
2. HISTORIA FLORÍSTICA I REGIONS PAISATGÍSTIQUES 
DELS PATSOS CATALANS 





2.1. ELS DOMINIS BIOCLIMÁTICS 
I LES REGIONS BIOGEOGRAFIQUES 

En apartats anteriors hem procurt posar de relleu no dues vegades. No ens entretenim a analitzar el fe-
el paper decisiu que juga el clima en la distribució de nomen, car l'objectiu que persegueix l'obra és un al-
les comunitats vegetals. Davant d'aquesta evidència, tre, però en destaquem un component que ens convé 
i empesos per la necessitat de tipificar les grans uni- de retenir: eixut no vol dir necessàriament calorós i 
tats de paisatge, els diversos autors s'han esmerçat a les zones hurnides no cal que siguin fredes; el lector 
definir uns dominis bioclimatics d'abast ampli, aptes és convidat a reflexionar sobre la manera corn varien 
per a bastir grans síntesis del paisatge vegetal del món. aquests dos factors climàtics de l'Equador als Pols. 

En establir aquests dominis, horn ha posat una aten-
ció especial en les questions climátiques i en les de En base a les grans unitats suara alludides, i tenint 
capteniment biològic que se'n deriven. Per contra, cer- en compte també d'altres factors d'índole biogeográfi-
tes questions de tipus floristic, històric, etc., han estat ca, horn convé a considerar Europa repartida entre 
voluntàriament pretendes. És així corn horn admet tres grans regions biogeográfiques: la regió boreo-alpi-
una «regió mediterránia» estesa certament per la zona na, la regió eurosiberiana i la regió medíterránia. 
geográfica que la denominació suggereix, peril) també 
per certes contrades del migjorn australiá, per l'ex-
trem meridional de l'Àfrica, l'area californiana i pel Regió bóreo-alpina 
sector central de Xile. Aquesta regió és basada en la 
semblança de les condicions climàtiques que imperen La regió bóreo-alpina o ártico-alpina és la més sep-
en els esmentats indrets i en la subsegüent convergèn- tentrional de totes. A la zona ártica comprèn els de-
cia biológica de llurs paisatges vegetals, tanmateix in- serts boreals freds i humits, permanentment ocupats 
tegrats per espècies ben diferents en cada cas. pel glaç, i els semideserts de la tundra ártica, poblats 

El mare reduït que Europa representa en el context d'una vegetació migrada de carácter netament herbaci 
mundial, i el més modest encara que els nostres Pal- o subarbustiu corn a maxim. Els condicionaments bio-
sos Catalans suposen, ens obligaran a moure'ns en un climàtics fonamentals (disponibilitat hídrica alta, tem-
ambit de grans dominis bioclimátics summament sen- peratures baixes) d'aquesta zona ártica reapareixen a 

Pensem que ha estat ben bé aquesta la interició l'alta muntanya europea, especialment als Alps i als 
dels qui els han definit: simplificar les coses a escala Pirineus, bé que el clima general hi és prou diferent 
mundial. Ens convé de situar-nos primerament a agues- (oscillacions diàries de la insolació molt distintes, pre-
ta escala de gran abast per a tenir consciència de la cipitacions i • innivació altes a les muntanyes i baixes 
nostra posició en el món, i després aprofundir en el a l'Àrtic —pet-6 compensades per l'escassesa de l'eva-
coneixement de detall del nostre context concret. poració--, etc.). Això fa que als Alps í als Pirineus 

Horn sol considerar el món repartit en una dotzena aparegui un paisatge alpí, o bé de prats o rasos anome-
de grans dominis bioclimátics. Aquests dominis van nats alpins, comparable a l'Àrtic. És així corn ha estat 
des de la selva plujosa equatorial (la selva per antono- definida una regió ártico-alpina, d'àrea clarament (Lis-
másia de l'Amazónia, de l'Àfrica equatorial i del sud- junta, integrada pels paisatges àrtics més o menys corn-
est asiátic) fins a les tundres àrtiques i als deserts tro- presos a l'interior del cercle polar (66° N aproxima-
picals. Llur distribució latitudinal és ben remarcable. dament) i per paisatges alpins propis de l'alta munta-
A l'hemisferi nord, se succeeixen la selva, el bosc ei- nya pirinenca i alpina, si inés no, 
xut i la sabana o l'estepa, el desert eixut i càlid, el bosc 
eixut mediterrani, el bosc caducifoli humit, el bosc pe-
rennifoli fred, la tundra semidesértica i el desert fred Regió eurosiberiana 

humit. 
Horn hauria pogut imaginar, potser, una gradació La regió eurosiberiana s'estén immediatament per 

simple; per contra, horn constata una alternança que sota de la zona ártica. A Europa ocupa una ampla 
ens fa aparèixer el desert i el bosc esponerós si més faixa que descendeix fins a latituds de l'ordre dels 
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Fig. 9. REGNES FLORÍSTICS I GRANS DOMINIS FISIOGNÓMICS DE LA TERRA 

La informació fisiognbmica és referida al carácter dominant de la vegetació espontània, potser localment modificat pels con-

reus, els nuclis habitats, etc. 
(Redibuixat i modificat a partir de Brockman, Jerosch i Diels). 

