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GENERALITATS 

Als Països Catalans, la denominació de terra baixa Perpinyà, posem per cas). Es tracta d'un bioclima xero-
mediterránia és aplicada a una amplíssima area que tbric típic, be que a les zones més meridionals cal 
comprèn totes les terres litorals i interiors en què im- parlar ja d'un bioclima hemibric (subdesértic). 
peren condicions climàtiques de tipus mediterrani i Sobre aquest canemàs de base les variacions locals 
on, en conseqüència, prospera una vegetació básica- són, òbviament, molt nombroses. Per això també és 
ment perennifblica i esclerofilla qualificable també de prou notable la diversitat paisatgística. Els diagrames 
mediterránia. Aquestes circumstáncies solen dar-se, ombrotérrnics adjunts són suficientment explícits en 
d'una manera general, des del nivell del mar fins als aquest sentit i ens estalvien de fer més comentaris. 
8004000 m d'altitud, bé que a les zones més eixutes 
(porció meridional del país) el domini mediterrani 
ateny els 1200-1300 m i mas, mentre que en certes Substrat i sòl 
zones humides del nord horn pot trobar condicions 
extramediterránies (submediterránies, medioeuropees, La terra baixa mediterrània presenta, als PaYsos Ca-
etcètera) a altituds de l'ordre dels 500-800 m. talans, un marcat predomini dels substrats calcaris, 

per() les rogues silícies no hi són pas absents, sobretot 
al Principat (fig. 16). 

Clima El País Valencia és calcari d'una manera quasi absot 
luta. Són excepcions a aquesta regla les illes Colum-

Les ponentades tardorals concentren una part molt brets, de natura volcánica, i diversos claps, en conjunt 
important del total pluviométric recollit a la Mediten- de superfície reduïda, que apareixen a la zona de Penya-
ránia. Les pluges, no gaire abundants, es concentren, golosa, del Desert de les Palmes, de la Serra d'Espadà 
efectivament, a la tardor i també a la primavera; l'hi- (aquí hi són prou notables) i encara en d'altres con-
vern és més aviat eixut I l'estiu coneix un període junts orográfics fins a les muntanyes del migjorn. Els 
d'autèntica ariditat. Aquest cicle anual, tan típic del materials que integren aquestes zones, fora dels Co-
clima mediterrani, esdevé un dels factors determinants lumbrets, solen ésser gresos triásics (pedra vermella 
del nostre piasatge vegetal rnés característic. d'esmolar, generalment), el remarcable contingut dels 

Hom pot assajar de correlacionar aquestes dades quals en elements carbonatats és proverbial. En con-
amb les temperatures i fer-se càrrec, així,, dels trets junt, doncs, no podem esperar-hi més que una vege-
dominants del clima mediterrani. Les temperatures no tació calcícola típica. 
sofreixen aquestes oscillacions. Es mantenen discreta- Les Balears són enterament calcàries, si exceptuem 
ment baixes a l'hivern, pugen gradualment a la pri- uns petitíssims claps silicis a la Serra mallorquina í una 
mavera, atenyen un sostre maxim pel juliol/agost, i notable porció del sector de tramuntana menorquí, in-
emprenen suaument la davallada a entrada de tardor. tegrada per gresos triásics i per esquists paleozoics. 
La máxima xardor, doncs, coincideix amb el període A la práctica només aquesta banda nord de Menorca 
d'eixut estival, amb la qual cosa s'instaura una situació ofereix un desenvolupament inequívoc de vegetació 
d'ariditat prou acusada al pic de l'estiu i sengles eta- calcífuga pel que fa a les Illes. 
pes de relativa humitat a la primavera i a la tardor; Al Principat les coses són força diferents. Ultra la 
l'hivern és fred i eixut, sense arribar a esdevenir arid. zona volcánica d'Olot, hi ha tres grans nuclis d'aflo-

En termes quantitatius, la nostra terra baixa medi- rament silícic: tot el sistema axial pirinenc de cap a 
terránia rep unes precipitacions anuals que són de l'or- cap del país; el gran batólit granític estés entre Girona 
dre deb 250-300 mm (1/m2 ) a les contrades més ári- i Barcelona, i els afloraments d'esquists paleozoics i 
des (migjorn valencia, illes Columbrets, per exemple) de gresos triásics del Montseny, Collserola, Ordal, etc.; 
i dels 600-700 mm a les més plujoses (Montserrat o i, finalment, la zona també granítica, esquistosa i gre-
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sosa articulada entorn de les Muntanyes de Prades i a h 

del Priorat. La terra baixa mediterrània del Principat LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (12m) 

enxampa de pie els dos darrers nuclis i participa del [34,35] 29,6 ' 243 - ! - 
primer a la zona de les Alberes i del cap de Creus: la ¿ ; 

0 e 

vegetació silicícola mediterrània ocupa, clones, un lloc - - 
ben respectable al costat de la calcícola. , k 

. 

