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TIPOLOGIES DE PASTURES ARBRADES
Alzinars amb sotabosc de bruc, marfull i arboç
Potencial pastoral: BAIX

Estrat herbaci Estrat arbustiu

Rec. 
Índex  Valor 
Pastoral

Espècies amb VP més 
freqüents

Rec.
Índex 

Palatab.
Esp. arbustives Esp. Arbòries

10 ‐ 50 0,10 Carex sp. 40 ‐ 90 0,71

Palatables
Erica arborea
Viburnum tinus
Arbutus unedo
Phyllirea latifolia

Phyllirea angustifolia
Lonicera implexa

No Palatables
Smilax aspera

Ruscus aculeatus
Buxus semprevirens

Bupleureum fruticosum
Pistacia lentiscus
Cistus salvifolius

Palatables
Quercus ilex
Quercus suber
Quercus humilis

No Palatables
Pinus halepensis

Aquesta tipologia pot formar massa mixta amb Quercus suber o Pinus halepensis
El potencial de l’estrat herbaci és molt baix. En general, només les espècies del gènere Carex, que ofereixen molt poca producció, són freqüents a la
formació. En localitzacions properes al litoral es pot trobar un recobriment alt d’Ampelodesmos mauritanica, una gramínia de port molt alt, que és
invasora (provinent del nord d’Àfrica), i força rebutjada pel bestiar. A l’estrat arbustiu hi ha una gran diversitat d’espècies, encara que les palatables
tenen més recobriment. Una espècie freqüent, encara que amb poc recobriment, és Coriaria myrtifollia, que és força consumida, tot i considerar‐se
tòxica degut a que presenta alcaloides a les fulles. Al tractar‐se de matolls petits els que formen l’estrat arbustiu, aquest és especialment adequat
per al pasturatge de cabres, que en poden consumir els brots tendres i fullatge, així com les plantes lianoides. El pasturatge d’ovelles no és tant
adequat perquè no són tant efectives per al control de l’estrat arbustiu, però, sobretot, perquè l’estrat herbaci és molt pobre.



ACTUACIONS PER A FER COMPATIBLE L’ÚS SILVÍCOLA I EL 
PASTORAL

• Actuacions sobre l’estrat arbori:
‐ Aclarida silvopastoral, només per a mètodes d’ordenació regular
‐ Adevesament, només per a mètodes d’ordenació regular
‐ Mosaic silvopastoral, apta per a mètodes d’ordenació regular e 
irregulars
• Actuacions sobre l’estrat arbustiu:
‐ passadissos per afavorir la transitabilitat del bestiar
‐ estassades selectives



Aclarida silvopastoral
• Definició: intervenció sobre l’arbrat eliminant‐ne una part del recobriment, 
cercant un compromís entre l’objectiu pascícola i el silvícola, per a poder 
dur a terme els dos aprofitaments. 

Figura: Aclarida silvopastoral



Aclarida silvopastoral

• Criteris de l’aclarida per a potenciar la part silvícola: 
‐ seleccionar arbres amb capacitat de desenvolupar capçada i produir llavor
• Criteris de l’aclarida per a potenciar la part pastoral, són més diversos: 
1) sobre l’estrat arbori, arbres dominants:
‐ eliminar peus que per la seva capçada dificultin el creixement de recursos 
farratgers, com l’herba i el matoll palatable
‐ mantenir peus de capçada desenvolupada que facin efecte para‐sol (permet 
retardar el creixement de l’herba respecte zones amb més insolació)

2) sobre l’estrat arbustiu, arbres dominats:
‐ interessa mantenir els que tenen parts comestibles per sota 1,50 m
‐ importància dels arbres torts d’espècies comestibles



Adevesament
Definició: rodal amb FCC inferior al 60 %, en que el recobriment herbaci és molt alt, superior al 90 %, i el 
recobriment de matoll és residual, inferior al 5 %, amb ús pastoral.



Mosaic silvopastoral

Definició: combinació d’ambients, uns d’oberts generats mitjançat la creació de bosquets amb tallades 
a matarrasa i altres de tancats, respectant l’estructura de bosc dens, en proporcions variables segons 
quin sigui l’objectiu prioritzat. “Bosquets” 100 % pastura combinats amb “bosquets” de bosc dens

Figura. Mosaic silvopastoral



Actuacions sobre l’estrat arbustiu: “passadissos” 
per afavorir la transitabilitat del bestiar

Situació 1: Zona A i zona B amb bon recobriment 
herbaci i entremig zona amb dificultat per a la 
transitabilitat del bestiar. Es comuniquen la zona A i 
B per a facilitar que el bestiar explori el rodal

Situació 2: Zona A amb bon recobriment herbaci; 
zona B amb dificultat per a la transitabilitat; a la 
zona C hi ha un punt d’aigua. Es comunica la zona A i 
la zona C amb un passadís, i s’obren passadissos 
laterals per a facilitar l’exploració del rodal