400 N. És una regió de boscos que contrasten amb les tuats per sota dels prats alpins dels Pirineus, dels , 
formacions herbàcies àrtiques. D'una banda cal consi- Alps, etc., prats a son torn equivalents, corn hem vist, 

derar les boscúries aciculifblies (pins i avets) de la tai- a la tundra ártica; novament, doncs, uns paisatges del 

gá nordeuropea i siberiana, i d'una altra els boscos nord es reprodueixen a les muntanyes del sud. 
planocaducifolis tan típics de l'Europa central i at- El bosc caducifoli, tanmateix, no genera un sol tipus 

lántica. Cal admetre que la major part d'Europa és de paisatge a l'ampla faixa central que ocupa a Euro-
compresa dins d'aquesta regió, prepotentment estesa pa. És així que horn sol distingir entre els paisatges 
fins a les zones més septentrionals del nostre país. atlàntics, els paisatges medioeuropeus i els paisatges 

La taigá siberiana i nordeuropea troba una réplica submediterranis o supramediterranis, l'àmbit dels quals 
en els boscos de coníferes subalpins, que són els si- és, en linies generals, el que es desprèn de llur nom. 
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Regió mediterrània tics que solen anar aparellats a les variacions latitu-
dinals. Si en altitud es reprodueixen també aquests 

La regió mediterránia, finalment, completa el pano- canvis, el paisatge sap recollir-los. La latitud i l'altitud 
rama per la banda meridional europea. Entorn del combinades, clones, forneixen la clau de la distribució. 
mar que li dóna nom, ocupa una faixa relativament Aquesta és una constatació interessant que per a nos-
estreta, del tot acotada entre els 30 i els 450 de lati- altres té, a més, un valor singular: la presencia dels 
tud N. Es la regió dels boscos i de les bosquines escle- Pirineus ens permet de recapitular al nostre país tota 
rofilles, verdes tot l'any i sempre eixutes. Horn sol la gamma paisatgística europea. 
distingir-hi una subregió septentrional o mesomediter- Els PaYsos Catalans, efectivament, ofereixen mostres 
ránia boscosa, una de meridional o termomediterrania, de paisatges mediterranis, de paisatges eurosiberians 
dominada per les bosquines i, encara, una de continen- i de paisatges bóreo-alpins. Hi dominen, és clar, els me-
tal, pròpia dels escassos llocs (península Ibèrica) en diterranis, mentre que els pròpiament alpins són ben 
qué l'àmbit de la regió penetra continent endins. escassos; també raregen fortament els supalpins. És 

per això i l fet uns i altres es refugien P , 13e que  a l'alta
En aquesta distribució europea succinta és obligat muntanya, que a casa nostra és corrent d'aplicar el ter-

de destacar un fet de la maxima importància, recollit me béreo-alpí de forma una mica abusiva, superposant-
de forma espectacular en el cas de l'anomenada regió lo a alta muntanya i fent-l'hi coincidir. El subalpí, prb-a
ártico-alpina: no és pròpiament la latitud allò que mo- piament, és eurosiberiá i no bbreo-alpí, baldament a 

1 tiva el pas d'una regió a l'altra, sinó els canvis clinná- casa nostra se'ns presenti a l'alta muntanya. 
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2.2. LES ZONES I ELS ESTATGES DE VEGETACIÓ 

ZONA, DOMINI, ESTATGE 

Són tres, segons acabem• d'exposar, les grans regions l'avetosa quan s'hi fa l'avetosa o, si horn l'ha destruida, 
biogeográfiques que cal considerar en contemplar el alguna de les comunitats que tendeixen a refer-la. No 
paisatge vegetal dels PaYsos Catalans: la regió boreo- cal sinó, arribats aquí, reprendre el fil de l'apartat 1.1.2, 
alpina o ártico-alpina (país de les neus eternes i dels on ja hem emprat el concepte de dornini, de domini 
prats alpins), la regid eurosiberiana (país dels hoscos climácic, per a designar el territori ocupat per una 
caducifolis i de les pinedes subalpirtes) í la regid medi- climax determinada. 
terránia (país de les bosquines I boscos esclerofilles). Sovint hom sol recórrer també al concepte d'ESTAT-

Amplament comprensives corn són, aquestes tres GE, que és equiparat jeràrquicament al de zona. Estat-

grans regions no resulten un instrument prou dúctil en ge i zona són conceptes força correlatius. Els estatges 
contemplar el paisatge d'aprop. Cal, aleshores, matisar responen a l'aparició de zones estratificades altitudinal-

molt més, destriar més finament les diferents facetes ment. En el capitol anterior, justament, ja ha estat 

que ens ofereix la realitat del mantell vegetal. Horn ha apuntat el fenomen. Si el país fos pla, disposaríem 

convingut a 'definir, atès això, les ZONES i els DOMINIS d'unes grans zones que se succeirien en latitud, a me-
DE VEGETACIÓ, parcellacions de la realitat molt més sura que el clima canviés. Corn que el país ofereix un 

acostades a allò que podem copcar de manera directa. relleu accentuat, tenim a més uns estatges que, en 

