
InstiTERs 

FITXA DE CAMP DE LA VEGETACIÓ DE RIBERA 

Descripció del tram de mostreig 

Data: 

Denominació del tram:    
Municipi:     
Denominació dels punts d’inici i final:                                                                               
Longitud total:                                                              Amplada mitjana: 
Coordenades X i Y d’inici del tram:  
Coordenades X i Y final del tram: 

Observadors: 
Adreça:                                                                           Localitat:                                    CP: 
E-mail:                                                                            Telèfon: 

Fotografies  (adjuntar-les a l’informe final)                         sí                                       no  

Tipus de paisatge (en %):   
 

Forestal natural  ___ %                              Erms  __%                                       Urbà__% 

 

Conreus    ___%                                           Plantacions d’arbres  ___%                      

 

Reconeixement d’espècies arbòries i arbustives presents 

(podeu consultar l’espai web www.museudelter.cat/coneixelriu) 

ESPÈCIE d’arbre o arbust: 
A_Autòctona 
I_Invasora 

P_Predominants, 
A_ Abundants, 
PA_Peus Aïllats 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
TOTAL ESPÈCIES INVASORES (I)   

TOTAL ESPÈCIES AUTÒCTONES (A)   

 



InstiTERs 

 

Observacions i propostes de millora:  
 

Quins impactes s’han produït des del darrer seguiment, (indicant les parts afectades)?.  
 
 

 

Quines espècies creieu que hi falten? 

 

Què proposeu per solucionar-ho? 

 

 

 

 

Puntuació final del tram 

1 Bosc de ribera sense cap alteració, qualitat molt bona, estat natural, 

2 Inici d’alteració, qualitat bona, 

3 Alteració important, qualitat regular, 

4 Forta degradació, qualitat dolenta, 

5 Degradació extrema, qualitat pèssima 
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