V S A S X-II P X X X X     X X 

Taula I.2.8: Espècies d’amfibis amb possibilitat de ser detectades a la forest 



Forest CUP 134 “Selva i Serqueda”                                                                              Estat Natural 

 62 

 
Foto I.2.15: Exemplar de salamandra (Salamandra salamandra). Autor: Juan Fernández 

 

Foto I.2.16: Exemplar de tritó pirinenc (Euproctus asper). Autor: Juan Fernández 

2.7.1.3 Rèptils 

Segons els hàbitats disponibles a l’àrea d’estudi i la bibliografia consultada, són 6 les 
espècies que poden ser detectades dins la forest. Dels ofidis es pot esperar la 
presència de l’escurçó pirinenc (Vipera aspis) i la serp verd groga (Hierophus 
viridiflavus). Als ambients més rocallosos i de vegetació oberta i termòfila, és on es 
poden trobar la majoria d’espècies d’aquest grup. Dins la família Lacertidae, segons la 
bibliografia consultada, és segura la presència de la sargantana de paret (Podarcis 
muralis), freqüent en els roquissars, i el llangardaix ocel·lat (Timon lepidus). També és 
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probable la presència del llangardaix verd (Lacerta bilineata), present probablement 
en indrets humits amb bona cobertura herbàcia i arbustiva. Lligada a ambients més 
aquàtics es pot observar la serp d’aigua (Natrix maura). 

NOM CIENTÍFIC NOM VULGAR Ll
ib
re
 v
e
rm
e
ll 

C
N
EA
 

C
a
ç
a
 i 
p
e
sc
a
 

C
o
m
e
rc
ia
lit
za
b
le
s 

D
ire
c
tiv
a
 H
à
b
ita
ts
 

Pr
e
sè
n
c
ia
 

A
b
u
n
d
à
n
c
ia
 

R
e
p
ro
d
u
c
c
ió
 

Pe
río
d
e
 r
e
p
ro
d
u
c
to
r 

Es
ta
tu
s 
lo
c
a
l 

Pi
n
e
d
a
 d
e
 p
i n
e
g
re
 

A
ve
to
sa
 

R
o
u
re
d
a
 m
ix
ta
 

B
e
d
o
lla
r 

M
a
to
lla
r 

Pr
a
ts
 i 
p
a
st
u
re
s 

M
e
d
is
 a
q
u
à
tic
s 

D
e
te
c
ta
d
e
s 

Lacerta bilineata Lluert LC IE     IV S E Pr IV-VII P     X X X X     
Podarcis muralis Sargantana roquera LC IE     IV S C Pr III-VI P         X X   X 
Timon lepidus Llangardaix ocel·lat LC         Pr E Pr IV-VIII P         X X     
Hierophus viridiflavus Serp verd i groga LC IE     IV S C Pr X-V P     X X   X     

Natrix maura Serp d'aigua LC IE       S C Pr IV-X P     X X     X   

Vipera aspis Escurçó pirinenc LC         S E Pr IV-X P X X X X X       
Taula I.2.9: Espècies de rèptils amb possibilitat de ser detectades a la forest 

 

  

Foto I.2.17: Exemplar de sargantana roquera (Podarcis muralis). Autor: Juan Fernández 

2.7.1.4 Ocells 

A continuació s’ofereix una descripció general de la comunitat ornítica de la forest 
de Selva i Serqueda:  

L’ambient forestal que domina a l’estatge subalpí, com hem dit, és la pineda de pi 
negre. Aquest hàbitat presenta una avifauna prou diferenciada sobretot per 
l’estructura de bosc, l’entrada de llum i la composició de l’estrat arbustiu. Les espècies 
més característiques que s’hi han detectat són: el gall fer (Tetrao urogallus), el mussol 
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pirinenc (Aegolius funereus), la becada (Scolopax rusticola), la mallerenga petita 
(Parus ater), el pinsà comú (Fringilla coelebs), el raspinell pirinenc (Certhia familiaris), el 
picot verd (Picus viridis), el picot negre (Dryocopus martius), el picot garser gros 
(Dendrocopus major), el reietó (Regulus regulus), la merla de pit blanc (Turdus 
torquatus), el pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula), el picasoques blau (Sitta europaea), el 
trencapinyes (Loxia recurvirostra), la llucareta (Serinus citrinella),...  

L’altre ambient subalpí de formació arbòria és l’avetosa, amb un bon exponent a la 
Selva de Nibrós. Aquest medi és més pobre avifaunísticament, doncs la poca 
cobertura arbustiva disminueix l’aportació d’aliment per aquest grup faunístic. Espècies 
sensibles com el gall fer, el mussol pirinenc i la becada no hi són presents. En canvi, és 
un bon medi per a la família de pícids, amb una abundància considerable de picot 
negre, del que es va trobar una densitat elevada de rastres d’alimentació. Altres 
espècies que es poden detectar a l’avetosa són els pàrids, com mallerenga carbonera 
(Parus major), mallerenga blava (Parus caeruleus), mallerenga petita (Parus ater) i 
mallerenga emplomallada (Parus cristatus). Altres espècies són el trencapinyes (Loxia 
recurvirostra), el pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula), el picasoques blau (Sitta 
europaea)... 

 Les espècies més característiques que s’han detectat als boscos mixtes de 
caducifolis, roureda, bedollar i avellaneda són la merla (Turdus merula), la mallerenga 
carbonera (Parus major), el picot garser gros (Dendrocopos major), el picot verd (Picus 
viridis), el raspinell comú (Certhia brachydactyla), el tord (Turdus philomelus), la griva 
(Turdus viscivorus), la piula dels arbres (Anthus trivialis), la mallerenga emplomallada 
(Parus cristatus), el bruel (Regulus ignicapillus), el gaig (Garrulus glandarius) i el cucut 
(Cuculus canorus). 

Les espècies més característiques que s’han detectat als ambients més humits dels 
diferents torrents i barrancs de l’àrea d’estudi són el cargolet (Troglodytes troglodytes), 
la mallerenga blava (Parus caeruleus), la merla (Turdus merula), la griva (Turdus 
viscivorus), el rossinyol comú (Luscinia megarhynchos), la cuereta blanca (Motacilla 
alba) i el rossinyol bord (Cettia cetti). 

Als dominis dels roquissars silícics i matollar, les espècies més característiques són la 
cotxa fumada (Phoenicurus ochruros), el bitxac (Saxicola torquata), l’escorxador 
(Lanius collurio), el sit negre (Emberiza cia), el mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli), la 
cornella (Corvus corone) i el roquerol (Ptyonoprogne rupestris), la tallareta cuallarga 
(Sylvia undata), la tallareta vulgar (Sylvia communis)...  

Pel que fa als rapinyaires diürns, trobem una comunitat important. Per una banda 
existeix un gran número d’espècies que sobrevolen la forest en busca d’aliment sense 
nidificar-hi, sobretot la comunitat de matollar que ofereix un bon medi per a 
l’alimentació. Un exemple d’aquestes espècies són el voltor comú (Gyps fulvus), el 
trencalòs (Gypaetus barbatus), l’àguila marcenca (Circaetus gallicus), l’àliga daurada 
(Aquila chrysaetos), l’aufrany (Neophron percnopterus), el xoriguer comú (Falco 
tinnunculus), el milà negre (Milvus migrans) i el milà reial (Milvus milvus). Com a espècies 
nidificants a la forest s’ha pogut confirmar la presència de l’esparver (Accipiter nissus) i 
és més que probable la nidificació de l’astor (Accipiter gentilis) i l’aligot (Buteo buteo). 
Existeix un territori proper de trencalòs i àguila daurada, fet que condiciona que la 
forest de Selva i Serqueda sigui territori de campeig i alimentació d’aquestes espècies, 
sobretot el tram més alt de roquissar i matollar. Durant les prospeccions de camp s’ha 
pogut observar comportament reproductor d’àguila daurada a la zona propera al 
puig de Lo Caubo.    

Dels rapinyaires nocturns es coneix la presència segura com a reproductor de 
mussol pirinenc (Aegolius funereus), a la pineda de pi negre. Altres aus nocturnes amb 
presència probable a l’àrea d’estudi, sobretot a les zones més obertes, són el gamarús 
(Strix aluco), el xot (Otus scops) i l’enganyapastors (Caprimulgus europaeus). En 
l’apartat d’espècies sensibles s’explica més detalladament la situació d’aquestes 
espècies a la forest.  



Forest CUP 134 “Selva i Serqueda”                                                                              Estat Natural 

 65 

 

Foto I.2.18: Femella de Gall fer (Tetrao urogallus). Autor: Juan Fernández       
 

 

Foto I.2.19: Acícules de pi negre menjades per gall fer. Trobades al rodal 1c. Autor: Juan 
Fernández    
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Foto I.2.20: Passeriforme insectívor. Mallerenga carbonera (Parus major) Autor: Juan Fernández 
 

 

Foto I.2.21: Excrements de gallfer (Tetrao urogallus) sobre la neu. Restes trobades al rodal 1c. 
Autor: Elisenda Montserrat 
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Foto I.2.22 Poll de becada (Scolopax rusticola). Autor: Juan Fernández 

 

Foto I.2.23: Forats de Picot garser (Dendrocopus major)  al rodal 1g. Autor: Elisenda Montserrat 
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Foto I.2.24: Restes d’alimentació de picot negre o picot garser gros en arbres de la forest, al 
rodal 3x. Autor: Elisenda Montserrat 
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Gypaetus barbatus Trencalòs EN E     I S C N XII-VIII P         X X   X 