La zona és encara una subdivisió relativament nebulo- altitud, reprodueixen les zones latitudinals. Será cor-

sa i convencional; el domini, per contra, ens entronca rent, atès tot plegat, que en referir-nos a una muntanya 

ja amb unitats palpables i de significació amplament parlem de la zonació que presenta, és a dir de la dis-

popular i tradicional: les diferents fagedes I rouredes, tribució deb diferents estatges que ens hi reprodueixen 

els alzinars, l'avetosa, etc., són comunitats que tipifi- altitudinalment distintes zones de vegetaci6. 
quen dominis concrets. Un país pertany al domini de Ben mirat, qualsevol territori és referible a un de-
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Zone mediterránia 
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1. Domini de la maquis escierofilla literal 
2. Domini del bosc planoperennifoli mediterrani - 
Estatge month 
3. Domini del bosc planecaducifoli xerofli 
4. Domini del bosc planocaducifoll mesOfil/higrbfil 
Estatge subalpí Ii altimonte) 1 
5. Domini del boss mixt planocaducifoli 

higrOfil/aciculoperennifoll 
•6. Dominl del bosc aciculoperennifoli cribfil 
Estatge alai 
7. Domlni del prat ras cribfil 

Fig. 10. ZONACIÓ ALTITUDINAL 
Disposició relativa dels diversos estatges de vegetació a Catalunya, corn a exemple del fenomen de zonació que sol aparèixer 

a les muntanyes prou altes. 
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terminat estatge, car sempre presenta una altitud o el trobem en una banda ben característica de la zonació 
altra. Més encara: certs altiplans ofereixen altituds su- altitudinal de les muntanyes pirinenques o pre-piri-
periors, malgrat llur local manca de relleu, que moltes nenques. En canvi, quan analitzem la zonació d'una 
muntanyoles i, doncs, són més dignes que aquestes muntanya, vertebrat aleshores el nostre pensament per 
d'ésser atribuïts a un determinat estatge o zona alti- la preocupació de les bandes altitudinals amb qué ens 
tudinal. Això, però, no sol ésser així. Normalment, encarem, solem parlar sense escarafalls, per exemple, 
horn parla d'estatges només quan s'enfronta amb una d'estatge subalpi, d'estatge medioeuropeu o d'estatge 
muntanya convencional al llarg dels vessants de la qual mediterrani. Ben entès, doncs: el concepte d'estat-
és ben constatable una zonació. ge va lligat a la zonació altitudinal i reflecteix una 

Al nostre país no és corrent parlar d'estatge medi- preocupació per posar de manifest la successió de zones 
terrani, car la vegetació mediterrània hi ocupa habitual- diferents en funció de l'altitud, però no designa uni-
ment les parts baixes, és a dir, hi constitueix la zona tats de paisatge que no siguin al capdavall assimilables 
típica. Sí que és corrent, per contra i per exemple, de a una zona o altra, 
parlar d'estatge subalpí, perquè a casa nostra només 

2.2.2. CORRELACIONS ALTITUDINALS; L'EXPOSICIÓ 

Per raons d'eficàcia práctica horn ha assajat d'esta- rent de parlar de la muntanya mitjana atlántica, o de 
blir una correlació entre les zones i els estatges de vege- la muntanya mitjana medioeuro pea, o de la muntanya 
tació oferts pel nostre país, i les locucions geogràfiques mitjana submediterránia. I també, encara, és cert que 
terra baixa, muntanya mitjana i alta muntanya. La idea només l'alta muntanya hostatja al nostre país vegeta-
és bona, car ajuda a evidenciar la relació de causa- ció boreo-alpina, ultra boscs de coníferes eurosiberians; 
efecte que hí ha entre el relleu, objecte de la denomina- també aquí és corrent d'associar conceptes i parlar d'a/-
ció geográfica, i la zonació, expressió de la variació ta muntanya alpina o d'alta muntanya subalpina (això 
climática altitudinal. Per a fer que aquesta correlació no obstant, vegeu darrer paràgraf del capitol 2.1). En 
tingui una base sòlida, cal de primer, però, fixar l'a- qualsevol cas, en parlar de terra baixa mediterrània, o 
bast de les esmentades locucions geogràfiques, empra- de muntanya mitjana plujosa, o d'alta muntanya sub-
des popularment de manera massa laxa. alpina, emprem termes biogeográfics, no estrictament 

D'acord amb això, horn ha establert, a efectes bio- hipsomètrics, de manera que les valors de les altituds 
geografics i per al nostre país, el següent acotament poden quedar relativitzades. Així, les zones altes de la 
d'altituds: Serra d'Aitana, situades a 1300 m, pertanyen encara 

a la ate5rroa0 bmaixda,artietduidte, mediterrània, 
pertany

jeantarelaqmueunetlanpylaaTerra baixa: fins a 800 (1000) m 
Muntanya mitjana: 800 (1000) - 1600 (1800) na jana plujosa. 
Alta muntanya: per sobye de 1600 (1800) m Totes aquestes correlacions esquematitzades són 