Tanmateix, cal esmentar l'existència, també, d'aflo- „ 
raments gípsacis (guixeres, gesses) d'una certa entitat. ---.---;,71,",•:•`•, • • • • • • a • ••• Aquest fenomen no té importancia a les árees més o • • • • • . . . • • • • • • • • • 0 

- • • • • • • • . 

menys litorals i/o subhumides o humides del Princi- , • • • • 0 • 
, 1 • • • • • 

• • • 9 • 

pat (Gironès, Garrotxa, Garraf, etc.), però pren una 13 q 

i gran transcendencia per a la vegetació a les contrades r, 
subárides del migjorn valencia (Marina Baixa, Baix 
Vinalopó, etc.) o a les zones eixutes í continentals del SÁNTIS (Appenzell. Suissa)(2500m) 
Principat (d'Osona i l'Anoia al Baix Cínca). , [77] / -2,4° 2785 

Des del punt de vista edáfic la gran part de la nos-
tra terra baixa mediterránia pertany al domini dels likillabliligh
cambisbls calcics de la FAO (terra bruna meridional, 1 

segons la tipologia de KubiIna), A les zones sílícies i . . 

plujoses del Principat apareixen sovint, en ple país me-
diterrani, cambisbls dístrics (terra bruna medioeuro-
pea), i sobre substrat calcari són molt corrents els - - 
xerortents (rendzines) resultants de la dissolució del - , 
CO3Ca i formats a partir del material silicatat residual 
(a Garraf, per exemple); amb gruix suficient, apareixen 12

xerocrepts (rendzines brunificades, sois bruns). En m 
- _ 

condicions subhumides l'argila pot illuviar-se i donar 
els típics sois roigs mediterranis, els rodoxeralfs (terra - 

Identificació de la localitat 
rossa), paleosbis erosionats i a vegades enterrats. La a: nom 

translocaci6 de carbonats en clima no percolant dóna b: altitud sobre el nivell del mar 

nbduls i crostes calcaries típiques, els palebrtids i pe- Dades fonamentals 

trocalcic xerocrepts (sois de crosta calcaria), de Barce- c: nombre d'anys d'observacio (temperatura-precipitacions) 
d: temperatura mitjana anual (en cc) 

lona devers el S. Al migjorn valencià més absolut (Baix e: precipitado mitjana anual (en mm) 
f: temperatura Segura, etc.) i també a l'extrem continental del Princi- (en °C) 

mínima diaria mitjana del mes més fred

cípat (Baix Cinca), apareixen xerosbls, xerortents i an g: temperatura mínima extrema observada (en °C) 

disbls (sois d'erm), blanquinosos i pulverulents. Corbes de mitjanes al llarg de l'any 

i En general es tracta sempre de sòls de reacció neutra h: corba de la temperatura mitjana mensual 
i: corba de la precipitació mitjana mensual 

o básica, fins a les contrades silícies i plujoses. La per- 
Períodesi episodis climátics dua de carbonats (descarbonatació) no sol revestir gai- i (espai puntejat): episodi a" rid (h per sobre d'i) 

te importancia, car exigeix una percolació o rentat molt k (espai rattle* episodi humit (h per sota d'i) 
I (espai negre): episodi perhumit (més de 100 mm/mes, fort en sentit descendent. Aixó no obstant, arriba a , , escala gráfica 1/10) 

P donar-se a les zones litorals, ádhuc a les Balears; ales- m (banda negra): període fred (mesos amb mínima diária 
11 mitjana inferior a 0 oc) bores, sobre un substrat calcari poden installar-se =, n (banda ratllada): període amb glaçades (mesos amb mí-
1¿ - especies d'habituds calcífugues. En aquest sentit és nima absoluta inferior a 0 °C) 
1., particularment interessant el cas dels fenbmens de des- abcisses: mesos de l'any (gener a desembre) 

if carbonatació superficial (primers centímetres superfi- ordenades: precipitacions (de 20 en 20 mm) i temperatures i (de 10 en 10 °C) 
cials), prou corrents en forca contrades litorals i im-
portants per als petits terbfits. Altrament, la presencia 

?: .: Fig. 22. DIAGRAMES OMBROTÉRMICS TIPUS , de sells afectats per la salinitat a causa de cicles de sali-1, Els principals parámetres climatics, referits a temperatures 
nització continental secundaria és corrent a l'interior i precipitacions, son recollits i relacionats, en termes absoluts ' 
(Garrigues, Segriá, area del Vinalopó, etc.); a la sanefa i relatius al llarg de l'any, en els diagrames ombrotérmics. 

i` 
Fig. 21. LA TERRA BAIXA I LA MUNTANYA MEDITERRÁNIES ALS PAYSOS CATALANS 
El domini mediterrani representa el 80 %, aproximadament, de la superficie total dels PaYsos Catalans: les Balears, el País , 

Valencia (excepte les zones altes dels grans sistemes muntanyosos septentrionals) i quasi tota la Catalunya no pirinenca o pre-
' -4111 pírinenca, és a dir la situada per sota dels 800-900 m (500-600 m en el front oriental humit). 
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XEROTÉRICS 'Ili 

Humits i muntanyencs subhumits 

GIRONA (Glronés) (95 ni) MORELLA (GIs Ports) (984 ni) 
[41-74] 14,8 806,1 [28] 11,4' 670,5 
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De baixa muntanya marítima 

MONTSERRAT (Bages) (760 m) ALCOI (l'Alcoià) (562 ni) 
[16-17] 12,7° 697 [5] 12,1° 471,1 
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Marítims subhumits 
SóLLER (la punta Grossa de an 