Gyps fulvus Voltor comú NE IE     I S C N II - VII P         X X   X 

Neophron percnopterus Aufrany EN IE     I S E N IV - VIII E         X X   X 

Aquila chrysaetos Àguila daurada NT IE      I S E N II-IV P X X     X X   X 

Circaetus gallicus Marcenca LC IE     I S E Po III - VII E X X     X X   X 

Hieraetus pennatus Àguila Calçada NE IE     I S E N IV - VIII E X X     X X     

Milvus milvus Milà Reial EN VU     I S E N IV - VII P         X X   X 

Milvus migrans Milà Negre NT IE     I S E N IV - VII E X X     X X   X 

Buteo buteo Aligot comú NE IE       S C Po IV - VII P X X X X   X   X 

Pernis apivorus Aligot vesper LC IE     I Pr E N IV- VIII E X X X           

Accipiter nisus Esparver NE IE       S C Pr IV - VII P X X X X       X 

Accipiter gentilis Astor NE IE       S C Pr IV - VII P X X X X       X 

Falco tinnunculus Xoriguer NE IE       S A N IV- VIII P         X X   X 

Alectoris rufa Perdiu  DD   C C II,III S C S III - VII P         X X     

Tetrao urogallus Gall fer  EN VU     I S C S III - VII P X             X 

Perdix perdix Perdiu Xerra VU         Pr E Pr III - VII P         X X     

Coturnix coturnix Guatlla DD   C C   Pr E Pr IV- VIII P         X X     

Scolopax rusticola Becada NE   C   II,III S E S III - VI P X               

Columba palumbus Tudó NE   C C II,III S A Pr III - VII P     X X   X   X 

Streptopelia turtur Tórtora Comú VU   C   II S C Po V - VII P     X X   X     

Cuculus canorus Cucut NE IE       S A S V - VII E X X X X   X   X 

Strix aluco Gamarús NE IE       Pr C Pr III - VIII P X   X     X   X 

Aegolius funereus Mussol pirinenc NT IE     I S E S II-IV P X X           X 

Asio otus Mussol banyut NE IE       Pr E N IV - VI M           X     

Otus scops Xot NE IE       S C Pr V - VII E           X     

Caprimulgus europaeus Enganyapastors NE IE     I S C Pr V - VII E     X X   X     

Apus apus Falciot NE IE       S A N V - VII E     X   X X   X 

Upupa epops Puput NE IE       Pr E N IV - VII E           X   X 

Picus viridis Picot verd NE IE       S C S IV - VII P     X X     X X 

Dryocopus martius Picot negre NE IE     I S C S IV - VII P X X           X 

Dendrocopos major Picot garser gros NE IE       S C S IV - VII P X X X     X   X 

Jynx torquilla Colltort DD IE       Pr E Pr IV - VII P     X X   X     

Alauda arvensis Alosa vulgar NE         Pr E N III-VII P           X     

Lullula arborea Cotoliu NE IE     I Pr E Pr III-VI P         X X     

Ptyonoprogne rupestris Roquerol NE IE       S C N IV - VII P           X   X 

Hirundo rustica Oreneta vulgar NE IE       S C N IV - VII E           X   X 

Delichon urbica Oreneta cuablanca NE IE       S C N IV - IX E           X   X 

Motacilla alba Cuereta blanca NE IE       S C S IV - VII P           X X X 

Motacilla cinerea Cuereta torrentera NE IE       Pr E Pr IV - VIII P             X   

Anthus trivialis Piula dels arbres NE IE       Pr E Po IV - VIII E     X X   X     

Anthus spinoletta Grasset  NE IE       S C Pr V-VII E         X X     

Troglodytes troglodytes Cargolet NE IE       S A S III - VII P X X X X   X X X 

Prunella modularis Pardal de bardissa NE IE       S E Pr IV - VII P         X X X X 

Erithacus rubecula Pit-roig NE IE       S A S III - VII P X X X X X X   X 

Luscinia megarhynchos Rossinyol comú NE IE       Po C S V - VIII E     X X   X X X 

Phoenicurus ochruros Cotxa fumada NE IE       S C S IV - VIII P     X X X X   X 

Oenanthe oenanthe Còlit gris NE IE       S C Pr IV - VII P           X     
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Saxicola torquata Bitxac comú NE IE       S E Po III - VII P         X X     

Saxicola rubetra Bitxac rogenc NE IE       Pr E Pr III-VII P           X     

Monticola saxatilis Merla roquera NE IE       Pr E Pr V-VII P         X       

Turdus philomelos Tord comú NE   C   II S A S IV - IX P X X X X       X 

Turdus viscivorus Griva NE   C   II S A S IV - VIII P     X X   X   X 

Turdus pillaris Griva cerdana NE   C   II Po E N IV-VII I     X X         

Turdus torquatus Merla de pit blanc NE IE       Pr E Po V-VIII P           X     

Turdus merula Merla NE       II S A S III - VII P X X X X X X X X 

Sylvia borin Tallarol gros NE IE       S C S IV-VII P         X   X   

Sylvia atricapilla Tallarol de casquet NE IE       S A S III - VIII P X X X X   X   X 

Sylvia communis Tallareta vulgar NE IE       Pr E Po IV - VIII E         X X     

Sylvia undata Tallareta cuallarga NE IE     I Pr E Po IV-VIII P         X       

Cettia cetti Rossinyol bord NE IE       S A S III - VIII P           X X   

Hippolais polyglotta Bosqueta vulgar NE IE       Pr E Pr V - VIII E         X X     

Phylloscopus bonelli Mosquiter pàl·lid NE IE       S C S V - VII E X X X X       X 

Phylloscopus collybita Mosquiter comú NE IE       S A S IV - VIII P X X X X   X   X 

Regulus regulus Reietó NE IE       S C S IV - VIII P X X             

Regulus ignicapilla Bruel NE IE       S A S IV - VIII P X X X X       X 

Parus major Mallerenga comuna NE IE       S A S V - VIII P X X X X   X   X 

Parus ater Mallerenga petita NE IE       S A S V - VIII P X X X X       X 

Parus caeruleus Mallerenga blava NE IE       S A S V - VIII P X X X X   X   X 

Parus cristatus M. encaputxada NE IE       S A S IV - VII P X X X X       X 

Aegithalos caudatus M. cuallarga NE IE       S A S IV - VIII P X X X X   X   X 

Sitta europaea Pica-soques blau NE IE       S A S III - VI P X X X X       X 

Certhia brachydactyla Raspinell comú NE IE       S C S IV - VIII P X X X         X 

Certhia familiaris Raspinell pirinenc NE IE       S C S IV - VIII P X X           X 

Lanius collurio Escorxador NE IE     I S E Po V - VIII E     X X X X     

Pica pica Garsa NE   C   II S E S IV - VII P           X     

Garrulus glandarius Gaig NE       II S A S IV - VII P X X X X   X   X 

Corvus corone Cornella NE   C   II S A Po IV - VII P X X X     X   X 

Corvus corax Corb NE         S A Pr III - VI P           X   X 

Sturnus vulgaris Estornell vulgar NE       II S A S IV - VII P           X   X 

Oriolus oriolus Oriol NE IE       S C S IV - VIII E X X X X   X   X 

Passer domesticus Pardal comú NE         S A S IV - VIII P           X   X 

Fringilla coelebs Pinsà NE IE       S A S III - VII P X X X X   X   X 

Carduelis cannabina Passarell comú NE         S E Pr IV - VII P         X X     

Carduelis carduelis Cadernera NE         S C Pr IV - VII P         X X   X 

Carduelis chloris Verdum NE         S C Pr IV - VII P         X X     

Serinus serinus Gafarró NE         S C S III - VII P       X   X     

Serinus citrinella Llucareta NE IE       S C Pr IV - VII P     X X   X     

Pyrrhula pyrrhula Pinsà borroner NE IE       S C S IV - VII P X X X X   X   X 

Loxia recurvirostra Trencapinyes NE IE       S C S IV - VII P X X           X 

C. coccothraustes Durbec NE IE       Pr E Pr IV - VII P     X X         

Emberiza cirlus Gratapalles NE IE       S C Pr IV - VIII P         X X     

Emberiza cia Sit Negre NE IE       S C S IV - VIII P     X X   X   X 
Taula I.2.10 Relació de les espècies d’aus amb possibilitat de ser detectades a l’àrea d’estudi. 

 



Forest CUP 134 “Selva i Serqueda”                                                                              Estat Natural 

 71 

2.7.1.5 Mamífers 

Els micromamífers presents a l’àrea d’estudi són mal coneguts, per manca 
d’informació bibliogràfica. Tanmateix, dels treballs de GOSÀLBEZ (1987) i RASPALL et al. 
(1995) fets en hàbitats similars i les dades del Banc de Dades de Biodiversitat de 
Catalunya (FERRER, X. 2009), podem suposar com a molt probable la presència de les 
espècies següents: a la pineda de pi negre, que constitueix un bon refugi per aquest 
grup (es poden detectar fins a 12 de les 27 espècies presents a Catalunya (GOSÀLBEZ, 
1987) s’observa la presència com espècies habituals de la musaranya menuda (Sorex 
minutus), musaranya cua-quadrada (Sorex araneus), el talpó roig (Clethrionomys 
glareolus) i el talpó muntanyenc (Microtus agrestis). També habiten dins aquest bosc, 
però en densitats menors, el talp (Talpa europaea), la rata cellarda (Elyomis quercinus), 
l’esquirol (Sciurus vulgaris) i el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus). El bosc caducifoli és 
l’ambient més favorable per la presència de micromamífers. De les espècies presents a 
la pineda de pi negre, a la roureda, bedollar i avellaneda s’hi pot observar la 
presència, a més, del liró gris (Glis glis). L’avetosa acostuma a ser molt pobra per 
aquest grup faunístic degut a l’escàs estrat herbaci que conté al seu interior, fet que 
no afavoreix l’assentament d’espècies de petits mamífers. S’ha de tenir en compte, 
però, que les clarianes i els llindars del bosc aglutinen més espècies de micromamífers, 
així com les zones amb acumulacions de pedra o presència de murs de pedra 
(GOSÀLBEZ, 1987). Les landes i els matollars presenten un component faunístic ric a les 
zones de contacte amb el bosc, i a mesura que ens allunyem d’aquest van quedant 
com a representants les espècies amb més capacitat d’adaptació com són A. 
sylvticus, C. glareolus i M. agrestis. L’almesquera (Galemys pyrenaicus) és present al riu 
d’Estaon, i per tant és molt probable també la seva presència als barrancs de la forest 
que desemboquen a aquest riu.   

Pel que fa als lagomorfs, la llebre europea (Lepus europaeus) és comuna en la 
majoria dels ambients oberts, sobretot en els prats abandonats i a les vorades de bosc.  

L’ordre dels carnívors està representat per espècies que apareixen per tota l’àrea, 
com la guineu (Vulpes vulpes), la fagina (Martes foina), la marta (Martes martes) el gat 
fer (Felis sylvestris) i la geneta (Genetta genetta). 

Els ungulats estan molt representats dins la forest, amb unes densitats molt elevades. 
El cabirol (Capreolus capreolus), la daina (Dama dama), el cérvol (Cervus elaphus) i el 
senglar (Sus scrofa) són força abundants, i han estat detectats durant la realització del 
treball de camp. L’isard (Rupicapra pyrenaica) presenta unes densitats inferiors, i és 
mes abundant a l’hivern, quan la neu el desplaça als indrets de cota més baixa. La 
Selva de Nibrós constitueix un refugi per aquestes espècies, on es poden observar 
nombrosos rastres i danys a la vegetació.  