molt útils, doncs, però perilloses, si horn oblida la Un territori situat a 1200 m, doncs, pertanyerà a relativitat de llur rigor científic. Cal insistir-hi: no és la muntanya mitjana, independentment que correspon- rat de trobar paisatges plenament mediterranis a gui a una area realment muntanyosa o a una zona de 900-1000 m d'altitud i més amunt i tot; tampoc no és calmes o altiplans. Semblantment, qualsevol indret em- extraordinari de localitzar penetracions eurosíberianes 
plaçat a 300 m d'altitud sera reputat de pertànyer a 300 o 400 m i fins més avail. Cal no oblidar, per a la terra baixa, baldament representi l'espai culminal exemple, que 500 m no signifiquen el mateix en els 
d'un sistema de muntanyoles abruptes. La carta hipso- Pirineus (42-43° N) que a les muntanyes del rnigjorn 
mètrica del mapa de vegetació adjunt permet de fer-se valencia (38-39° N), o que aquestes altituds correspo-, 
una idea de les superfícies ocupades als Pulsos Cata- nen a indrets climàticament prou diferents segons que lans per aquestes tres grans unitats altimètriques. les prenguem sobre un vessant N o sobre un vessant S. 

D'una manera molt general hom pot dir que la nos- Aquesta qüestió de l'exposició, efectivament, és de tra terra baixa porta una vegetació mediterrània típica; la maxima importancia. Els vessants encarats al S, tra-per això és corrent d'associar conceptes i parlar de dicionalment anomenats solells o saltines, reben una terra baixa mediterrània, També en línies generals sol insolació més intensa que no pas els encarats al N, 
ésser veritat que a la muntanyá mítjana•es concentra els bacs, bagues o obacs. L'obac d'una muntanya és 
Ja nostra vegetació eurosiberiana (i més concretament sempre molt més humit i fresc que el seu corresponent 
la foresta caducifblia centreuropea) i per això és cor- solell. Aixè, fa que, en els solells, la vegetació mediter-

›: 
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REGR5 ARTICO-ALPINA REGIO EUROSIBERIANA REGIÓ MEDITÉRRANIA 

Fig. 11. REGIONS BIOGEOGRÁFIQUES A EUROPA I ALS PAYSOS CATALANS 

Als Països Catalans, ultra la vegetació mediterrània esperable, apareixen elements eurosiberians I ártico-alpins que hi fan un pa-
per comparable al dels boscos caducifolis humits, de la tundra i de la taiga centro i nord-europees (la trama intensa indica la 
vegetació latitudinalment esperable, i la trama clara, la vicariant). 

-gal N _> Fig. 12. INSOLACIó AL SOLELL I A L'OBAC , o A l'estiu (a dalt) el Sol, alt sobre l'horitzó, escalfa tota la . 
vall; a l'hivern (a baix) el Sol, baix sobre l'horitzó, no arriba 

-- . . •. a escalfar l'obac i apenes el solell. (el gruix del perfil de les . ,• 
......• , muntanyes vol. ésser . proporcional a l'escalfor rebuda). 
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Fig. 13. DESFASAMENT DE LES ISOTERMES RESPECTE DE 
LES ISO H IPSES 

Les isotermes (linies contínues a la figura) coincidirien amb 
2 les isohipses (línies de punts), si només prevalguessin, tbr-

-' rnicament, els efectes altitudinals. L'exposició, però, provoca 
1 H i v e r n — un decalatge: vessant N més fred, vessant S més calent. 
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ránia tendeixi a enfilar-se rostos amunt per sobre de 
el )4:iat, 

*•,'.': :•711'011 

les cotes mitjanes on fóra esperable, mentre que, en 
n — 5 'C els obacs, la vegetació eurosiberiana davalli molt per 
n — 4 "C_¿ • .1.4114 sota del limit inferior que horn podria atribuir-li; i qui 

:
3 C ' 

• ..,, diu vegetació eurosiberiana i vegetació mediterrània, n — ° -- . . , 
diu vegetació boreo-alpina i vegetació eurosiberiana en 

• zones més enlairades. En els vessants d'exposició in-. 
‘l 

termédia, encarats a l'E o a l'W (o al NE, o al SW, etc.), 
\-4 --------- • n --,,,,,,“,r 7,w9r.7Tr''2::•-i-z 7. — ,,-; es donen també condicions d'insolació intermèdia, de 

. - 1 19::-;"4'-''' '.411 ,:-' 1: manera que la isolínia que uneix els punts de clima 
.. . . . '-, ;klik,k• *it - — equivalent en una muntanya no coincideix pas amb n VC — . • ' ' . ' .• . - . ' • . ••A" ‘Iir -0411 , • .. , : — . .. • • • . cap corba de nivell (que no deixa d'ésser una altra 

• . . .. ..• .. : . , . . isolínia, concretament una isohipsa). . ::-. . • . ' • • . . , . . Podríem afegir que, si en l'obac considerat s'escola 
un rierol, les penetracions eurosiberianes aniran, arran 

n -o -- oc *- del curs d'aigua, més avall encara i, si molt convé, hi 

' 

n - 5 ''C 
4

travessaran tota la hipotètica zona mediterrània. Tarn-
- • 

—. WI r.) 

poc ens cal prescindir dels efectes d'unes possibles boj-
respersistents o d'uns vents de component pertinaç n —VC_ $'0{ que poden accentuar més encara aquesta assimetria de 

n 2C s 
.. • . vessant o, per contra, assuaujar-la. I encara podríem , 1 

n -1°C..., 
. :•• 01(4 lt, parlar del fenomen de la inversió tèrmica, propi de . • • 1 valls tancades i cubetes, que capgira l'ordre de la 