BARCELONA (Barcelonés) (95,5 m) VALÉNCIA (III-lorta) (13 m) Creu) (Mallorca) (99 m) 

[39] 165' 598,4 [30] 17,1° 433,5 [15] 17,9° 756.9 
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Continental de baixa altitud 

LLEIDA (Segrià) (203 m) 
[32-55] 14,8° 351,7 
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.4 Fig. 23. DIAGRAMES GMBROTRMICS MEDITERRANIS hi han après unes socorregudíssimes històries d'arbres 
Diagrames ombrotérmics de diverses estacions significatives caducifolis, impossibles de localitzar a través de la 
de l'área climàticament mediterrània als PaVsos Catalans. a finestra de l'aula. Ells, per un seguit, veuen pins, alzi-
tots destaca el període d'ariditat estival i, en els xerotérics, nes, sureres, arboços, plantes díscoles que no saben la concentraci6 autumnal i/o primaveral de les pluges (compa-
reu amb els diagrames de les figures 179 i 246). (Pres de Wal- sotmetre's a la disciplina prevista pel manual del mes-
ter/Lieth, 1960, Kunow, 1966 i Panareda/Nuet, 1979.) tre i que, insolentment, mostren un fullatge esponer6s 

quan la unitat didáctica de torn commina els escolars 
a adonar-se per ells mateixos —escola activa, res a 

costanera i al delta de l'Ebre es donen• cicles de sali- dir— de com el brancatge nu ha perdut la darrera de 
nitzaci6 marítima i deltaica, mentre que el reg amb les seves fulles (de primer, les fulles s'havien d'haver es-
aigua salabrosa produeix salinització, també, en àrees grogue'it, llavors de la represa autumnal de les classes, 
agrícoles. però, era de témer, això tampoc no s'havia esdevingut). 

Completarem la caricatura glossant l'alegria regla-
mentària dels textos oficials quan, tot just estrenat el 

Fisiognomia i característiques de la vegetació tercer trimestre, saluden l'aparició del nou fullatge, ten-
dre i sucós, acabat d'estrenar: el nostre infant mediter-

El tret possiblement més sorprenent de la vegetació rani, amb una capacitat d'estupefacció ja manifestament 
mediterrània és l'escassa variació „que presenta en les esmussada, contempla, desenganyat í definitivament in-
diferents époques de l'any. Un observador centreuro- crèdul, les mateixes entossudides i impertorbables fu-
peu o nòrdic constata amb sorpresa la immutable i lles que la tardor passada ja tenyien d'un verd ní tendre 
adusta serenar dels alzinars o de les brolles mediterrá- ni sucós les capçades dels seus estimats pins, arboços 
nies. Les diferències d'aspecte són, al llarg de l'any, o sureres, plantes per cert quasi mai no citades en 
efectivament, ben petites. aquell maleït llibre tan bonic, modern í poca-solta. 

La vastíssima iconografia de gravats, de quadres, de Ja hem dit que això era una caricatura. Però hi hem 
dibuixos de tota mena que ens ofereixen aquestes vi- recorregut perquè el beneit retorn a les formes d'en-
síons hivernals de paisatges despullats, o aquests es- senyament actin —habitual en moltes de les nostres 
clats primaverals de florides luxurioses i policromes, a escoles dels anys trenta— ha plantejat realment la in-
aquestes imatges de tardor bigarrades en tons verme- adequació d'uns textos, altrament bons a casa seva, i 
liosos i ocracis, no ens serveix per a representar el ha fet veure a molts mestres all?) que nosaltres pre. 
nostre paisatge mediterrani. Els infants de la nostra tenem ara de destacar: la immutabilitat estacional del 
zona litoral han suportat uns textos mimètics que una paisatge mediterrani. 
escola mancada d'imaginació no ha sabut sinó manllevar Parlar d'immutabilitat, tanmateix, és una mica exa- 1 
a moviments pedagògics del nord —i encara bo—, í gerat. El paisatge mediterrani també experimenta can-

'
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Fig. 24. SOLS MEDITERRANIS 

Estructura edáfica d'alguns sòls mediterranis. Les lletres indiquen les diferents capes o horitzons: A, humus o virosta; B, terra 
vegetal; C, roca mare. D'acord amb cada cas concret, hom diferencia matisos i situacions mitjançant subíndexs, paréntesis, etc. 

j (Redibublat d'O. de Bolos, 1958). 
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Fig. 25. PAISATGE MEDITERRANI  
Pinedes de pi pinyer, fragments d' zinar, caducifolisa les fondalades i claps de conreu als replans, configuren un paisatge . 
mediterrani septentrional típic, al Sistema Litoral,  

amb 
el Montseny al fans. 

(Foto: J. Nuet i Badia). 
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Fig. 26. RENOVACIÓ FOLIAR DELS PERENNIFOLIS 

I 
L'aparició dels brots . amb noves fulles —i també amb flors, Fig. 27. FULLES D'ESPÈCIES XEROFIL•LES 
en aquest cas del pi. roig (Pmus 

syi 
vestris), masculines les Fulles d'ofivera (a), d'alzina (b) i d'aladern (c), tipiques de ve-unes i femenines les altres— té live sense que hagin caigut getals esclerofilles: petites, llustroses pel dret í piloses pel revers 

, 
les de l'any anterior. o bé encerades, etc. 

