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accés al mapa original a escala: DARP

CODI:   MAP19

MUNICIPI:   Albons, Canet de la Tallada, Colomers, Jafré, La Tallada, l’Escala, l’Estartir,
Marenyà, Sobrestany, Tor

ZONA CARTOGRAFIADA:   Marge esquerra del Baix Ter
SUPERFÍCIE:   16.241 ha

PROMOTOR:   DARP ANY EDICIÓ:   1995

AUTORS MEMÒRIA:   Margarit, J., Boixadera, EQUIP PROSPECTOR:   Margarit, J.,
J.,Muñoz, P., Usón, A.            Boixadera, Margarit, J.,

ESPECIFICACIÓ METODOLÒGICA DE TREBALL DISPONIBLE:   Si
LABORATORI:   Laboratori Agrari de Cabrils

MAPA:   mapa de sòls detallat (E. 1:25.000) marge esquerra del Baix Ter

SUPORT:   paper / digital
ESCALA DEL MAPA:   1:25.000

EXEMPLE DE LA LLEGENDA:   sòls de muntanys de valldevià. lksdfgjh lkjd lkdfk cklzv´psod
ofgio ljfado lzkjfd kmvdlj vkdjvgdsjv lvjdsov zcxñlov dvjc,, mmzlcxkv zcklvbjcxv
l<zkdvj<vjcklzvjmfljvmvn zd  zkdxvh zxkddv jzdj f dffgv kcvhj

SISTEMA DE DESCRIPCIÓ DE SÒLS:   Sinedares
SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ DE SÒLS:   SOIL TAXONOMY SYSTEM (SSS, 1975, 1990)
MODELS DE DISTRIBUCIÓ DE SÒLS EN EL PAISATGE:   No
MAPES COMPLEMENTARIS:   No

IEC - SÒLS
projecte de protecció de sòls

títol del mapa ksjf  bla j vp bla blas

MAPES de SÒLS de Catalunya i les Illes Balears

DENSITAT D’OBSERVACIONS (obs/ha):   0 CALICATES/SONDEIG:   0
COORDENADES PUNTS D’OBSERVACIÓ:   UTM
ANÀLISIS QUÍMIQUES:   Si CARACTERITZACIÓ FÍSICA/HIDROLÒGICA:   Si

mapa base cartogràfic de l’ICC                           mapa de sòls del DARP...

Data d’actualització????????:
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