Pel que fa als rat-penats (ordre Chiroptera), els estudis d’aquest grup són molt 
limitats, i segons la bibliografia consultada són fins a 10 les espècies que poden ser 
detectades a l’àrea d’estudi. Totes aquestes espècies utilitzen el bosc com a hàbitat 
de caça, tot i que algunes són estrictament forestals, com Plecotus auritus, Barbastella 
barbastellus i Myotis mistacinus, altres espècies són més conspícues, i poden utilitzar 
altres tipus d’ambients, com Rhinolophus hipposiderus i Myotis nattereri, i altres que són 
més antropòfiles, com Pipistrellus pipistrellus, Hypsugo savii i Epstesicus serotinus. Les 
espècies estrictament forestals utilitzen les cavitats dels arbres, cavitats sota l’escorça i 
troncs buits com a refugis, i són les que han de tenir més incidència en la planificació 
forestal. En l’apartat d’espècies sensibles es fa una descripció detallada d’aquest grup 
animal. Cal tenir present que no s’ha fet cap estudi específic sobre els quiròpters de 
l’àrea d’estudi, de manera que la següent llista s’ha de prendre com merament 
orientativa. 
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Foto I.2.25: Petjada de senglar (Sus scrofa) al rodal 1g. Autor: Elisenda Montserrat 
 

 

Foto I.2.26: Cérvols femelles als prats del rodal 3af, per sota la Selva de Nibrós. Autor: Elisenda 
Montserrat 
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Talpa europaea Talp LC         S C S XII-VI P X   X     X   X 
Galemys pyrenaicus Almesquera VU IE     II,IV Pr E Po IX-V P             X   
Sorex minutus Musaranya menuda LC         Pr C Pr IV-IX P X   X     X     
Sorex araneus Musaranya cua-quadrada LC         Pr E Pr III-IX P X   X           
Crocidura russula Musaranya comuna LC         S C S II-XI P         X X     
R. ferrumequinum Rat penat de ferradura NT VU     II,IV Po E N VI-VIII P     X           
R. hipposideros Rat penat de ferradura NT IE     II,IV Po C N VI-VIII P     X       X   
Myotis mystacinus Ratapinyada de bigotis NT VU     IV Pr E Pr V-VIII P X   X           
Myotis nattereri Ratpenat de natterer NT IE       S C Pr V-VIII P X   X           
Pipistrellus pipistrellus Ratpenat comú LC IE     IV S C Pr VI-VIII P     X     X     
Pipistrellus kuhlii Ratapinyada pipistrel·la  LC IE     IV Po E Po VI-VIII P     X           
Hypsugo savii Ratpenat muntanyenc NT IE     II,IV Po E Po VI-VIII P X   X           
Eptesicus serotinus Ratpenat dels graners LC IE     II,IV Po E Po VI-VIII P X   X     X     
B. barbastellus Ratpenat de bosc NT IE     II,IV S C Pr VI-VIII P X   X           
Plecotus auritus Ratpenat orellut  NT IE       S C Pr V-VII P X   X           
Vulpes vulpes Guineu LC   C C   S C S I-VII P X X X X X X   X 
Mustela erminea Mostela LC         Po E Po III-VIII     X     X X     
Martes martes Marta LC       V S E Pr IV-VIII P X X X X X X     
Martes foina Fagina LC         Pr E Po III-VII P X X X   X X     
Meles meles Toixó LC         S E Pr II-VIII P X X X X   X     
Genetta genetta Gat mesquer LC       V S E Pr II-VIII P     X X X       
Felis silvestris Gat fer NT IE     IV S E Pr II-IX P X X X X X X     
Sus scrofa Senglar LC   C C   S C Pr IX-VII P X X X     X   X 
Cervus elaphus Cérvol LC   C C   S A Pr IX-VI P X X X X X     X 
Dama dama Daina LC   C C   S C Pr IX-VI P X X X X   X   X 
Capreolus capreolus Cabirol LC   C C   S A Pr V-VIII P X X X X X X   X 
Rupicapra pyrenaica Isard LC   C C V S C Pr II-VI P X X X         X 
Sciurus vulgaris Esquirol LC         S E S III-VII P X X X X       X 
Glis glis Liró LC         Po E Po VII-IX P     X X         
Eliomys quercinus Rata cellarda LC         Pr E Pr III-VII P X   X X   X     
Neomys fodiens Musaranya pirinenca  LC         Po E Po III-VII P             X   
C.  glareolus Talpó roig LC         Po E Po TODO P X   X X X       
Arvicola terrestris Rata talpera LC         Pr E Pr III-X P           X     
Microtus arvalis Talpó dels prats LC         S C S I-IX P           X   X 
Microtus agrestis Talpó muntanyenc LC         Pr E Pr II-XI P X   X   X X     
Apodemus sylvaticus Ratolí de bosc LC         Pr C Pr IV-X P X   X   X X     
Lepus europaeus Llebre europea LC   C C   S A S TODO P X X X X X X   X 

Taula I.2.11: Espècies de mamífers amb possibilitat de ser detectades a la forest. 
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2.7.2 Invertebrats 

En general, la informació existent sobre els invertebrats és molt escassa, la qual cosa 
fa difícil tant la confecció d’una descripció general de les espècies presents a l’àrea 
d’estudi, com la seva posterior presa en consideració en la planificació forestal. Tot i 
així, s’ha obtingut un llistat d’espècies possibles a ser presents dins l’àrea d’estudi a 
partir de la informació continguda en el Banc de Dades de la Biodiversitat de 
Catalunya, en funció de la seva distribució i dels hàbitats on viuen. Aquest llistat 
agrupa un nombre molt elevat d’espècies (404 espècies), que aquí es presenta resumit 
per espècies d’interès.  

Espècie Ordre 
Directiva 
hàbitats 

Maculinea arion Lepidoptera   
Parnassius apollo Lepidoptera   

Graellsia isabelae Lepidoptera II 

Formica rufa Hymenoptera   
Taula I.2.12: Espècies d’invertebrats d’interès presents a la forest. 

A part d’aquestes espècies, durant els inventaris s’han detectat algunes espècies 
que poden ser interessants per l’ordenació de la forest. S’ha confirmat la presència 
d’un coleòpter típic dels ambients oberts i assolellats: Cicindella campestris. És 
probable la presència de diverses espècies de papallones nocturnes dels gèneres 
Euxoa i Hadena. L’espècie de formiga, Formica rufa, pròpia dels boscos subalpins que 
fa el niu acumulant grans quantitats de pinassa, és una base en la dieta d’espècies 
tant sensibles com el picot negre i el gall fer.  

 
 

 

Foto I.2.27: Exemplar de Cinthia cardui. Autor: Juan Fernández 
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2.7.3 Espècies d’interès per a la conservació i aspectes a considerar en 
la planificació 

2.7.3.1 Metodologia emprada en la recerca 

2.7.3.1.1 Rapinyaires forestals 

Per a l’estudi d’aquest grup faunístic s’ha utilitzat la metodologia proposada per la 
Societat Espanyola d’Ornitologia (SEO) per al cens nacional d’aquestes espècies. 
Aquesta metodologia contempla el cens a partir de punts d’observació. En aquest 
sentit, s’han realitzat punts d’observació en diferents zones de la forest, de tal manera 
que es pogués prospectar tota o la major part de la superfície forestal de l’àrea 
d’estudi. Per a la detecció i identificació dels individus des del punt d’observació s’han 
utilitzat binocles i telescopi terrestre. El cens es realitza durant un mínim de dues hores, 
anotant tots els individus detectats i identificats en fraccions de 10 minuts. Al final del 
cens s’estableix el nombre de territoris estimats Segurs, Probables i Possibles per a cada 
espècie. Les espècies censades corresponen a les espècies forestals, és a dir, que crien 
a dins del bosc, tot i que també s’anoten les altres espècies sense estimar el número de 
territoris. Per anotar els resultats s’utilitza una fitxa concreta, on també s’anota el 
percentatge de la superfície de cada hàbitat que s’observa des del punt de cens, així 
com la distància màxima d’observació i la coordenada del punt de cens.      

L’inici del cens s’ha de fer a partir de les 9:00 i les 10:00 del matí, per evitar les hores 
de més fred i més calor durant el dia, hores en que l’activitat dels rapinyaires és menor. 

2.7.3.1.2 Pícids 

Per a l’estudi d’aquest grup s’han realitzat transectes amb punts d’escolta per 
detectar les densitats en els diferents ambients de la forest de les diferents espècies 
d’aquest grup: picot negre, picot garser gros i picot verd. S’ha utilitzat la metodologia 
proposada per Gilbert et al. (1998). Per facilitar el treball de camp, s’ha fet la selecció 
dels transectes en funció de la seva accessibilitat per cobrir els diferents hàbitats idonis 
per aquestes espècies a dins la forest: pineda de pi negre, avetosa, roureda i 
avellaneda. Per a la pineda de pi negre i la roureda els censos s’han realitzat a fora la 
forest degut a unes millors condicions d’accés però en ambients iguals i per tant de 
resultats extrapolables a la nostra forest. 

Els transectes es realitzen en línea recta sempre que sigui possible, amb punts de 
cens d’escolta separats 150 metres entre ells. A cada punt d’escolta es fa una parada 
d’uns 10 minuts aproximadament i s’anoten tots els individus detectats visual i 
auditivament, anotant l’espècie i classificats en dos grups: detectats a menys de 30 
metres i a més de 30 metres. Si la superfície del bosc ho permet, s’han de realitzar un 
mínim de 20 punts d’escolta. Per cada transecte es calcula l’àrea prospectada total 
tinguent en compte la longitud del transecte i una amplada de 50 metres a banda i 
banda de la línea de progressió. L’hora d’inici del cens s’ha de realitzar dins la primera 
hora posterior a la sortida del cens, aprofitant la franja horària amb major activitat dels 
picots. 

Per anotar els resultats s’utilitza una fitxa concreta, on també s’anota la 
climatologia, la data d’inici del cens, la data final i el total de l’àrea prospectada.  

En el cas de la pineda de pi roig s’ha realitzat una segona visita per ajustar al màxim 
el període de màxima activitat d’aquest grup. 