.' '''''"' •.";.: ' zonació. Davant de tots aquests fenòmens, i d'encara 
d'altres que ometem, horn s'adona de la relativitat de 

Fig. 14. ZONACIó ALTITUDINAL NORMAL I EN CAS DIN- les correlacions abans indicades. I és que els factors 
VERSUS TÉRMICA que determinen la distribució de la vegetació són molt 

En augmentar l'altitud disminueix normalment ya temperatura complexos. En conjunt, zones i estatges es distribuei-(a baix), pero en casos d'inversi6 (a dalt) s'inverteixen els 
termes a partir d'un cert nivell. Noteu, aleshores, corn la ve- xen de forma aparentment capriciosa, l'aparentment 
getació d'altitud reapareix al fons de la vall, per sota del capriciosa forma de la realitat. 
nivell de boires que s'hi instaura (vegeu figura 15). 

------"--ww"-0..",*
'
„, -,-.',..- ,lt• , •°:"‹.--,.:1,---, t- t - - - 

-`',...1.,..--tr.°.,' ' 1- - » ' 
'"•
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---,-, --'-:-1,
. • , 
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' 

Fig. 16. SUBSTRATS LITOLÓGICS I GRANS GRUPS EDÁFICS 's ..,. ":_;-.: - ,-1,51. '......, ' .,-; --,--, ' . s•

QUE HI VAN ASSOCIATS ALS PAYSOS CATALANS 
A remarcar la preponderància dels substrats calcaris i la limi-Fig. 15. BOIRADES D'INVERSIó TÉRMICA tack)* dels silicis a quatre nuclis principals: els Pirineus, el 

Entre la Calma (Montseny) i els altiplans encinglcrats del Sistema Litoral Català, els contraforts valenciana del Sistema 
Moianés, el nivell de boirada que cobreix la plana de Vic en Ibèric i les muntanyes de Menorca. La natura del substrat 
un dia de sol radiant marca nítidament el pla d'inversió tlr- i del sòl contribueix en gran manera, també, a modificar la 
mica (vegeu figura 141. distribució latitudinal de la vegetació. 
(Foto: .T. Nuet i Badia). (Modificat a partir d'O. de Bolbs, 1979 ter). Ill> 
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AREES PREDOMINANTMENT CALCARIES 

/44.4'1" WAli% 
0 ;,,.' • -• r 9 ." • 

Substrata calcada compactes, més o menys carstificats (sòls basics o neutres) 

...
AI. ' -1r 

Substrats calcaris Hans 
•41 A, • 

40" A 1 1 — margosos, argilosos, etc., sense clorurs edáfics (sòls basics o neutres) 

•04-
:(/ 

-I- M — margosos, argilosos, etc., amb clorurs edafics (sells salats) 

, 74, x 
— guinxencs (sòls gipsacis) , 

* 
AREES PREDOMINATMENT CALCARIES, AMB FENÓMENS DE DESCARBONATACIó EDAFICA 

. -... H.7' Substrats calcaris compactes o blans (sòls neutres) 

czi 
AREES PREDOMINANTMENT SILÍCIES 

co 

ro 

° Substrats esquistosos, granítics, basáttics, etc., sense carbonats (sóls acids o neutres) 1 

ARENALS I DUNES 61 
M 
C 

...r—' Platges i arenys litorals --; 





2.3. ELS ELEMENTS COROLÓGICS 
I LA HISTORIA BIOGEOGRAFICA 

2.3.1. CONCEPTE D'ELEMENT COROLÓGIC 

El grau de fidelitat de les diferents espècies respec- mula, i en bona part circumscriu, un grup d'espècies 
te de les diferents regions biogeográfiques és molt va- adaptades a les condicions de vida del lloc, grup d'es-
riable. N'hi ha que es vinculen de forma estreta a pècies que constitueixen l'element corolbgic mediter-
una de determinada i fins que, per raó de llur gran port, rani, dominant en aquesta regió sobre tot altre. 
abundància, etc., arriben a conferir-li precisament part A la regió mediterrània predomina l'element coro-
de la personalitat que la caracteritza. D'altres, per con- lògic mediterrani, però no és l'únic que hi existiex; a 
tra, apareixen indistintament en els poblaments vege- la regió eurosiberiana resulta prepotent l'element coro-
tals de quasi totes les regions, amplament tolerants lògic eurosiberiá, però n'hi ha d'altres; a la regió bbreo-
corn són a qualsevol variació climática i ambiental alpina horn detecta sobretot espècies de l'element co-
(espècies pluriregionals). Basant-se en això horn pot for- rológic beireo-alpí, per() també en troba de pertanyents 
mar grups corológics' a base de reunir en un conjunt a d'altres elements. Els elements corolbgics mediter-
totes les espècies que presentin una distribució sem- rani, eurosiberiá i bóreo-alpí són els que, en propor-
blant. cions diferents en cada cas, apareixen en les nostres re-