(Foto: J. Nuet i Badia). .(Foto: J. Nuet í Badia). 
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vis al llarg de l'any. Les plantes que l'integren bé val és el més important. Cal fer-hi front mitjançant les 
fioreixen, i fins n'hi ha, majorment les de natura her. adaptacions més diverses. L'objectiu perseguit, però, és 
bácia, que sofreixen una clara involució hivernal. Però sempre el mateix: evitar la deshidratació. Ls així corn 
aquestes mutacions no són sincròniques i passen tela- ens apareixen fulles petites i lluents, a vegades reduïdes 
tivament desapercebudes. En qualsevol cas una cosa a simples espines, és així corn s'expliquen les essIn-
és certa: els arbres, els arbusts, les mates, no perden cies i les reines, és així corn s'explica també, al capda-
mai la fulla, són perennifolís. I això, paisatgística- vall, l'obstinada permanència del fullatge, el port dis-
ment, és decisiu. cret dels arbres i l'abundor de plantes arbustives i ha-

Al sòl de les nostres pinedes o dels nostres alzinars noides. 
no escasseja pas la fullaraca. La pinassa, les fulletes Les plantes perden aigua, a través de les fulles, per 
rebregades í mortes de les alines o dels aladerns, hi transpiració. Els vegetals mediterranis obvien aquest 
són ben presents. Les fulles de les plantes mediter- problema mitjançant diversos recursos, els més corrents 
ránis també es desprenen, en realitat. Però cauen es- dels quals són la reducció de la superficie foliar i/o el 
paiadament, quan envelleixen, no pas empeses per cap recobriment amb ceres protectores capaces d'aïllar el 
tardoral i sincrònica consigna. Les plantes perennifblies limbe de l'exterior. as així corn la fulla esdevé petita 
renoven llur fullatge de manera gradual i pausada, apa- i/o lluent en aladerns, galzerans, arboços, marfulls, ro-
rentment inapreciable. matins, farigoles, etc. 

Aquest comportament conservador pot semblar Cu- Al revers, que és on es localitzen la majoria dels 
riós en el context europeu, però és molt corrent en la estomes o porus foliars, la llisa lluentor del dret es 
vegetació del món. La vegetació rnediterránia, de fet, veu substituida a vegades per un borrissol atapeït que 

, 
1 i representa a Europa la premonició de la vegetació sub- actua corn els embolcalls dels beduïns o els mallots 
, I tropical i tropical, amb la qual es troba fortament em- dels ciclistes, creant una atmosfera humida entorn de , , patentada. L'adaptació sorprenent, ben mirat, és la de la superfície transpiradora i fent disminuir, per taut; 
1 perdre tot d'una la fulla, no pas la de conservar-la. Corn l'evaporació; aquest fora el cas, per exemple, de la , 

si els animals que sofreixen letarg hivernal trobessin mateixa alzina, , 
estrafolaris els altres. Però els moderns dispensadors Aquest darrer recurs és encara perfeccionat per plan-

4 de cultura són gent del nord i han tendit, compren- tes corn el fenás o el borr6, la fulla de les quals está ,• 
'1. •?,. sibkment, a fer norma de llur excepció. El fet és que talment cargolada sobre d'ella mateixa, o ho fa arribat 

7:1 les temperatures mediterrànies ja no exigeixen el do- el període eixut, que disposa d'una cambra quasi closa 
j lorós sacrifici d'una anual decapitació foliar i anuncien amb un petit tubet d'aire permanentment humit. Les 
-,1 la possibilitat d'una vegetació tot l'any esponerosa i estepes, per contra, no presenten cap d'aquestes adap-
-I 
5 

permanentment activa. 
) La vegetació mediterrània, però, ha de fer front a

, .1,52.1.11,Vniiljjeiiii• .., ,..•.4111, , 

4 un enemic poderós l .,Itn.ij.1140.614.41,00411.41.0.114. ',..,, , : 'ariditat. Sota un clima cálid i
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I més dens, impenetrable i selvátic de tot Europa. Un *.•:::.:111,111,1.;.,,,, piz , 4.1-:::, . J; 1,-,.... .... 2 
'4::"41114,11444.10111;;;I:P. r. , bosc esponer6s, perennifoli, falcat en unes temperatu- "';,!:.?::::.1.....1t,42....9,11,4,,,,:• .:?•:::::::•-• J ••• ::,7. , ;:••1'1..Z.,?:::.'• ','". res favorables, però un bosc frágil, amenaçat per unes 

1 precipitacions baixes. Fig. 28. ADAPTACIÓ FOLIAR ALS AMBIENTS EIXUTS 
La lluita contra l'ariditat, vet aquí el gran problema Secció ampliada ( x 50) d'una fulla de borró (Ammophila 

4. de la vegetació mediterrània. Contra Pariditat estival arenaria), espècie adaptada a l'eixutesa ambiental: cargolada . sobre d'ella mateixa ofereix a l'exterior el revers foliar amb ?r, 

1 
sobretot, expressada de forma prou intuitiva en els una epidermis no 'transpirable, desproveïda d'estomes, i el 
diagrames "ombrotèrmics suara comentats. L'escull esti- dret amb estomes protegits per lolls i cavitats quasi doses. , 
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tacions, però resalen igualment llur problema a base 
ey d'incórrer en un estat de semimarcescéncia estival que , 

0 
. 4 ,, \ 

?.,, 11 
els fa tenir les fulles mig pansides i amb una capacitat 

) 4 
,. k. , .