Per a l’anàlisi de les dades, i seguint la metodologia de Gilbert et al. (1998) es fa 
servir una fórmula per a l’aproximació de la densitat d’individus per hectàrea (sense 
diferenciar espècies de pícids).  
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La fórmula proposada és la següent: 

D = ln (n/n2) x n/m(πr
2)

On: ln és l'equivalent de loge

n és el total de nombre d'individus comptabilitzats

n2 és el nombre d'individus comptabilitats en un radi superior a 30 metres 

n1 és el nombre d'individus comptabilitzats en un radi inferior a 30 metres, per tant n = n1 + n2

m és el nombre total de punts de compteig

r és el radi fixat de 30 metres

 

2.7.3.1.3 Gall fer 

Durant la primera setmana de maig, quan es va poder accedir amb facilitat a les 
parts més altes de la forest, es van prospectar tots els sectors superiors a 1700 metres a 
la recerca d’excrements i d’altres rastres de gall fer per detectar una possible zona 
d’hivernada. En zona d’hivernada es troben una gran quantitat de rastres, degut a 
que els individus tenen uns moviments molt limitats i deixen els rastres per les mateixes 
zones durant un llarg període de temps.  

Durant els transectes a l’atzar per la forest s’inspeccionava el sòl en busca 
d’excrements, plomes i restes d’aliments (majoritàriament branques de pi amb les 
acícules menjades) i també els individus detectats. Totes les observacions s’anotaven i 
es cartografiaven. Aquests recorreguts es realitzen a les zones amb major potencialitat 
de presència de gall fer: bona estructura del bosc, presència de cobertura arbustiva, 
peus grans arboris.   

L’equip de prospecció ha estat format per dues persones.  

 

Foto I.2.28: Prospecció de gall fer a la forest de Selva i Serqueda. Autor: Elisenda Montserrat. 



Forest  CUP 134 « Selva i Serqueda »                                                                                     Estat Natural                     

 

 77 

Per determinar l’ús de la forest en època de reproducció per part d’aquesta 
espècie s’han utilitzat les dades d’avistaments de rastres i femelles durant l’època de 
reproducció (juliol agost). Si es localitzen deteccions de l’espècie durant aquesta 
època es considera que utilitzen l’espai per a la reproducció.  

Segons la bibliografia existent es localitza un cantader a dins la forest. El 26/05/2009 
es va realitzar el cens del cantader. La metodologia de cens en aquest cas consisteix 
en una escolta des de les 5:00 fins a les 8:00 del matí (coincidint amb la major activitat 
dels individus en zona de cantader a la zona de cantader per a determinar l’activitat i 
el número d’individus (mascles i femelles) que utilitzen el cantader.  

2.7.3.1.4 Mussol pirinenc 

Per a la localització de mascles territorials s’ha utilitzat la metodologia de cens per 
transecte amb punts d’escolta utilitzant reclam. L’equip de cens ha estat format per 
dues persones. 

La selecció de les zones de transecte es fonamenta en el següents criteris: 

• Presència d’arbres de diàmetre suficient per instal·lar niu de Picot negre 

• Presència de fusta i arbres morts 

• Presència de pícids 

• Boscos subalpins de pi negre 

El cens es va realitzar el 26 de maig. Aquest any, degut a les condicions climàtiques, 
la fusió de la neu s’ha retardat, i per tant s’ha retardat també l’activitat cantora del 
mussol, fet que propicia que en aquestes dates el mussol encara respongui al reclam. 

Segons la potencialitat de l’hàbitat a la forest, es va decidir realitzar un únic 
transecte de cens, a la part més alta de la forest, coincidint amb la pineda de pi 
negre. El cens s’inicia durant la mitja hora anterior a la posta del sol, i en un recorregut 
de longitud variable es disposen punts d’escolta amb reclam amb una separació 
d’uns 150 metres. A cada punt d’escolta es fa una primera escolta de 5 minuts. Si el 
resultat es negatiu es posa el reclam en 2 períodes de 5 minuts i una separació entre 
cada període de 5 minuts. Posteriorment es realitza una escolta de 10 minuts. Per a 
cada resultat positiu s’anota el número d’individus, la localització aproximada i 
l’altitud.  

Els censos s’han de realitzar amb bones condicions climatològiques i al capvespre, 
perquè si no disminueix l’activitat cantora de l’espècie.  

 
Foto I.2.29: Realització d’un punt d’escolta amb reclam durant el cens. Autor: Elisenda Montserrat. 
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Com que la detecció del mussol no és segura, ja que pot no respondre al reclam, 
prèviament es va fer una prospecció exhaustiva del territori per determinar la 
potencialitat de l’hàbitat. Així doncs, els criteris de gestió en funció de la biodiversitat a 
la forest per aquesta espècie es faran també en zones d’hàbitat potencial. La selecció 
d’aquestes zones segueixen els criteris comentats anteriorment.  

2.7.3.1.5 Passeriformes 

L’objectiu d’aquest apartat és obtenir unes densitats de passeriformes per hàbitat, 
centrat en els passeriformes insectívors, com a espècies d’interès per ser controladors 
de plagues.  

Els resultats s’han obtingut de dues maneres: a través d’informació bibliogràfica i a 
través de treball de camp per completar aquesta informació. 

La informació bibliogràfica s’ha obtingut a través del Servidor d’Informació 
Ornitològica de Catalunya (SIOC), coordinat per l’Institut Català d’Ornitologia (ICO). 
(ICO, 2009). Aquest servidor integra les dades del Seguiment d’Ocells Comuns de 
Catalunya (SOCC), que és la informació utilitzada per obtenir aquests resultats. El 
SOCC és un seguiment anual que es fa arreu de Catalunya. Consisteix en l’elaboració 
de censos per transecte en diferents hàbitats, a partir del qual s’obté el llistat 
d’espècies del transecte i la densitat de cada espècie. Per avaluar aquestes densitats 
a la zona d’estudi s’han revisat les dades del SOCC de transectes realitzats dins l’àmbit 
del Pallars i en els hàbitats presents a la forest. En el cas de que no hi hagués 
informació d’algun hàbitat s’ha realitzat un cens durant la realització de treball de 
camp per completar la informació de tots els hàbitats.  

El cens consisteix en un recorregut lineal de com a mínim 3 km de longitud o 
pentinant tota la superfície de l’hàbitat si aquest és menor que el mínim requerit. En 
aquest recorregut es realitza un compteig de totes les espècies detectades (visual i 
auditivament) així com el nombre de cada una d’elles. L’inici del cens es realitza 
coincidint amb la sortida del sol, quan l’activitat de les aus és major, i per tant amb una 
detectabilitat superior.  

Es considera que la densitat obtinguda per les diferents espècies en els hàbitats de 
la forest realitzats a l’àmbit del Mig Pallars són extrapolables a les densitats de la forest 
de Selva i Serqueda. 

2.7.3.2 Resultats 

2.7.3.2.1 Rapinyaires forestals 

El total de contactes realitzats als diferents punts de cens es representa a la següent 
taula. Els resultats de cada cens (fitxes) es poden consultar a l’annex 11. A la següent 
taula es pot observar el resum dels contactes positius de totes les jornades de cens. Per a 
cada contacte es presenten les dades generals del cens (dia de cens, hora d’inici i hora 
final del cens, punt de cens, zona, coordenades del punt de cens i la distància màxima 
d’observació des del punt de cens) i les dades del contacte (espècie, franja horària del 
contacte, número d’individus detectats Nº, territori S segur Pr probable Po possible, i la 
parella Parella 1 o parella 2 o parella 3, etc.) 
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Data Visita H. inic H. fin Punt  Zona UTM X UTM Y Dist  Espècie Cont. Nº Territori 
17-4-09 1 9:00 11:40 1 Solanes 352827 4718211 1.5 km Acc gen Continu 1 Po 1 
17-4-09 1 9:00 11:40 1 Solanes 352827 4718211 1.5 km But but 110 1 NO 
17-4-09 1 9:00 11:40 1 Solanes 352827 4718211 1.5 km Aqu chr 60 1 NO 
17-4-09 1 9:00 11:40 1 Solanes 352827 4718211 1.5 km Aqu chr 70 2 NO 
17-4-09 1 9:00 11:40 1 Solanes 352827 4718211 1.5 km Aqu chr 90 1 NO 
17-4-09 1 9:00 11:40 1 Solanes 352827 4718211 1.5 km Gyp ful 30 1 NO 
17-4-09 1 9:00 11:40 1 Solanes 352827 4718211 1.5 km Gyp ful 40 1 NO 
17-4-09 1 9:00 11:40 1 Solanes 352827 4718211 1.5 km Gyp ful 80 1 NO 
17-4-09 1 9:00 11:40 1 Solanes 352827 4718211 1.5 km Gyp ful 150 2 NO 
17-4-09 1 9:00 11:40 1 Solanes 352827 4718211 1.5 km Gyp ful 160 2 NO 
23-4-09 1 10:00 13:00 3 Estaon 353108 4716734 1 km Acc nis 60 1 S 1 
23-4-09 1 10:00 13:00 3 Estaon 353108 4716734 1 km Acc nis 140 1 S 1 
23-4-09 1 10:00 13:00 3 Estaon 353108 4716734 1 km Mil mil 80 4 NO 
23-4-09 1 10:00 13:00 3 Estaon 353108 4716734 1 km Aqu chr 80 1 NO 
23-4-09 1 10:00 13:00 3 Estaon 353108 4716734 1 km Gyp bar 10 1 NO 
23-4-09 1 10:00 13:00 3 Estaon 353108 4716734 1 km Gyp bar 20 1 NO 
23-4-09 1 10:00 13:00 3 Estaon 353108 4716734 1 km Gyp bar 30 1 NO 
23-4-09 1 10:00 13:00 3 Estaon 353108 4716734 1 km Gyp bar 80 1 NO 
23-4-09 1 10:00 13:00 3 Estaon 353108 4716734 1 km Gyp bar 90 1 NO 
23-4-09 1 10:00 13:00 3 Estaon 353108 4716734 1 km Gyp ful 70 1 NO 
23-4-09 1 10:00 13:00 3 Estaon 353108 4716734 1 km Gyp ful 110 1 NO 
23-4-09 1 10:00 13:00 3 Estaon 353108 4716734 1 km Gyp ful 140 3 NO 
3-5-09 1 9:45 12:45 8 Nibrós 353079 4719961 1 km Acc nis 10 1 S 1 
3-5-09 1 9:45 12:45 8 Nibrós 353079 4719961 1 km Acc nis 40 2 S 1 
3-5-09 1 9:45 12:45 8 Nibrós 353079 4719961 1 km Acc nis 70 1 S 1 
3-5-09 1 9:45 12:45 8 Nibrós 353079 4719961 1 km Acc nis 80 1 S 1 
3-5-09 1 9:45 12:45 8 Nibrós 353079 4719961 1 km But but 10 1 NO 
3-5-09 1 9:45 12:45 8 Nibrós 353079 4719961 1 km Aqu chr 120 2 NO 
3-5-09 1 9:45 12:45 8 Nibrós 353079 4719961 1 km Aqu chr 130 1 NO 
3-5-09 1 9:45 12:45 8 Nibrós 353079 4719961 1 km Aqu chr 150 1 NO 
3-5-09 1 9:45 12:45 8 Nibrós 353079 4719961 1 km Gyp ful 10 15 NO 
3-5-09 1 9:45 12:45 8 Nibrós 353079 4719961 1 km Gyp ful 20 2 NO 
3-5-09 1 9:45 12:45 8 Nibrós 353079 4719961 1 km Gyp ful 30 3 NO 
3-5-09 1 9:45 12:45 8 Nibrós 353079 4719961 1 km Gyp ful 40 4 NO 
3-5-09 1 9:45 12:45 8 Nibrós 353079 4719961 1 km Gyp ful 50 3 NO 
3-5-09 1 9:45 12:45 8 Nibrós 353079 4719961 1 km Gyp ful 60 1 NO 
3-5-09 1 9:45 12:45 8 Nibrós 353079 4719961 1 km Gyp ful 80 1 NO 
3-5-09 1 9:45 12:45 8 Nibrós 353079 4719961 1 km Gyp ful 110 3 NO 
3-5-09 1 9:45 12:45 8 Nibrós 353079 4719961 1 km Gyp ful 120 3 NO 
10-5-09 2 8:40 10:40 3 Estaon 353108 4716734 1 km Cir gal 20 1 Po 1 
10-5-09 2 8:40 10:40 3 Estaon 353108 4716734 1 km Cir gal 110 2 Po 1 
10-5-09 2 8:40 10:40 3  Estaon 353108 4716734 1 km Acc gen 40 1 Po 1 
10-5-09 2 8:40 10:40 3 Estaon 353108 4716734 1 km Acc gen 50 1 Po 1 
10-5-09 2 8:40 10:40 3 Estaon 353108 4716734 1 km Acc nis 60 1 S 1 
10-5-09 2 8:40 10:40 3 Estaon 353108 4716734 1 km Acc nis 70 1 S 1 
10-5-09 2 8:40 10:40 3 Estaon 353108 4716734 1 km Acc nis 90 1 S 1 
10-5-09 2 8:40 10:40 3 Estaon 353108 4716734 1 km Acc nis 100 1 S 1 
10-5-09 2 8:40 10:40 3 Estaon 353108 4716734 1 km But but 70 1 NO 
10-5-09 2 8:40 10:40 3 Estaon 353108 4716734 1 km But but 80 1 NO 
10-5-09 2 8:40 10:40 3 Estaon 353108 4716734 1 km Gyp ful 30 2 NO 

