
Proposta de boscos singulars

Dades personals  Indiqueu-nos, almenys una adreça de correu electrònic, per si calgués posar-se en contacte.

NomCognomsCorreu electrònic

Relació amb el medi natural

Localització geogràfica Cal que ens indiqueu un nom pel bosc i la seves coordenades geogràfiques UTM.

Nom del bosc o topònim

Localització: indiqueu unes coordenades geogràfiques UTM. Podeu utilitzar el visor de cartografia del ICC (www.icc.cat).

UTM X (m) UTM Y (m) MunicipiComarca

Singularitats Podeu anotar fins a 5 singularitats presents en el bosc, i les espècies associades a aquestes, si la té.

Valor principal Espècie dominant

Singularitats Espècie arbòria singular

1

2

3

4

5

Mida aproximada del rodal 20x20 m 50x50 m 70x70 m (0,5 ha) 1 ha 1 - 5ha més  de 5 ha

Nombre d'arbres singulars 1 - 5 6 - 25 26 - 50 més de 50

Usos, interessos o alteracions actuals

Cultural / Històric Recreatiu / Lleure Pertorbacions
Cinegètic

Poc conegut

www.creaf.uab.cat/BoscosSingulars/      boscos.singulars@creaf.uab.cat

Ompliu almenys els camps obligatoris. Aquest s'indiquen en color vermell. La resta de camps són opcionals.

Per a determinar les coordenades del bosc podeu consultar-les a través del visor de cartografia del ICC. Fixeu-vos en la part inferior del mapa.

Agrícola Ramader Forestal
Infrastructures

Educatiu

Usos, interessos o alteracions històrics

Cultural / Històric Recreatiu / Lleure Pertorbacions
Cinegètic

Poc conegut
Agrícola Ramader Forestal

Infrastructures
Educatiu

Observacions Anoteu tot allò que creieu que pot ser interessant de considerar i no s'apunta en cap camp anterior.

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

- Podeu omplir el formulari i prement el següent botó i les dades del bosc s'enviaran per correu amb el vostre gestor de correu. 
- Si utilitzeu un web com a gestor de correu (p.e. gmail, yahooo, hotmail...) guardeu l'arxiu pdf amb les dades del bosc i el podeu enviar adjuntant-lo 
al correu. 
- També, podeu imprimir el formulari i enviar-lo per correu ordinari a CREAF, Boscos Singulars, Campus UAB-Edifici C, 08193 Bellaterra.

http://www.icc.cat/vissir2/?lang=ca_ES&zoom=3&lat=4628118.29268&lon=404056.09756&layers=B00FFFFFTF
initiator:boscos.singulars@creaf.uab.cat;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:958b22c69a0e1c43b68f68a3969285e1
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