• La realització d’estassades selectives, mantenint al sotabosc una part 
del recobriment de matoll comestible així com brancatge d’espècies 
arbòries per sota d’1,50 m, aporta beneficis per al bestiar:

‐ el matoll ofereix una alimentació diversificada, que pot ajudar a 
augmentar la ingesta dels animals si ho comparem amb farratges de 
bona digestibilitat.
‐ La qualitat nutritiva del matoll mostra valors intermedis entre la 
palla i el farratge

‐ El bestiar podrà controlar el rebrot del matoll comestible

Actuacions sobre l’estrat arbustiu: estassades 
selectives



• Per brostejat

Danys al regenerat

• Per efecte mecànic: trepig, trencament de branques, fregament a l’escorça

Figura 3. Exemple de brot de l’any (cyg) que 
creix per sobre del creixement de l’any anterior 
(brostejat moderat).

Brostejat intens
No existeixen segments anuals per sobre dels
anys anteriors; els brots de l’any es produeixen
en fusta més vella que la de l’any precedent.

Brostejat 
moderat

Tot i observar‐se un retall del creixement dels
segments, el tall es situa per sobre de l’any
anterior, de manera que el arbust te possibilitats
de guanyar espai.

Brostejat baix o 
nul

No s’observen quasi talls en els brots, l’arbust te 
un aspecte poc podat



MANEIG AGRONONÒMIC: COMPATIBILITZACIÓ ENTRE L’ÚS 
SILVÍCOLA I EL PASTORAL

• Tipus de bestiar

• Estructura del sotabosc

• Intensitat d’aprofitament

• Època de pasturatge

• Complement alimentari



Ovella: és molt selectiva, necessita actuació 
prèvia per a pasturar en bosc dens 

Vaca: 

obre espais en zones de bosc dens

consumeix bé estrat herbaci en zones de bosc dens

efecte mecànic sobre espècies llenyoses: trepig, trencament Cabra: gran capacitat per brostejar

MANEIG AGRONÒMIC: TIPUS D’ANIMALS



Maneig agronòmic: estructura del sotabosc

SITUACIÓ 1: ESTRAT HERBACI + ARBUSTIU I ARBORI:
El ramat (especialment ovelles i vaques) concentra el pasturatge principalment sobre 
l’herba. Quan aquest recurs sigui baix, començarà a ingerir més intensament el component 
llenyós.
Es pot proposar un model de gestió en que es retiri el ramat després de realitzar un 
pasturatge moderat, en que hagi consumit una part de l’estrat herbaci. Així, els danys sobre 
la part llenyosa seran molt baixos.

SITUACIÓ 2: NO HI HA ESTRAT HERBACI
El bestiar ha d’atacar el component “llenyós” des del moment en que entra a la parcel∙la. 
Els danys sobre l’arbrat seran més grans que en la situació 1, independentment de la 
intensitat de pasturatge.

La situació en que es poden produir més danys sobre l’arbrat és quan hi ha un sot 
en l’oferta farratgera del rodal (absència d’herba, absència de matoll palatable)



Maneig agronòmic: època d’aprofitament
És una variable a prendre en consideració, ja que el pasturatge d’un rodal en 
una època de l’any podria provocar danys servers a l’arbrat mentre que en 
una altra època els danys es poden reduir molt

Rouredes amb alt recobriment de l’estrat herbaci: durant 
l’hivern, quan els roures tenen la fulla marcescent, el bestiar 
no danya els arbres i concentra la ingesta sobre la part 
herbàcia.
Això permet la viabilitat pasturatge – bosc en regeneració o 
bosc en fase post ‐ incendi

ESTRAT ARBORI BEN DESENVOLUPAT



Maneig agronòmic: intensitat d’aprofitament
Nombroses referències esmenten que una càrrega ramadera baixa ( caps ha‐1 any‐1) 
produeix pocs danys a l’arbrat, però alhora és important la variable càrrega 
instantània (caps ha‐1). 
En dos rodals d’una mateixa tipologia arbrada, una mateixa estructura de sotabosc, i 
una mateixa càrrega ramadera global: 

CÀRREGA INSTANTÀNIA ALTA                   PASTURATGE HOMOGENI 

ELS DANYS PODEN SER GENERALS

CÀRREGA INSTANTÀNIA BAIXA                     PASTURATGE HETEROGENI                  

DANYS CONCENTRATS EN POQUES ÀREES



• Situació 1: Alimentació en base a estable o 
conreus + alimentació a sotabosc secundària: 
les zones de bosc més properes a l’estable o 
conreus poden patir danys severs sobre l’arbrat. 
Els danys venen definits pel tipus d’alimentació

Maneig agronòmic: complement alimentari

• Situació 2: Alimentació principal en base a 
sotabosc + una part de complement (MODEL 
AJUSTAT + altres situacions puntuals): els danys 
sobre l’arbrat vindran definits per la tipologia 
arbòria, el tipus de bestiar, intensitat i època 
d’aprofitament, estructura del sotabosc



GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ!!!