Taula I.2.13: Resum dels contactes de les jornades de cens de rapinyaires forestals 

Nota. Espècies: Acc gen Astor; Acc nis Esparver; But but Aligot; Aqu chr Àguila daurada; Cir gal Àguila marcenca; Gyp ful 
Voltor; Gyp bar Trencalòs; Mil mil Milà reial. 
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Discussió 

Del total de censos realitzats a la forest de Selva i Serqueda s’han comptabilitzat 2 
parelles segures d’esparver, 1 parella possible d’astor i 1 parella possible d’àguila 
marcenca. Al mapa 2.12. es poden veure cartografiats aquests territoris. A banda 
d’aquestes parelles també s’observa l’ús freqüent de la forest com a territori 
d’alimentació i campeig per part de l’àguila daurada (1 parella formada per un adult i 
un subadult) i el trencalòs (1 parella formada per un adult i un subadult), que tenen 
territoris de reproducció molt propers. Aquests individus utilitzen sobretot l’hàbitat de 
matollar de la forest per a l’alimentació. Així doncs, segons els resultats obtinguts, el 
nombre de territoris de les diferents espècies de rapinyaires forestals a la forest de Selva 
i Serqueda és el següent: 

Espècie Territoris  Ús territori 

Accipiter nissus 2 Reproducció segura 
Accipiter gentilis 1 Reproducció possible 
Circaetus gallicus 1 Reproducció possible 

Aquila chrysaetos 1 Alimentació 

Gypaetus barbatus 1 Alimentació 
Taula I.2.14: Número de territoris de 

rapinyaires forestals a la forest de Selva i Serqueda 

A banda d’aquestes espècies, són vàries espècies de rapinyaires les que utilitzen la 
forest com a zones de campeig (alimentació): voltor comú (Gyps fulvus), trencalòs 
(Gypaetus barbatus), aufrany (Neophron percnopterus), aligot comú (Buteo buteo), 
aligot vesper (Pernis apivorus) i milà reial (Milvus milvus). D’aquestes s’ha pogut 
observar la presència, sobrevolant la zona d’estudi a la recerca d’aliment, i durant la 
realització del treball, de voltor comú, milà reial i aligot. Tot i que l’hàbitat òptim com a 
punt d’alimentació d’aquestes espècies (excepte per l’aligot) és el matollar i altres 
zones obertes, també poden utilitzar el medi forestal, sobretot àrees obertes de bosc i 
les vores dels mateixos, com a hàbitat d’alimentació. 

 

2.7.3.2.2 Pícids 

El total de contactes realitzats als diferents hàbitats considerats es representa a la 
següent taula. Els resultats de cada cens (fitxes) es poden consultar a l’annex 11. A la 
taula es presenten les dades generals de cens (data, observador, hora d’inici del cens, 
hora final del cens, hàbitat i hectàrees prospectades) i els resultats totals de cada cens 
(número màxim de contactes a la banda inferior a 30 metres, número màxim de 
contactes a la banda superior a 30 metres, i número de contactes total). 

Data Obser. Hora in. Hora fi. Hàbitat Ha prospec. 
Nº màxim 
en <30 m 

Nº màxim 
en >30 m 

Nº total 

29/04/2009 EMF 6:26 8:36 Pi negre 58 has 1 3 4 

03/05/2009 EMF 7:00 9:49 Avetosa 22 has 2 1 3 

04/05/2009 EMF 7:00 8:15 Roureda 19 has 1 2 3 

28/04/2009 EMF 7:00 9:15 Bedollar 25 has 0 0 0 
Taula I.2.15: Resum del censos realitzats per la prospecció de pícids. 

Segons aquests resultats, el càlcul de les densitats, i seguint la fórmula proposada 
per Gilbert et al. (1998) és el següent:       

     D = ln (n/n2) x n/m(πr2) 
 
        

Pineda de pi negre     
        

D = ln (4/3) x 4/28(π302) D=0,15 ind/ha   
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Avetosa       
        

D = ln (3/1) x 3/12(π302) D=0,97 ind/ha   
        

Roureda       
        

D = ln (3/2) x 3/11(π302) D=0,29 ind/ha   
        

 

Segons les espècies detectades per hàbitat, el resultat és el següent: 

  Picot negre Picot garser gros Picot verd 
Pi negre 2 1 0 
Avetosa 0 3 0 
Roureda 0 1 2 

Bedollar 0 0 0 
Taula I.2.16: Espècies detectades per hàbitat 

El picot negre només s’ha localitzat a la pineda de pi negre, tot i que a l’avetosa es 
van detectar molts rastres d’alimentació. En el cas de l’avetosa, doncs, es considera 
que els resultats estan subestimant la població de picot negre a la forest i en concret a 
dins d’aquest hàbitat. En general, però, aquesta espècie presenta densitats molt 
baixes, pel que es difícil el contacte dels individus i el cens no contempla la presència 
de rastres. S’estableix per tant, a l’avetosa, una densitat mínima de picots de 0,97 
individus, tot i que és el medi amb la màxima densitat de Pícids. Aquesta espècie és 
molt depenent de boscos madurs de pins i faig. El nucli pirinenc es troba als pinars 
subalpins de pi negre i als boscos montans de pi roig, avet i faig (Muntaner et al., 1983; 
Elósegui, 1985; Sampietro et al. 1998). 

Com era d’esperar, el picot verd només és present a la roureda. Aquesta espècie 
prefereix zones arbrades de conreus i zones d’arbrat planifoli poc dens amb proximitat 
a zones obertes. No apareix o sembla escassa a l’interior de boscos densos i sovint està 
lligada a cursos fluvials (Ramos, 2003). La presència d’arbres a on nidificar i la 
disponibilitat de formigues (la seva principal font d’alimentació) semblen ser els factors 
que limiten la seva distribució (Purroy, 1997). En canvi, el picot garser gros està distribuït 
per tota la forest, i amb densitats superiors a les altres espècies de picots. Aquesta 
espècie té un marcat caràcter forestal i es pot trobar tant en bosc de frondoses com 
de coníferes (Díaz et al., 1996), des del nivell del mar fins els 2000 metres d’altitud, 
superant aquesta alçada al pis subalpí dels Pirineus (Muntaner et al., 1983). És molt 
abundant a rouredes eurosiberianes mentre que a l’àrea mediterrània és més 
abundant a les pinedes, sobretot de muntanya.  

 

2.7.3.2.3 Gall fer 

La prospecció per a determinar territoris d’hivernada per aquesta espècie es va 
realitzar a la cota alta de la forest, a l’hàbitat de pineda de pi negre i avetosa. El total 
d’àrea prospectada va ser d’unes 120 hectàrees. Els resultats van ser molts positius, 
determinant una extensa zona d’hivernada a l’hàbitat de pi negre, des dels 1.900 msm 
fins a la cota superior. Tot i això, no es van detectar rastres a l’avetosa, únicament al 
tram més alt, quan la comunitat esdevé mixta amb el pi negre, i amb una densitat molt 
baixa. La vessant de Lo Caubo cap a les bordes de Nibrós, en hàbitat de pi negre mixt, 
tampoc no es va poder determinar cap zona d’hivernada, ni el tram més alt, tot i que 
no es descarta la potencialitat d’aquesta àrea. A la cartografia es poden consultar els 
territoris d’hivernada. 
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Segons la bibliografia, existeix un cantader a la forest, a la vessant de Lo Caubo. 
Aquest cantader va ser censat el dia 27/5/2009. Els resultat d’ús actual del cantader va 
ser negatiu, doncs no es va detectar cap individu durant tot el temps de cens. Segons 
consultes realitzades (Canut, com. pers.) el gall fer està utilitzant actualment els 
cantaders de Lo Caubo de la vessant aigües a Llavorre, fora dels límits de la forest. Tot i 
aquest fet, no es descarta que en el futur puguin tornar a ocupar el cantader integrat 
a dins la forest, per tant, la gestió del territori es farà considerant l’existència d’un 
cantader a la zona. A la cartografia es pot localitzar la situació del cantader. 

