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L’OBAGA DE LLOBETA BONA COLLITA DE ROVELLONS GARANTIDA

Un mar de pi roig a la serra de Busa 3

Com arribar-hi: Agafem el trencall cap a Besora que neix entre els km 114 i 115 de la C-26 

(al tram entre Solsona i Navès). Després d’uns 15 km de trajecte ascendent, aptes per a tot 

tipus de vehicles, arribem al coll d’Arques, on podem aparcar. Des del coll d’Arques es pot 

iniciar el descens cap a Sant Llorenç de Morunys, tot i que el camí no està en tan bones 

condicions. Aquesta opció ens permet entrar a l’obaga des del sector situat a menys alçada.

Bolets per èpoques
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Pimpinella morada

La serra de Busa gaudeix d’una ubica-
ció geogràfi ca privilegiada. A banda, 
les importants diferències d’alçada 
entre les parts baixes (600-700 m) 
i l’àrea del Pla (1.400-1.500 m) per-
meten que la temporada dels bolets 
de tardor s’estengui des de les aca-
balles d’estiu fi ns als volts de Nadal. 
El bosc que hem escollit està situat 
en un vessant nord, entre els 900 i 
els 1.200 metres, i la coberta forestal, 
tret d’algun roure aïllat, és un extens 
tapís de pi roig.

Sortint a peu des del coll d’Arques 
podem entrar i recórrer les parts més 
elevades del bosc prenent un corriol 
que neix al mateix coll i s’endinsa a 
l’obaga en direcció oest. El recorregut 
ens permet observar l’hàbitat idoni 
dels pinetells i els fredolics: una pine-
da de pi roig que combina arbres 
força madurs amb alguns plançons 
que creixen a les clarianes. Més avall, 
el bosc ha estat objecte d’estassades 
i aclarides durant els darrers dos 
anys. Aprofi tem per explicar-vos que 

després de les estassades cal esperar 
dues temporades o tres perquè la pi-
neda torni a produir bolets. 

D’alguna manera, podríem dir 
que els micelis pateixen una espècie 
de xoc i es despisten, tenint en comp-
te que l’entrada de llum, la densitat 
de l’arbreda i l’estat d’aquesta han 
patit un canvi sobtat i brusc. De fet, 
tots necessitem cert temps per adap-
tar-nos a noves situacions i els bolets, 
seguint aquesta tendència natural, 
no en són una excepció.
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