,\ , ,i1, 
de transpiració notablement minvada. Els crespínells 

I i alguna altra escassa planta suculenta preludien el 
desert i s'acullen al conegut sistema d'acumular, en 

......r.) 

els moments favorables, grans quantitats d'aigua en 
llurs teixits. 

g-

ill  i En conjunt, clones, a la terra baixa mediterrània 
/ predominen els xerbfits, és a dir les plantes més o 
i menys eixarreïdes. Hom qualifica de xerbfits esclerofil-

1
1 \ r. t, /.' . , 1 A 

,----   les o simplement d'esclerofilles, els aladerns, arboços, 
s s etcétera (fulla plana, dura i encerada), de xerbfits , 

, • 1 6-, 1 ' -‘11N1 ,Íz ,y mataco filler les estepes (fulla plana, tova i semimar-
*  \ 

, 
' iel•? .00.... , , i cescent) i de xerbfits estenohidres algunes espècies 4 , 11.‘ 

,,
, 1 , . d'indrets especialment àrids que tanquen completament 

J 
llurs estotnes per a no perdre aigua, cosa que inter-
romp també el necessari bescanvi de gasos i deixa la 

..,.740 planta en una espècie de latIncia crítica. Les suculentes, , 
rares a la nostra terra baixa, acumulen aigua a la fulla 

Fig. 29. SEMIMARCESCÉSCIA FOLIAR (atzavara, crespinells), a la tija o a les arrels, per la 
Estepa blanca (Cistus albidus) en estat de sernimarcescéncia qual cosa la concentració del suc cellular és molt bai-
estival a causa de r eixut. xa. Cal esmentar-ho, car la nostra flora mediterrània (Foto: J. Nuet i Badia). 

sí que és rica en unes altres plantes d'aspecte també 
eras, però amb sucs cellulars d'elevada Concentració, o 
sigui proporcionalment poc rics en aigua: els halb' fits, 
les plantes dels llocs salats. 

Els halbfits, en efecte, ofereixen sovint un habit 
suculent, però no pas per necessitat d'acumular aigua; 
solen viure en Rocs on l'aigua no és rara (marjals, aigua- ' 
molls salats, etc.). Llur crassitud respon a l'inflament 

1 r , \ t "ill ow/ 
\, 1, 7 

y \ 
141›,-- \ 1 \ '-.„„ iii. _ •q4 •\ ,q 7/4.á `,,, 
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Fig. 30. TRANSFORMACIONS FOLIARS 
La quasi total desaparició de les fillies a la ginesta (a) fa que les tiges esdevinguin verdes i fotosintetitzadores, A la gatosa (c) 
estan transformades en espines, formació diferent als agullons de l'arítjol (b), que són estructures epidèrmiques independents 
de les fulles. 
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que en les céllules ocasiona l'elevada concentració dels tes reines o làtexs, corn els de les lletereses. L'abun-
clorurs. Aquesta elevada concentració cal a fi de man- dáncia d'aquestes plantes aromàtiques o laticiferes aug-
tenir una pressió osmótica alta que permeti un born- menta, corn en el cas de les plantes espinoses, quan 
bament eficaç de l'aigua edáfica, carregada a son torn creix la degradació o l'ariditat, fins al punt que dins 
de sals i no absorbible, doncs, per sistemes cellulars d'un alzinar dens, poc accessible als grans herbívors, 
que tinguessin una concentració salina baixa. Això és no se'n troba pràcticament cap. 
especialment cert en els halbfits de clorurs (C1Na, C1K), Els prats i les gespes tendeixen a ésser escassos a la 
que són els típics (salicórnies, barrelles, salats, etc.). Mediterránia. Horn s'encara normalment amb pobla-
En canvi, els halbfits de sulfats (SO4Ca generalment, ments de petits arbres o, sobretot, d'arbusts i subar-
i aleshores horn parla de plantes gipsícoles o aimants busts. El bosc mediterrani a dens i luxuriós —sub-
del guix) no presenten suculència o no en presenten tropical, diriera—, justament per la riquesa d'arbusts i 
gaire, car la concentració, bé que alta, no determina tu- lianes del sotabosc, però molt pobre en plantes herbá-
rnefacció. cies o del tot mancat. Destruït el bosc, o all on el 

Tal corn acabem de dir, els halófits solen viure en bosc no pot fer-se de natural, més que no pas un prat 
llocs on l'aigua és abundant (higrohalb fits), però tam- solem trobar una garriga o una brolla, qualsevol mena 
bé n'hi ha que prosperen en llocs molt eixuts (xero- de bosquina més o menys espinosa, sempre predomi-
halbfits). La mancança d'aigua i l'elevada concentració nantment integrada per plantes arbustives. Per plantes 
de sals a qué es troben sotmeses aquestes plantes de- arbustives perennífólíes, no caldria sinó. 
termina un dels casos més remarcables d'adaptació L'ariditat estival, i d'una manera general la poca 
ecofisiorogica, trobable només en indrets ben comptats entitat dels totals hídrics anuals, dificulten en moltes 
del nostre país (planes de l'Ebre). A propòsit dels zones el recobriment total del sòl per part de la vege-
halófits direm, finalment, que no són rars aquells halo- tació. Aix() és sobretot cert a les zones meridionals, 
fits, generalment no suculents, que excreten sal. És que són les més eixutes. És aleshores freqüent de 
el cas d'alguns limóniums o tamarius, sovint recoberts 
d'un finíssim polsim salabrós. 