En cada regió biogeográfica predomina un grup co- gions mediterrània, eurosiberiana i bbreo-alpina, acorn-
rológic diferent, l'anomenat element corolinic típic panyats a més d'espècies plurirregionals, d'espècies 
d'aquesta regió. Es comprèn que és justament a partir sinantrópiques,3 i d'alguna espècie escadussera que 
de la més o menys evident dornináncia d'aquest ele- pertany a elements corológics exòtics per a nosaltres, 
ment corol5gic que horn ha definit la regió. Així, par- COM el póntic, Piranoturaniá o aralocaspia, el sahariá i 
lem d'una regió mediterránia perquè existeix realment el sudanozambeziá. 
entorn de la Mediterrània una regió geográfica on s'acu-

2.3.2. PRINCIPALS ELEMENTS COROLÓGICS 

Element corológic Imireo.alpf (Alps, Càrpats, etc.), ofereix a l'element espècies ex-
clusives, neoendèmiques, sobretot.4 Aix() és compren-

L'element bóreo-alpí és el predominant a la zona 
ártica i també, bé que no pas tan fortament, a l'alta 3. Horn qualifies de sinantrópiques per a un Roc concret ague-
muntanya alpina (Alps, Pirineus, etc.), sobretot als lles espècies que hi han. estat, d'alguna manera, difoses per la má de 

l'home. Les espècies smantrópiques poden estar representades per 
estatges alpí i nival. individus cultivats, per individus subspontanis (eixits espontàniament 

a partir d'altres de cultivats), per dindividus adventicis (introduïts Als Països Catalans, l'element bóreo-alpí estricte res- Innzidudsamneantut per granes(eixittraaneasppnontrtaanelas inaecnctidaenptaarlment), 
ta confinat a l'alta muntanya pirinenca; només el Mont- naturalitzats (eixits tir d'alitres sintrpeor-

duit: erbnaalgueanpalcélpeolas, epneliincategdr,antnsadaeretaemdpestereninlaadfiaora dnel Javís.). seny, fora d'ella, n'atresora algun representant espars. 
Cal fer notar que aquesta nostra muntanya pirinenca de forma exclusiva, Totes les espècies són endèmiques d' callugul na lzona, 

1,a Terra en el és lax dels casus, i per aixóey ncepte d' contribueix no pas poc a caracteritzar relernent bbreo- umcament pren
m 

int ieres quan l'area d'endemcita
co
t és més o men

endemisme
ys re-

alpí, i això perquè, ultra espècies boreals que també dukla, de manera que horn convé a reservar-lo en la práctica només 

í meet c
pirsiinelr,ieca,pzde eemnianme icbaalctrinc m

 Hoc 
és són a l'Artida o' a d'altres grans muntanyes alpines epnecraraa aqeunedsetnis icsamsoes:meenn0drecimuís 

presenta una redukla població relictual d'allò que havia estat en 
époques geològiques pretèrites una espècie més o menys amplament 
difosa, horn parla de paleoendemisme; si, per contra, es tracta d'una 

2. La Corologia és la disciplina biológica que estudia la distri- espècie apareguda en el mateix lloc on es troba per diferenciació evo-
bució dels éssers vivents sobre la Terra. lutiva moclerna, horn parla de neoendemisme. 
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Fig. 17. L'ELEMENT COROLÓGIC BóREO-ALPÍ ALS PAiSOS CATALANS 
Arces de distribució (zona radiada) i vies de penetració (bandes tramades), 

sible, atès el carácter disjunt de la regió: hi ha espècies rineus, etc. són ara el reducte sud-europeu o nord-
bbreo-alpines que són a totes o a quasi totes les árees africà d'aquest element corológic. 
disperses de la regi6, però n'hi ha d'altres que només 
són a l'Artida, o a les muntanyes alpines, o en alguna 
concreta d'aquestes muntanyes. L'element corológic 135- Element corológic eurosiberiá 
reo-alpí, per tant, es presenta corn un paquet ben carac-
terístic d'espècies, però d'espècies que en Lorca casos L'element eurosiberiá constitueix el gruix de la flora 
no conviuen mai en la mateixa zona geográfica. de l'Europa mitjana i fins de gran part de la Sibèria. 

La presència a la nostra alta muntanya de l'element Es l'element europeu per antonomàsia. 
bóreo-alpí ha d'ésser interpretada corn un fenomen bá- Als Països Catalans, l'element eurosiberiá juga un 
sicarnent relictual. Efectivament, en époques més fre- paper d'una certa importància quantitativa. Una part 
des del Quaternari, aleshores de les glaciacions, go que no menyspreable del Principat s'enllaça, sense solució 
ara anomenem element bbreo-alpí predominava ampla- de continuYtat, amb les zones típicament eurosiberia-
ment a tot Europa, sobretot a les zones poc o molt nes de l'Europa central, i és lògic que l'element en 
elevades. Les espècies àrtiques pogueren difondre's qüestió hi tingui una decidida importància. D'una ma-
còmodament fins a punts molt avançats de l'Europa nera general horn pot dir que la nostra muntanya mit-
meridional. A través dels Alps, dels Cevennes, dels jana plujosa, des dels Pirineus fins al Maestrat, és 
Pirineus, etc. atengueren fins el nord d'Àfrica. En re- dominada per l'element eurosiberiá, particularment pels 
metre l'època freda, només els cims molt enlairats con- grups corológics de tendència submediterránia; els me-
servaren les condicions anteriors i, doncs, permeteren dioeuropeus i sobretot els atlántics hi tenen molta 
el manteniment de la flora fins aleshores dominant, menys importancia. A la terra baixa del Principat i 
L'Atlas, Serra Nevada, fins i tot el Montseny, els Pi- en punts comptats de les muntanyes valentines i fins 