Com a territori de reproducció i muda de l’espècie, s’han localitzat rastres de 
femelles a la vessant de lo Caubo, aigües a la borda de Vidal, a la cota 1900 
aproximadament. En total es va detectar una femella (351617/4717940 1929 msm) i 
una femella depredada (351551/4717668 2032 msm) durant el mes de juliol. Aquest 
indicis, trobats en plena època reproductora, indiquen un territori potencial de 
reproducció, per tant, es considera que l’espècie utilitza aquesta zona com a territori 
de reproducció i muda. A la cartografia es pot consultar la situació de l’àrea de 
reproducció i muda.  

En general tot l’hàbitat de pineda de pi negre de la forest és molt bo per a 
l’espècie, tant com a zona d’hivernada, com cantader i reproducció i muda 
(comunitats vegetals i estructura forestal òptima), fet que indica la forta presencia de 
l’espècie a la forest.  

 

2.7.3.2.4 Mussol pirinenc 

Del cens realitzat a la forest, els resultats van ser positius a l’últim punt de cens, on 
van respondre un mínim de tres individus. A la següent taula es mostra el resum dels 
resultats de cens. Es mostren les dades generals del cens (data de cens, hora d’inici i 
hora final del cens, observador, punt de cens i coordenades del punt de cens) i els 
resultats per cada punt de cens (positiu o negatiu), espècie, número d’individus, 
direcció del contacte i número de territoris. 

Data Hora ini Hora fi Observ. Punt  UTM X UTM Y Resultat Espècie Direc. Territori 

26-5-09 21:40 23:45 EMF 1 351081 4718862 Neg - - 0 

26-5-09 21:40 23:45 EMF 2 350893 4718880 Neg - - 0 

26-5-09 21:40 23:45 EMF 3 350778 4718723 Neg - - 0 

26-5-09 21:40 23:45 EMF 4 350749 4718466 Neg - - 0 

26-5-09 21:40 23:45 EMF 5 350789 4718264 Neg - - 0 

26-5-09 21:40 23:45 EMF 6 350712 4717903 Neg - - 0 

26-5-09 21:40 23:45 EMF 7 351285 4718074 Pos Aeg fun S i SE 3 
Taula I.2.17: Resultats del cens de mussol pirinenc a la forest de Selva i Serqueda. 

A la cartografia es pot consultar la situació dels 3 territoris localitzats.  

Es considera que l’hàbitat és molt adequat per l’espècie, per tant s’ha de fer una 
gestió forestal adequada per potenciar el manteniment de les seves poblacions a dins 
els límits de la forest.  

 

2.7.3.2.5 Passeriformes 

A la taula s’han integrat els resultats per totes les espècies, tot i que les espècies a 
considerar com a controladores de plagues són les que estan marcades amb casella 
ombrejada. Les taules mostren el número d’individus per cada 10 hectàrees de cada 
període (hivern i estiu, excepte en el cas de la roureda en que només s’ha realitzat el 
cens d’estiu) calculats a partir de les dades de cens. S’ha de tenir en compte, però, 
que aquesta metodologia és molt precisa per avaluar canvis en el temps però no per 
obtenir densitats acurades, doncs les espècies que tenen una major detectabilitat 
(canten més, per exemple) surten més representades en el cens, i normalment, els 
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mascles de totes les espècies també són més detectables, pel que considerant que la 
proporció de sexes de les poblacions d’aquestes espècies és 1 mascle per cada 
femella, les densitats poden ser el doble de les obtingudes. En tot cas, és un valor 
orientatiu de les densitats d’aquestes espècies a la forest, i poden servir per avaluar 
canvis en el temps realitzant aquests censos periòdicament en el futur. 

PINEDA DE PI NEGRE  HIVERN ESTIU 
Espècie Nom comú Densitats ind/10 ha Densitats ind/10 ha 

Columba palumbus Tudó 0,00 0,29 
Cuculus canorus Cucut 0,00 0,22 
Dryocopus martius Picot negre 0,03 0,03 
Dendrocopus major Picot garser gros 0,54 0,61 
Anthus trivialis Piula dels arbres 0,00 0,32 
Troglodytes 
troglodytes Cargolet 0,00 0,29 
Prunella modularis Pardal de bardissa 0,00 0,36 
Prunella collaris Cercavores 0,00 0,03 
Erithacus rubecula Pit roig 0,00 0,75 
Phoenicurus ochruros Cotxa fumada 0,00 0,03 
Turdus merula Merla 0,00 0,25 
Turdus philomelos Tord comú 0,00 0,54 
Turdus viscivorus Griva 0,43 0,89 
Regulus regulus Reietó 0,29 1,80 
Regulus ignicapillus Bruel 0,03 0,18 
Aegithalos caudatus Mallerenga cuallarga 0,00 0,11 
Parus cristatus M. emplomallada 2,44 1,15 
Parus ater Mallerenga petita 6,21 5,35 
Sitta europaea Pica-soques blau 0,29 0,14 
Certhia familiaris Raspinell pirinenc 0,14 0,29 
C. brachydactyla Raspinell comú 0,43 0,79 
Garrulus glandarius Gaig 0,25 0,18 
Fringilla coelebs Pinsà 0,11 3,66 
Serinus citrinella Llucareta 0,11 2,12 
Carduelis spinus Lluer 1,08 0,03 
Loxia recurvirostra Trencapinyes 6,89 7,00 
Taula I.2.18: Densitat de passeriformes a l’hàbitat de pineda de pi negre. 

 

AVETOSA  ESTIU 
Espècie Nom comú Densitats ind/10 ha 

Cuculus canorus Cucut 0,67 
Dendrocopus major Picot garser gros 1,00 
Troglodytes troglodytes Cargolet 1,00 
Erithacus rubecula Pit roig 1,33 
Turdus merula Merla 0,67 
Turdus philomelos Tord comú 0,33 
Regulus ignicapillus Bruel 1,33 

Parus cristatus 
Mallerenga 
emplomallada 2,00 

Parus ater Mallerenga petita 3,00 
Garrulus glandarius Gaig 0,33 
Fringilla coelebs Pinsà 0,33 
Serinus citrinella Llucareta 0,33 
Taula I.2.19: Densitat de passeriformes a l’hàbitat d’avetosa. 
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ROUREDA  ESTIU 
Espècie Nom comú Densitats ind/10 ha 

Cuculus canorus Cucut 0,79 
Picus viridis Picot verd 1,59 
Dendrocopus major Picot garser gros 0,79 
Troglodytes troglodytes Cargolet 3,97 
Erithacus rubecula Pit roig 3,97 
Turdus merula Merla 2,38 
Turdus philomelos Tord comú 0,79 
Phylloscopus collybita Mosquiter comú 3,97 
Phylloscopus bonelli Mosquiter pàl·lid 2,38 
Regulus ignicapillus Bruel 0,79 
Aegithalos caudatus Mallerenga cuallarga 2,38 

Parus cristatus 
Mallerenga 
emplomallada 1,59 

Parus ater Mallerenga petita 4,76 
Parus caeruleus Mallerenga blava 7,94 
Parus major Mallerenga carbonera 4,76 
Sitta europaea Pica-soques blau 0,79 
Certhia brachydactyla Raspinell comú 2,38 
Garrulus glandarius Gaig 0,79 
Fringilla coelebs Pinsà 7,94 

  Taula I.2.20: Densitat de passeriformes a l’hàbitat de roureda. 

 

Els resultats mostren unes densitats superiors a la roureda que a la pineda de pi 
negre i a l’avetosa. L’estructura i diversitat forestal d’aquests hàbitats afavoreixen la 
presència d’aquestes espècies d’aus, ja que afavoreixen l’existència de microhàbitats. 
El cas contrari succeeix amb l’avetosa, on l’absència d’estrat arbustiu i herbaci degut 
a la manca d’entrada de llum d’aquestes comunitats, comporta una menor 
disponibilitat d’invertebrats i aliment vegetal. Així doncs podem considerar que la 
comunitat més pobra en quan a riquesa d’aus insectívores (controladores de plagues) 
és l’avetosa, mentre que l’hàbitat més ric és la roureda. Per l’avellaneda no es van 
realitzar censos perquè es considera que els resultats són similars que per la roureda.  
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2.7.3.3 Selecció d’espècies d’interès per a la Conservació 

La selecció d’espècies considerades d’interès s’ha fet en funció del Pla de 
Conservació i Millora de la Biodiversitat del Mig Pallars (Palau et al. 2002) (PCMBMP). 
Aquesta selecció es basa en l’amenaça d’aquestes espècies recollida en diferents 
normatives legals o llibres vermells publicats per comitès científics independents. 
Aquests criteris de selecció, en el nostre àmbit, es defineixen a la següent taula. 