La reducció total de la fulla és un fenomen prou • 4440 

corrent a la terra baixa mediterránia. No cal sinó pen-
sar en la ginesta. Les funcions fotosintetitzadores fo-
liars, aleshores, són assumides per la tija, que esdevé 
verda. Cosa comparable fan la gatosa i l'argelaga, bé 
que aquestes especies no perden própiament la fulla, 
sinó que la transformen en espines de protecció. 

L'espinescència, efectivament, és un recurs de plan-
tes de Rocs àrids que han de fer front a la voracitat , 
dels herbívors. La baixa productivitat vegetal, fruit de . 
la duresa del medi, compensa difícilment la voracitat 
dels animals,de manera que només les plantes pro- --- A 

veïdes d'òrgans dissuassoris se n'escapen. Les zones - ' \ , 
més degradades de la mediterrània septentrional o les 

v
p

ja prou migrades de la regió mediterránia meridional j 
411 

(cas dels espinars valenfins) són riques en plantes pun- lit /
xoses per causa d'aquesta raó. Prescindir de la materia "777 " • „ 

orgánica treballosament elaborada no resulta pas un „ 
• '‹ 

panorama engrescador. Per aixe. —en un altre ordre Ai 
de coses, pero en la mateixa línia— iv, la vegetado me- `,‘ ffir » 111,-4151.411-' ."1

diterránia és perennifólia. 
Una altra adaptació interessant relacionada amb els 1444 

herbívors és la presencia d'essències i reines. No sa-
bríem concebre la nostra cuina mediterrània sense la 
flairosa contribució de la farigola, del Rorer, de la sajo- a 
lick; l'aroma del romaní, de respígol, de tantes altres 
plantes oloroses de la bosquina mediterránia, va asso- Fig. 31, DISSuASSIO ORGANOLÉPTICA D' HERBNORS 
ciada a moltes de les nostres manifestacions culturals El latex de la lleteresa (Euphorbia characias) brolla abundant-
i folklóriques. Aquestes essències, pero, tenen per al ment quan hom en secciona la tija o fins una fulla: el seu 

gust desplaent com el de les essIncies i remes d'altres plan-vegetal que les posseeix una destinadó més pragmá- tes, dissuadei; els herbivors. 
fer-lo desplaent a l'herbívor. Semblantment ces- (Foto: J. Nuet i Badia). 
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trobar claps considerables de sol nu, car tota l'aigua ble estrat herbaci í arbustiu comporta l'explotació de 
caiguda en una determinada petita área és consumida dos nivells hídrics en el sòl, el superficial per part de 
per un sol vegetal. Aix6 explica també l'abundor d'ar- les herbes i el profund per part dels arbusts; en cas 
bres i arbusts: ilur aparell radical, robust, competeix d'escassesa d'aigua els arbusts bomben el profund i 
avantatjosament amb el de les plantes herbàcies. I no el superficial, amb la qual cosa desapareixen les herbes. 
solament la preponderancia dels arbusts sobre les plan- Vet aquí esquematitzat, doncs, el paisatge vegetal 
tes herbácies, sinó també la manca total de prats i de mediterrani. Un paisatge perennifolí, dominat per ar-
gespes en les zones més eixutes, car les zones super- bres í arbusts de fulla fosca, dura i petita, sovint espi-
ficials del sol, allá on arrelarien llurs febles arreletes, nosos o carregats d'esséncies, poc variable al llarg de 
sempre són eixarreïdes i segues, fora de curts períodes l'any, eixut, sever. 
subsegüents a les precipitacions. L'existéncia d'un do-

3.1.2. LA ZONA DELS ALZINARS (QUERCION ILICIS) 

El país dels alzinars constitueix l'expressió de maxi - meridional o termomediterránia, la del país de les 1 
ma exuberància oferta per la vegetaci mediterrània. Es máquies i espinars. Es tracta d'una zona que, efecti-
tracta d'una zona de carácter plenament forestal, on un vament, recobreix l'área boreal de la regió, el migjorn 
bosc generalment dens recobria el territori, abans que europeu, bé que, esparsament, reapareix a les contra-
l'home no hi intervingués, d'una atapeïda capa vegetal. des humides del sud, generalment lligades a massissos 

La zona dels alzinars coincideix amb aquesta pro- muntanyosos. El Principat mediterrani pertany quasi 
víncia de la regió mediterránia que hom sol qualificar enterament a aquesta zona; per contra, el País Videncia 
de septentrional o mesomediterránia. Tindrem, doncs, i les Balears, fora de les zones alteroses, són detinguts 
una vegetació mediterránia septentrional, la del país per l'altra. 
dels alzinars, oposada a una vegetació mediterránia 

