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1- OBSERVACIÓ DELS ARBRES I LES PLANTES DEL BOSC DE TAIALÀ 
 
 
Durant el recorregut pel bosc de Taialà podem intentar esbrinar el nom dels arbres i de les plantes 
que hi són presents. 
 
 
Data de l’observació: 
 
 

ESPÈCIE PUNT DE L’ITINERARI   OBSERVACIONS 
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2- CLAU DE CLASSIFICACIÓ 
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ANNEX 1- REALITZEM UN INVENTARI FORESTAL 
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Per tal de caracteritzar i descriure la vegetació d’un espai els botànics es basen en la realització 
d’inventaris forestals. La millor manera de fer aquest inventari és mesurant i estudiant tots els arbres 
i arbusts presents en l’espai. Això no és possible, ja que ens hi passaríem molts anys. La manera 
més pràctica de fer l’inventari forestal és a partir de parcel·les de dimensions conegudes. Estudiant 
suficients parcel·les es poden aproximar les dades obtingudes a tota la massa forestal a partir de 
càlculs estadístics senzills. 
 
Cada grup, de 4 ó 5 alumnes, realitzarà el treball de camp en una parcel·la. Després,  ajuntant les 
dades dels diferents grups, podrem calcular les mitjanes i obtenir unes dades objectives de tota la 
massa forestal. 
 
- Material: 
Brúixola, cinta mètrica (de 5 ó 10 metres), cinta mètrica de modista o similar, regle, cordills, 4 
estaques, fitxa de treball de camp, fitxa de clau de classificació. 
 
- Metodologia: 
 
- Situació de la parcel·la. 
Per escollir la parcel·la d’estudi s’assignarà a cada grup una zona on haurà de delimitar la seva 
parcel·la. L’assignació de zones es realitza a l’atzar o de forma aleatòria. 
 
- Delimitació de la parcel·la. 
La parcel·la ha de tenir una superfície coneguda. Normalment s’utilitzen de forma circular o de 
forma quadrada. La parcel·la quadrada permet un treball més còmode i és la que us proposem. 
Per delimitar-la utilitzarem el cordill i les estaques, procurant que la forma s’assembli el màxim 
possible a un quadrat, és a dir de costats paral·lels dos a dos i formant angle recte entre els 
costats. La longitud apropiada és la de 10 m, de manera que la superfície estudiada és de 100 m2. 
A cada costat hi clavarem una estaca, i finalment hi lligarem el cordill per tal de delimitar-la. 
 
- Presa de mostres. 
De cada parcel·la haurem d’identificar les espècies d’arbres i els arbustos més abundants, prendre 
el diàmetre del tronc (a 1,30 m d’alçada) i l’alçada, calcular el recobriment vegetal per cada estrat 
de vegetació (arbori, arbustiu i herbaci), i determinar les principals característiques  físiques de la 
parcel·la. 
 
- Càlcul de les densitats obtingudes a la parcel·la. 
Per calcular les densitats de cada espècie cal dividir el nombre de peus per la superfície de la 
parcel·la. Aquestes densitats es poden calcular també per a les diferents classes diamètriques. 
 
- Mitjanes dels resultats de les diferents parcel·les mostrejades, per tal de caracteritzar tota la 
massa forestal. Per tal de representar les característiques de la massa forestal es pot fer una 
gràfica amb el número d’individus per a les diferents classes diamètriques. 
Fitxa de treball de camp: 
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