.., 
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de la Serra de Mallorca, també apareixen representants tonats del migdia valentí o de les Balears. Els punts 
d'aquest element, refugiats en llocs frescals (Eons de isolats de més al nord, per contra, admeten encara ara 
vall, obacs, etc.); el migjorn valencia í les Balears en una arribada d'espècies eurosiberianes, car les barreres 
general són orfes o quasi d'aquest element. Ultra tot que els separen uns dels altres no són infranquejables, 
això, els cursos regulars d'aigua, majorment del Prin. si més no per a les espècies més tolerants; això no 
cipat, acullen un Eons prou considerable d'espècies obstant, ens hi enfrontem amb alguns fenòmens nota-
eurosiberianes, lligades a les condicions favorables dels bles que ens obliguen també a pensar en els freds 
boscos de ribera. quaternaris, corn és, per exemple, la presència del faig 

No cal cercar cap explicació ní poc ni gaire sofisti- als Ports de Tortosa, tan allunyats de les fagedes del 
cada per a justificar la presència d'espècies eurosibe- Montseny i del Montsec, que són les més properes. 
rianes a la nostra muntanya mitjana plujosa: ja hem Les tres vies de penetració d'espècies eurosiberia- i 

dit que és ben enllaçada amb la zona medioeuropea. nes devers el sud han d'haver estat: la dels Pirineus 
Tampoc no és difícil de comprendre la presència d'es- i Muntanyes Catalanídiques, que permet de connectar, 
pécies d'aquest element en els reductes muntanyencs de manera progressivament més dificultosa, la mun-
del migjorn català o del Pais Valencia septentrional, tanya mitjana plujosa del nord del Principat amb les , , 
bé que l'explicació ja és més laboriosa. La presència Muntanyes de Prades, els Ports de Tortosa, el Maes-
d'esplcies eurosiberianes a les Balears i al migjorn trat í Penyagolosa, de manera que aquests darrers nu-
valencià, en canvi, ja obre més camins al dubte. cus orogràfics constitueixen el límit meridional de dís-

El paper de les glaciacions glossat en parlar de l'ele- persió de forca espècies eurosiberianes medioeuropees; 
ment boreo-alpí hagué d'ésser prou notable, també, en la dels altiplans de la Segarra, que connecten els Piri-
l'afavoriment de la dispersió de les espècies eurosibe- neus amb les Muntanyes de Prades, i a través dels 
rianes. Ens cal recórrer-hi necessàriament per a 'expli- quals és fácil de demostrar una progressió cap al sud 

car la presència d'aquestes espècies en punts molt acan- d'espècies eurosiberianes submediterranies; i la del 
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Fig. 18. L'ELEMENT COROLóGIC EUROSIBERIX ALS PAiSOS CATALANS 
Ames de distribuci6 (zona ratilada) i vies de penetració (bandes tramades). 
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■111 Fig. 19. L'ELEMENT COROLóGIC MEDITERRANI ALS PAiSOS CATALANS 
Arees de distribució (zona radiada) i vies de penetració (bandes tramades) dels subelernents meridional (A), septentrional (B) 
i oriental (C). 

Sistema Ibèric, a través del qual arribaren a les mun- també en bona part la presència, bé que discretíssima, 
tanyes valencianes septentrionals, i a les del migjorn d'elements eurosiberians a les Balears. 
catalá, espècies eurosiberianes continentals, carpeto-
atlantiques (o sigui del sector atlántico-ibèric, corn el 
cas del roure reboil de Prades i Penyagolosa) o sub- Element corológic mediterrani 
mediterrànies ibèriques. 

Aquesta darrera via del Sistema Ibèric ens explica L'element mediterrani domina de forma ostensible 
la presència d'espècies eurosiberianes a les muntanyes la flora de la zona circummediterránia, tant al sud 
del migjorn valencià, inabastables a través de les altres d'Europa corn al nord d'Africa, i s'introdueix prego-
dues. Es prou significatiu que les espècies eurosiberia- nament en l'Orient proper. 
nes que s'hi troben no són de tendència medioeuropea L'element mediterrani, òbviament, té una represen-
o pròpiament atlántica (les que només poden venir del tack') formidable als Països Catalans. És, sens dubte, 
nord), sinó sobretot de tendència submediterránia ibé- l'element millor representat. Horn disposa d'indicis que 
rica (les que poden venir de l'est). I encara cal adme- permeten concloure que fins en les époques més fredes 
tre una quarta via centromediterránia, molt antiga, ins- del Quaternari ha tingut un cert paper en les terres 
taurada en époques geològiques en qué les actuals files que ara constitueixen el nostre país. 
tirténides i baleàriques es trobaven enllaçades amb les Horn hi pot distingir grups d'espècies que consti-
muntanyes bètiques; aquesta via explica la presència tueixen subelements corológics de destacada persona-
a les muntanyes valencianes d'elements submediterra- litat, al costat, naturalment, d'un gruix d'espècies om-
nis orientals que no han pogut venir ni a través dels nimediterránies, prou notable, presents en tota la zona. 