3.1.2.1. Els boscos esclerofilles 

Els alzinars literals i la sureda 
(Quercetum ilicis galloprovinciale alt d'1 m o menys, duu arbusts de port discret, corn 
o Viburno-Quercetum ilicis) el galzeran (Ruscus aculeatus), o bé petites plantes 

lianoides corn l'esparreguera (Asparagus acutifolius) 
L'alzinar litoral o alzinar amb marfull és el bosc o la roja (Rubia peregrina). 

esclerofille característic per antonomasia de la medi- Al component arbustiu del sotabosc cal afegir la 
terránia septentrional. Un bosc netament subtropical, decisiva presència d'uns elements lianoides que traven 
densíssírn i impenetrable, presidit per l'alzina (Quercus el conjunt í el fan particularment compacte. Les lianes 
ilex ssp. ilex) i compactat per l'aclaparadora presència són, efectivament, un dels elements més característícs 
d'un seguit d'arbusts i de lianes, tots o quasi tots exhi- de l'alzinar típic. Podem esmentar la ridorta (Clematis 
bidors de fillies perennes, petites o mitjanes i llustro- flammula), el lligabosc (Lonicera implexa), de nom ja 
ses, fácils de confondre els uns amb els altres en una prou suggerent, Parítjol (Smilax as pera) i Penglantina 
primera í superficial observació. (Rosa sempervirens); a la percaça de la llum, aquestes 

L'alzinar típic és una comunitat ombrívola, només plantes de tronc vincladís s'enfilen tronc d'altri amunt 
discretament alta (10-15 m). Presenta un únic estrat tot teixint una maranya indestriable. 
arbori normalment monospecífic, bé que a vegades po- L'estrat herbaci té poca importància. La llum arriba 
den acompanyar l'alzina alguns caducifolis o alguns difícilrnent fins al terra de l'alzinar, aturada per l'a-
pins. tapet fullatge de les alzines i dels arbusts. S'hi fa més 

En el sotabosc horn pot detectar dos estrats arbus- que cap altra cosa una falguera, la falzia negra (As-
tins ben diferenciats: l'un, de 2-3 m d'altura, és inte- pleníum adiantum-nigrum ssp. onopteris), bé que a 
grat per grans arbusts de port arbori, corn el marfull vegades el sòl és ben recobert d'heura (Hedera helix), 
(Viburnum tinus), l'aladern (Rhamnus alaternus), l'a- d'una heura que cerca qualsevol arbre per a grimpar 
laderns fals (Phillyrea media), l'arboç (Arbutus unedo), tronc amunt. En llocs especialment humits i frescals 
el llentiscle o mata (Pistacia lentiscus), etc,; l'altre, pot sovintejar la viola boscana (Viola alba). 
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Fig. 32. ALZINAR LITORAL AMB ROURE CERRIOIDE (Quer- <.. .'y lig;-, ''...:„.-1̀'''' '..,,, 1 Pt"...,,7~. : cetum ilicis gallo provinciale cerrioidetosum) • , ,,, :ial ,41111, .1 %:.: ,,i-,;;,si -.. „4 1,,' . A .,.,,, 
1 44 „ ' sh, -*: 11-0. .46 . ••,' A 0 I 3119 .4' , • • . ••‘` .k. '' .• -, -5'.e• , r• •M``. ,...i:Zjv 

Interior ombrívol i dens d'un alzinar litoral, a Montserrat .,,:.,:: ; , -  (Foto: J. Nuet i Badia), 
r'-'' / --,.0. '-ç•Vib,%••••,1..w.- ' ' (AY -• -/rf. ••:•"1:1„, • ttki .4̀.4': ',,'"--fl'A--No-..- ..z.›.74 ' .r, ..*-- ",:- 11 --'''I" • ,' ' ~-,,- .. If- .'.-.,;-_:/-<,4',,I , s !. -.,;;;,'Jglitl:- .;,1-,, 

lei 
ai.

; cze '' ' ,..e.-'!!1`-';'s; 1.". :_ 1:1-'1,,, .Z.4:1:á7 ,;',,,,T, ,'$: •1',1, ,,.. -'1.-'...;.•,::::,,:`' ! <,''''',,,- , ••"''''i.r.`.: :',; 74.1;1,,,, .'1„,.-4,47,;*; _Illy `‘, . sá. WW1. t,• -yí r-- \:,.1',2'.' 4.•-'' 5,',91•71.1",1‘.4 t t . ,,,4_, ,,, el„..t7,,,,„;.... •,... 
• :•_,;;;IJ., ,.. , ' -:i•-` --,-, -*>-7. - , I, --1-ft, : ,•,--, - , --.- . -- --- •,'Izt -',--,41 •,.;,,:, --, ,¿,- .-44;,..z... , - . - - . - •-••••'' if': --71700L. • - ,.. , , ' - , .j... '11 t94„,• it,:(V-. I, :-.. 