Escala Norma o document Criteri de selecció Codi a la taula 

Europea 
Conveni de Berna, per a 
la conservació del medi 
natural a Europa 

Espècies incloses a l'annex II 
(estrictament protegides), 
excepte les aus 

Berna 

Comunitària 

Directiva 79/409/CEE, 
d'Aus 

Espècies incloses a l'annex I Directiva Aus 

Directiva 92/43/CEE, 
d'Hàbitats, y posteriors 
derogacions 

Espècies incloses als annexes 
II i IV 

Directiva 
Hàbitats 

Estatal 

Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas 

Espècies incloses a les 
categories "En perill", 
"Vulnerable" o "Sensible a la 
alteració del seu hàbitat" 

CNEA 

Llibre vermell dels 
vertebrats 

Espècies amenaçades Llibre vermell 

Autonòmic 
Llei 3/1988, de 4 de març, 
de Protecció dels Animals 

Espècies protegides amb 
categoria A o B 

Llei 3/1988 

Local 
Pla de Conservació de la 
Biodiversitat del Mig 
Pallars (Palau et el. 2002) 

Espècies dependents de gestió 
forestal 

Local 

Taula I.2.21: Criteris de selecció de les espècies d’interès 

En base a aquests criteris, es presenta a la següent taula el llistat d’espècies 
d’interès per a la conservació. La informació que conté la taula, a part de la categoria 
de protecció o amenaça, fa referència a dades fenològiques de l’espècie: presència 
de l’espècie a la forest (S: segura, Pr: Probable i Po: Possible), abundància (A: 
abundant, C: comuna i E: escassa) i reproducció (S: segura, Pr: probable, Po: possible i 
N: no reproductor); dades de l’hàbitat típic de l’espècie i també indica les espècies 
considerades com a espècies clau segons el PCMBMP. 
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Amfibis 

Calotriton asper NT IE   II       Pr E Pr X X X X     X NO 

Alytes obstetricans NT     II       Pr E Pr     X X   X X NO 

Bufo bufo LC             S E S     X X   X X NO 

Rèptils 

Lacerta bilineata LC IE   II IV     S E Pr   X X X X X   NO 

Timon lepidus LC             Pr E Pr         X X   NO 

Hierophus viridiflavus LC IE   II IV     S C Pr     X X   X   NO 

Vipera aspis LC             S E Pr X X X X X     NO 

Aus 
Gypaetus barbatus EN E A II   I   S C N         X X   NO 

Gyps fulvus NE IE B II   I   S C N         X X   NO 
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Neophron percnopterus EN IE B II   I   S E N         X X   NO 

Aquila chrysaetos NT IE  B II   I   S E N X X     X X   NO 

Circaetus gallicus LC IE   II   I X S E Po X X     X X   SI 

Hieraetus pennatus NE IE       I   S E N X X     X X   NO 

Pernis apivorus LC IE   II   I X Pr E N X X X         SI 

Accipiter nisus NE IE   II     X S C Pr X X X X       SI 

Accipiter gentilis NE IE   II     X S C Pr X X X X       SI 

Tetrao urogallus EN VU B II   I X S C S X             SI 

Perdix perdix VU             Pr E Pr         X X   NO 

Coturnix coturnix DD             Pr E Pr         X X   NO 

Scolopax rusticola NE         II,III X S E S X         X   SI 

Aegolius funereus NT IE B II   I X S E S X X           SI 

Asio otus NE IE   II     X Pr E N           X   NO 

Caprimulgus europaeus NE IE   II   I   S C Pr     X X   X   NO 

Picus viridis NE IE   II     X S C S     X X     X NO 

Dryocopus martius NE IE B II   I X S C S X X           SI 

Dendrocopos major NE IE   II     X S C S X X X     X   NO 

Lullula arborea NE IE       I   Pr E Pr         X X   NO 

Sylvia undata NE IE   II   I   Pr E Po         X     NO 

Sitta europaea NE IE   II     X S A S X X X X       NO 

Certhia brachydactyla NE IE   II     X S C S X X X         NO 

Certhia familiaris NE IE   II     X S C S X X           NO 

Lanius collurio NE IE   II   I   S E Po     X X X X   NO 

  Galemys pyrenaicus VU IE   II       Pr E Po             X NO 

Mamífers 

Neomys fodiens LC     II II,IV     Po E Po             X NO 
Rhinolophus 
ferrumequinum NT VU   II II,IV   X Po E N 

    X         
NO 

Rhinolophus hipposideros NT IE   II II,IV   X Po C N     X       X NO 

Myotis mystacinus NT VU   II IV   X Pr E Pr X   X         NO 

Myotis nattereri NT IE   II     X S C Pr X   X         NO 

Pipistrellus pipistrellus LC IE   II IV   X S C Pr     X     X   NO 

Pipistrellus kuhlii LC IE   II IV   X Po E Po     X         NO 

Hypsugo savii NT IE   II II,IV   X Po E Po X   X         NO 

Eptesicus serotinus LC IE   II II,IV   X Po E Po X   X     X   NO 

Barbastella barbastellus NT IE   II II,IV   X S C Pr X   X         NO 

Plecotus auritus NT IE   II     X S C Pr X   X         NO 

Mustela erminea LC   B         Po E Po   X     X X   NO 

Martes martes LC       V   X S E Pr X X X X X X   NO 

Meles meles LC             S E Pr X X X X   X   NO 

Felis silvestris NT IE B II IV   X S E Pr X X X X X X   NO 

Arvicola terrestris               Pr E Pr           X   NO 

Glis glis LC           X Po E Po     X X       NO 

Invertebra
ts 

Maculinea arion NE     II       S C S           X   NO 

Parnassius apollo NE     II       S C S X   X X   X   NO 

Graellsia isabelae NE       II     S E S X             NO 

Formica rufa NE             S A S X             NO 
Taula I.2.22: Espècies d’interès de la forest de “Selva i Serqueda” 
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A continuació es presenta una fitxa descriptiva de cada una de les espècies 
d’interès a la forest: 

GALL FER (Tetrao urogallus) 

Legislació Llibre vermell nacional En Perill d'extinció     
  Conveni Berna Annex II     

  Directiva Aus Annex I     
  CNEA (RD 439/1990) Vulnerable     

  Llei 3/1988 B       

Po
b
la
c
ió
 

A la cota alta de la forest, al cantó 1 (a partir de 1900 m) i possiblement també als rodals 
3v, 3q, 3h, 3r, 3p i 3b (no s'ha pogut confirmar) es localitza territori d'hivernada de 

l'espècie. Segons la quantitat de rastres detectats es considera que l'ús d'aquesta zona 
com a hivernada presenta unes densitats abundants. 

Tot i que segons bibliografia consultada i consultes realitzades existeix un cantader a dins 
la forest, actualment no està en ús, però s'ha de tenir en compte alhora de realitzar la 

planificació de la forest. 

Al cantó 1, per sota de la cota 1900, es localitza territori de reproducció i muda de 
l'espècie. 

H
à
b
ita
t 

El seu hàbitat principal és la pineda de pi negre madura i de baixa densitat d’arbrat i 
zones de regenerat, amb estrat arbustiu abundant de nabiu i altre espècies productores 
de fruit. Aquesta espècie necessita una sèrie d’àrees vitals per portar a terme el seu cicle 

biològic: 

-          Punts de cant o cantaders (mes de maig). Espais molt concrets del bosc de 0,5 a 4 
ha, invariables any rere any mentre no existeixin pertorbacions. Sovint són parcel·les de 

bosc madur d’estructura irregular (amb regenerat per claps). 
-          Zones de nidificació (maig agost): Espais amplis de 10-15 ha on cada femella 

incuba els ous. Són boscos madurs poc densos amb estrat arbustiu dens de neret i nabiu. 
Aquests sectors han d’oferir tranquil·litat i una cobertura forestal adequada. Aquesta zona 

coincideix amb la part baix dels cantaders. 
-          Zona de muda: Època crítica (agost), al estar els ocells limitats pel vol. Escullen 
barranc i boscos humits, coincidents amb zones de cria. Requereixen un mosaic de 

vegetació de bosc. 
-          Zones d’hivernada: espais amplis de bosc, d’unes 15-20 ha, utilitzats a l’hivern per 
un grup de galls. Selecciones boscos poc densos, emplaçats en crestes o a prop de plans 
de boscos de coníferes madurs. Es refugien en arbres de totes les mides i formes. En les 
tempestes es refugien sota coníferes joves amb brancatge en forma de barraca. 

A
m
e
n
a
c
e
s 

Les principals pertorbacions són l’alteració de l’hàbitat per la gestió forestal i les pistes 
d’esquí, la freqüentació turística i l’augment de la predació, factors que interactuen entre 

ells. 

El problema principal de les pràctiques silvícoles està en la pèrdua de parcel·les de bosc 
madur suficientment àmplies. La manca de planificació, unida a una intensa activitat 
forestal sense tenir en compte la biodiversitat, comporta una fragmentació de l’hàbitat 
prou àmplia i alhora pot ocasionar una major entrada de depredador i competidors. 

L’alteració de les zones de cantader dificulta la selecció d’un nou indret i comporta la 
dispersió dels mascles i la pèrdua d’efectivitat en les femelles. 

L’hivernada és una època molt critica en què, per l’escassa oferta tròfica (limitada a 
acícules), els ocells han d’estalviar el màxim d’energia. La pertorbació dels animals és 

nefasta. Per això eviten les pistes forestals 

C
o
n
se
rv
a
c
ió
 

Es considera la necessitat de disposar de parcel·les de bosc madur, amb una 
heterogeneïtat vertical i horitzontal en la vegetació. És recomanable fer treballs forestals 
més acurats en les àrees de bosc madur de pi negre, sense produir grans claps, i evitar 

actuar durant les èpoques crítiques a prop de les àrees vitals descrites. 
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MUSSOL PIRINENC (Aegolius funereus) 

Legislació Llibre vermell nacional Casi amenaçat (NT)    
  Conveni Berna Annex II     
  Directiva Aus Annex I     

  CNEA (RD 439/1990) Interès Especial    

  Llei 3/1988 B       
Població  Presència Segura; Reproducció Segura. Mínim 3 parelles 

L'hàbitat present a la forest és molt òptim per a la presència de l'espècie: 
densitat de fusta morta a la forest, presència de picot negre amb excavació 
de forats als arbres per emplaçar-hi el niu, densitat arbòria adequada, ... Es 
considera segur que l’espècie utilitza la cota alta de la forest (pineda de pi 

negre) com a territori de reproducció i alimentació. 

Hàbitat 
Ocupa boscos de coníferes entre 1650 i 2100 metres d’altitud. Els dos factors 
limitants de l’hàbitat són la presència de cavitats on nidificar i la disponibilitat 
tròfica. El segon factor el porta a seleccionar boscos amb baixa densitat 

d’arbrat i abundant fusta en descomposició. Per emplaçar el niu requereix de 
cavitats, que poden ser naturals o be nius de picot negre abandonats, i en 
menor mesura de picot garser gros. Selecciona boscos amb alta densitat de 

cavitats en troncs d’arbres gruixuts (>40 cm de dbh) 

Amenaces Pèrdua d’arbres niu actuals o potencials com a resultat de la gestió forestal 
aplicada. Existència d’hàbitats amb estrats arbori i/o arbustiu massa densos, 
que li dificulten la detecció i captura dels micromamífers dels que s’alimenta. 

Conservació Preservar rodals de bosc madur, mantenir tots els arbres amb cavitats 
excavades per pícids i afavorir l’existència de clarianes i rodals amb baixa 
densitat d’arbres i arbustos. Instal·lar caixes niu artificials si tècnicament es 

creu necessari degut al baix nombre de cavitats naturals. 

Una de les mesures de conservació més efectives que s’estan duent a terme 
a Catalunya és el control directe dels aprofitaments forestals en els territoris de 

mussol pirinenc. 

 

BECADA (Scolopax rusticola) 

Legislació Llibre vermell nacional No avaluada (NE)     

  Conveni Berna      
  Directiva Aus II,III     
  CNEA (RD 439/1990)      

  Llei 3/1988         
Població  Presència Segura; Reproducció Segura. 