,. Pirineus (corn els submediterranis septentrionals), ni És així corn horn parla d'un subelement occidental, 
,1 
5 del Sistema Ibéric (com els submediterranis ibérics), i propi de les terres mediterránies que resten part d'ençà 
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de la peninsula Itàlica; d'un subelement septentrional, anterior, explica la presència a les Balears de moltes 
característic del migjorn europeu (provincia dels boscos espècies del subelement mediterrani oriental o sim-
esclerofilles); d'un subelement meridional, típic del plement de procedència tirrènica; és prou notable, per 
nord d'Àfrica i migjorn iblric; d'un subelement ibero- contra, que aquestes espècies no hagin atès, o quasi, 
magribí, propi del Magrib i de la peninsula Ibèrica; de el migjorn valencià, sobretot quan és evident que les 
subelements baleàrics i balearico-tirrénics; d'un sub- espècies meridionals han recorregut a aquesta via per 
element oromediterrani, caracteristic de l'alta muntanya a passar del migjorn valencià a les Illes, 
mediterrània (Serra Nevada, Atlas, etc.); etc. Sembla que les espècies mediterrànies de muntanya 

Les espècies mediterrànies meridionals són corrents es formaren en temps molt reculats, pre-quaternaris, i 
al País Valencia, a les Balears i al litoral del migjorn que han romàs en àrees relativament independents. 
català. Al nord del Llobregat, per contra, raregen for- Horn pot distingir si més no tres grups ben diferents: 
tament I llur area esdevé discontinua; n'hi ha que un de septentrional, centrat en els Pre-Pirineus; un 
reapareixen mot més al nord, a les zones calcaries i altre de bètico-magribi, que és el dominant a les mun-
eixutes del Rosselló. Aquestes espècies meridionals han tanyes valencianes, progressivament afeblit devers el 
arribat al nord del Principat remuntant el litoral, o bé nord fins a quasi desaparèixer en atènyer els Ports de 
ho feren, paradoxalment, davallant des de la tempe- Tortosa; i un altre de baleàric. 
rada costa provençal, on s'havien refugiat en èpoques Finalment caldria fer notar la similitud entre els 
fredes; en aquest darrer cas, sol tractar-se d'espècies elements mediterranis de tendència estlpica presents a 
orientals que no reapareixen a la resta del nostre país les planes de l'Ebre i a l'extrem meridional del País 
o que ho fan només a les Balears (l'olivella i la Ile- Valencia, relacionats en altres temps, segons que sem-
terassa en són exemples clars). bla, a través de zones àrides i subdesértiques de l'i -

La via centromediterránia, comentada en l'apartat tenor. 
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Fig. 20 ELS ELEMENTS COROLOGICS PONTIC I TRANOTURANIÀ ALS PAÏSOS CATALANS 

Arces de distribuci6 (zona ratllada) i vies de penetració (bandes tramades) de l'element pectic (A) i de Piranoturanià (B). A des-
tacar la presència d'ambdós elements a les planes de l'Ebre. 



HISTORIA FLORISTICA I REGIONS PAISATGISTIOUES 51 

D'altres elements corológics quest element corológic pobla les nostres àrees més 
árides í eixutes, concretament les planes de l'Ebre 

L'anomenat element peintic o sarmátic predomina a els confins del migjorn valenciá. Això, juntament amb 
les terres estépiques de l'orient europeu i de la imme- d'altres notes d'interès biològic, confereix una nota-
diata Sibèria. Als Paisos Catalans existeix un redUit bilitat especial a aquestes terres, tal corn veurem més 
nombre d'espècies d'aquest element, localitzades a la endavant. 
muntanya submediterránia, en certes contrades medi- A les tímonedes del migjorn valencia, í encara en 
terránies septentrionals o fins a les zones de carácter algun altre punt del litoral, arriben a trobar-se fins al-
estepic, per() netament mediterrani, de les planes eixu- guns escassíssims representants de l'element corológic 
tes de l'Ebre. Es tracta sempre de rareses florístiques, saharià, tanmateix dels més tolerants, a vegades sim-
o si més no de plantes poc corrents en el nostre context pies plurirregionals saharians. 
general, que ens han pervingut a través d'una via boreo- I caldria esmentar, encara, l'element corol5gic maca-
mediterrània. ronèsic, propi de les illes atlàntiques subtropicals (Ca-

Menys excepcional és la presència d'espècies de l'e- náries, Mores, Madeira, etc.), i el sudanozambeziá. 
lement iranoturaniá o aralocaspiá, pròpies de les con- Ambdós juguen un paper molt circumstancial a la nos-
trades subdesèrtiques de l'Orient mitjá. Sembla ver- tra flora, bé que algunes espècies de centre d'irradiació 
semblant que han arribar a la peninsula Ibérica a tra- tropical resulten importants en el nostre paisatge me-
vés del nord d'A,frica. Un cert nombre d'espècies d'a- diterraní: el bruc boal, el gram, l'albellatge, etc. 