Durant la realització del treball de camp s’ha detectat l’espècie a dins 
la forest, mínim d'una parella reproductora, tot i que es considera molt 
probable la presència d'un nombre més elevat de parelles. La forest 

compta amb rodals d’hàbitat favorable. 

Hàbitat 
Boscos humits de l’estatge subalpí, ja siguin de caducifolis (bedollars, 
bosquets amb moixera de guilla) o de coníferes, si bé en aquest cas 
prefereix barranquets o altres indrets frescos. És important que les 

masses forestals on habita tinguin zones de baixa densitat d’arbrat, i 
altres sectors amb un sotabosc relativament dens. 

Amenaces Degradació de l’hàbitat per la modificació de l’estructura 
seleccionada per l’espècie. 

Conservació Preservar rodals de bosc madur i afavorir l’existència de clarianes i 
rodals amb baixa densitat d’arbres i arbustos. Respectar la vegetació a 

l’entorn dels barrancs i petits cursos d’aigua estacionals. 
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Estatus població 
Espècies Dryocopus 

martius NE IE  B II I Presència segura. Nidificant segur. Escàs 
Dendrocopus 
major NE IE   II   Presència segura. Nidificant segur. Comú 

Picus viridis NE IE   II   Presència segura. Nidificant segur. Comú 
Densitats La densitat mínima del conjunt d'aquestes espècies, per hàbitat és de : 
  Pineda de pi 

negre  0,15 ind/ha   
  Avetosa  0,97 ind/ha   
  Roureda  0,29 ind/ha   
  

Bedollar   
0 
ind/ha        

Hàbitat El picot negre selecciona boscos madurs amb arbres amb dbh mínim de 40 cm, 
preferentment caducifolis d'escorça llisa, sense menysprear les coníferes quan la seva 
disponibilitat és molt elevada. El picot verd prefereix zones arbrades de conreus i zones 

d’arbrat planifoli poc dens amb proximitat a zones obertes. No apareix o sembla escassa a 
l’interior de boscos densos i sovint està lligada a cursos fluvials. La presència d’arbres a on 
nidificar i la disponibilitat de formigues (la seva principal font d’alimentació) semblen ser els 
factors que limiten la seva distribució. El picot garser gros està distribuït per tota la forest. 
Aquesta espècie té un marcat caràcter forestal i es pot trobar tant en bosc de frondoses 
com de coníferes, des del nivell del mar fins els 2000 metres d’altitud, superant aquesta 

alçada al pis subalpí dels Pirineus. És molt abundant a rouredes eurosiberianes mentre que a 
l’àrea mediterrània és més abundant a les pinedes, sobretot de muntanya. 

Amenaces Pèrdua d'arbres niu actuals o potencials degut a una gestió forestal incorrecta. 
Conservació Preservar rodals de bosc madur, mantenir tots els arbres existents amb cavitats excavades 

per pícids, i afavorir l'existència d'arbres de les tipologies adequades per l'excavació de 
noves cavitats per part d'aquestes espècies. 

Selecció de 
l'hàbitat del 
picot negre 

El picot negre selecciona boscos madurs amb arbres amb dbh mínim de 40 cm, 
preferentment caducifolis d'escorça llisa, sense menysprear les coníferes quan la seva 

disponibilitat és molt elevada. El niu és un gran forat excavat al tronc d'un arbre, 
generalment per sobre dels 4 m. d'alçada. Són forats d'uns 14 cm d'alt i uns 7 cm 

d'amplada, amb forma ovalada. L'interior de la cavitat acostuma a superar els 30 cm. de 
fondària. L'inici de  l'època de zel és a finals d'abril o començaments de maig. La mitjana 

d'ous per posta és de 4. Els polls volen al cap d'uns 24-28 dies. 

La distribució altitudinal dels territoris de caça és força variada, des de fons de vall als 
ambients subalpins. Tanmateix, en la major part dels casos es comporta com una espècie 
típica dels ambients subalpins, essent localitzats els seus territoris al voltant de la cota 1700. 

El diàmetre mínim dels arbres niu és de 33 cm. Tot i que se'n troben en arbres de gran 
diàmetre, la majoria dels arbres niu ronden els 40-45 cm de dbh. En general, es tracta 

d'arbres molt alts, atesa la gran alçada a la que acostumen a fer els forats. 
Pel que fa a les espècies arbòries, existeix una marcada tendència a seleccionar arbres 
caducifolis, sobretot faig i trèmol, i en la seva absència, coníferes mortes amb una menor 
selecció d'avets. Generalment, el picot negre evita fer el niu en pins negres vius. En el cas 

del pi roig, tendeix a foradar arbres vius o morts, indistintament, i de port rectilini. 
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Estatus població 
Espècies R. ferrum-equinum NT VU   II II,IV Presència possible. No nidificant. Escàs 

R. hipposideros NT IE   II II,IV Presència possible. No nidificant. Escàs 

Myotis mistacinus NT VU   II IV Presència i nidificació probable. Escàs 

Myotis nattereri NT IE   II   Presència segura. Nidificació probable. Comú 

Pipistrellus pipistrellus LC IE   II IV Presència segura. Nidificació probable. Comú 

Pipistrellus kuhlii LC IE   II IV Presència possible i nidificació possible. Escàs 

Hipsugo savii NT IE   II II,IV Presència possible i nidificació possible. Escàs 

Eptesicus serotinus LC IE   II II,IV Presència possible i nidificació possible. Escàs 

B. barbastellus NT IE   II II,IV Presència segura. Nidificació probable. Comú 

Plecotus auritus NT IE   II   Presència segura. Nidificació probable. Comú 
Hàbitat Totes aquestes espècies utilitzen la forest per caçar. Si bé la majoria d'aquestes són forestals, 

és a dir crien en cavitats naturals dels arbres, també utilitzen les bordes i altres construccions 
humanes com a refugi de cria, de repòs i fons i tot per capturar-hi insectes. En general 

utilitzen tota tipologia de boscos, caducifolis i coníferes, tot i que són menys importants en 
pinedes de pi negre, a les cotes més altes.  Els quiròpters forestals requereixen de molta 

disponibilitat de refugis, ja que sobretot les femelles lactants canvien molt de refugi (Russo et 
al. 2004). A partir de dades de radioseguiment, es considera que cada colònia de cria 
utilitza entre 8 i 25 arbres com a refugi a l'any (Barklay i Kurta, 2007). A més, existeix una 

elevada fidelitat amb el refugi i la zona on hi ha els arbres refugi. 

Amenaces La peculiar dinàmica de població d'aquestes espècies fa que siguin un dels grups més 
vulnerables a l'acció humana sobre el medi. Els factors que més contribueixen a la fragilitat 
dels quiròpters són: un alt grau de gregarisme, una gran dependència pels seus refugis, 
l'existència de fases delicades al llarg del seu cicle anual i la baixa taxa de reclutament. 

Conservació Mantenir taques de bosc que ofereixin elevada densitat de refugi. 

Mantenir zones humides o punts d'aigua propers a les zones de refugi, que ofereixin aigua 
per veure i elevada densitat d'insectes. 

Mantenir o crear una xarxa de línies d'arbres grans que permetin comunicar els quiròpters 
entre els refugis i les seves zones de caça. 

Crear "buffers" de protecció de les zones de refugi i les zones connectores. 
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Estatus població 
Espècies 

Aquila chrysaetos NT IE  B II I 
Presència segura. No nidificant. 1 parella. 
Territori alimentació 

Circaetus gallicus LC IE   II I Presència segura. 1 parella possible. 

Hieraetus pennatus NE IE     I Presència probable. No nidificant. Escàs 

Pernis apivorus LC IE   II I Presència probable. No nidificant. Escàs 

Buteo buteo NE IE       Presència segura. No nidificant. Comú 

Accipiter nisus NE IE   II   Presència segura. Nidificant segur. 2 parelles 

Accipiter gentilis NE IE   II   Presència segura. Nidificant possible. 1 parella 

Strix aluco NE IE       Presència segura. Nidificant probable. Comú 

Asio otus NE IE   II   Presència probable. No nidificant. Escàs 
Hàbitat Totes aquestes espècies requereixen arbres de certes dimensions, que permetin la 

instal·lació de la plataforma del niu, que en algun cas pot ser de grans dimensions (àguila 
daurada). El gamarús requereix arbres amb cavitats, ja siguin naturals o excavades per 

pícids. 

Amenaces Caça furtiva, freqüentació humana (molèsties) prop de les zones de nidificació, pèrdua 
d'arbres niu o d'arbres potencialment idonis degut a una gestió forestal que, fins ara, no ha 

aplicat criteris de conservació i millora de la biodiversitat. 

Conservació És fonamental mantenir la tranquil·litat prop dels sectors coneguts de nidificació, evitant 
tant l'obertura o el trànsit de pistes forestals, com la circulació excessiva de persones. 
Igualment, cal respectar els arbres nius coneguts, així com aquells que presentin bones 
característiques per ser-ho. Moltes d'aquestes espècies canvien de niu cada any, o bé 

tenen diversos sectors principal de reproducció. 

 

2.7.3.4 Aspectes a considerar en la planificació 

Les espècies que es consideren més sensibles i, per tant d’interès per a la 
conservació de la forest de “Selva i Serqueda”, són: 

o el gallfer (Tetrao urogallus) 

o el mussol pirinenc (Aegolius funereus) 

o la becada (Scolopax rusticola) 

o els pícids (Dryocopus martius, Dendrocopus major i Picus viridis) 

o els rapinyaires forestals (Aquila chrysaetos, Circaetus gallicus, Hieraaetus 
pennatus, Pernis apivorus, Accipiter nissus, Accipiter gentilis, Strix aluco i Asio 
otus) 

o el grup de Quiròpters (Rhinilophus ferrum-equinum, Rhinolophus hipposideros, 
Myotis mistacinus, Myotis nattereri, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhlii, 
Hipsugo savii, Eptesicus serotinus i Plecotus auritus).  

Aquestes espècies són les que condicionaran els aspectes de planificació forestal 
del present Pla d’Ordenació. Pel que fa a la presència de carnívors i a les espècies de 
Quiròpters dins la forest caldria aprofundir més en estudis sobre la seva presència i 
distribució per tal de poder establir mesures de conservació efectives. 

Les fitxes de camp emprades en aquesta part de la ordenació, es presenten a  
l’annex 11, sota el títol de “Fitxes de l’estudi de la Biodiversitat”. 