Nap.,

. ‘. '.'.i.q, ..1-',.,.:..--•-.•• , ..-
.71,,,..12,_,........, 

' ... ._ ... , , - _ • _-Fig. 33. BLOC ESQUEMÁTIC DE L'ALZINAR LITORAL AMB .. „ ,. , ril`."3,,,,,,, x.. .. -•••••• ,_ ' ,.. ... - . !...;.. _ MARFULL (Quercetum ilicis galloprovinczale pis- , .,„...- „. , :.,;,- ,_,,, ,.,. , 
, ''' _' ' - '. .--•-r-a, • , - - - -No , ',-,,e `. . •• 

tacietosum) 
_ A destacar la riquesa del sotabosc en arbusts (marfull, arboç, 

galzeran, matabou, llentiscle, etc.) i en lianes (heura, esparre- ' ...., ..•,.-.- -:•-it,1-,.,*? - - - - ' ••• ' + ••' ' 
. - '. - -,-.. --,.../5..,1-,.-?:. ---„ r-- ,z, s• ' • -0.. guera, etc.), í l'atapelment de les capçades (compareu amb els , -,..„,„„„ „.:,,„,„;147....»..,,•. :-. ., , , . ,,, ,,_ . blocs de les figures 38 1 39). 

- 

i 1 )1. --, .4-N., ..- rr ' Í ̂ ("4" .' . 
-041,-F, t " '''''" ,-, 

,„ n,/cfre,-F.:£' 
, ‘, • _  - . ikl• f 15r1:<^y-_,‘, r • .."- 2 -2"" , 

• ':,-).-,,-,(1.,r,.. a. t 1.. " 
l' - - e 1 (-4? e' -, .33 '41'X'' fr' .';: •\ ,,e's t-t,04411(4' ,•_.;* '-.1-:1 .'' '3'2- i.4•4( kt.: ,,,t,/ ' V,,s ii..* • 4, .,› , t " Yt".4411' cL,', C'''''' (r'15 é il'?* sry

,11,?1".•56.̀ " •. '',I  . 4.‘,...J..c %) '' c•••• s II,"  0„,..(4. " (...“4"t.,‘;‘,... I'''' ri.,,%W. . • 4:4 y C ., ..A..,./ .\I-k,pu ij - r , ,,'::(<.;,,,:zt.,•ZN;'‹... ‘1,4,19 1
it-9 • ..„ ,,. ..,..,...„..... .,„......, , .3 , 1, '-,.., ."0 ..„!‘ •:.. i

,-, 33 
.. ..",'-'0,1•111ii, , 41.› 7Z.,' '<Wyk,' '' '4 • 

Tils1/, / F• 4 .54„ :1\-ri .,•4 )3 1 .er, iniretTrili • f /I've' ;(4, f '......,,  , -„,„„ , , ,,,., .., . , -....--:,. , ,,, ir..k„,,.._.,1,' 0~
 ,,,,..! V ro«,1 t•-:;.11:-.;n1p, " #1P-

11 •111.;` ,¿:7;`,1-1,7 .1-4 'r ' 1.1...,' <3..3 \ - I.. 410,41,1155,1#.:V41.5•:. r ' - , - 'T t. .,4,• ..;,\11:1, 1:;:fh... "P"' '.. :4411; e ,S4ct rj,10 1<•'-'*3 1.1° 1
..."7,141, ..`?1•"..) 1 't..r • ''- '111P1'..1,7'-::,1,fü -...1: 7: 'It. Gt,. 1 :.,11"-,1111' ,-T"--.'.;:t. rIp--.....-- ,. .,,`,?!. : 1/4'``''- G.21..../3 • , _e,-- . 

.....eir... „, 

"7., f„,,,.4 ."-- v.V.I.,` 41 I :*14.priltzT•.,:. 4.4 ., c,. •"r",1 . ;,V,1:7.11,/~1 411.14,t, ,.̀",1„,7,1iyt,711. `w•C,13 I.' ''(.. (3-$"‘ e 
C:"1"›1' '`'.. ':13.11A....'1;4,- #4'4051 LLI., ',4u'áit ' .511%$$'1›":  '4725a, ,i 4k./koull,4;:•3-',.-,..7.?'"r-''l 101-44-$.,"5;¡?;:1:::9¿:i.tA7;11.›4191".."'/1,-. ' ç é er Z.̀ • 

e
,,,„„,,,,,,,„.,„,,,,,,,,;,. .,,,„.„,, „.. 

41.1.71it-,,,Z1',-..1-:i1,11115,11,- 
,,,......,,,,....,,,,,,,,::. , ,,,,,..,„4.-- ..."." 1:5'1W,...0. ..1, -.47.'"‘'Zi``...›;11!, `'-•'•-• ..,4111k,trrop.,..„.. le,»Irk, 0 .1,4 •,'",‘/,..h•LIrt irly,•••‘. -. 11; 

,5"«;".1,1 1,1;,,,T11 ,litY". ,ç'ç"\\ 4,_ •V . , 1 .1 • 4.i. ;in, « ' • 4/911, ',...'30-1.9"2",k .9-- ,--..-41,,.\,,,,.- •• ay> 5,7 .-*-5,1.1. ‘.41--.74 
--- ` 4 Mz/.10, 4...rt "Ili,- i' 1.4•, ,* 1W .1 -1. L'Itl-lr. - 1,4-5-..7,:•.7'. >1 4..^::-.,•:~r,-49,t, AI --ft. - •jrr•I'. \ ,1, Ilf,fr (/ .1';';.--fa.,¡•111.;`."ZI.tt, 
. cÁr.,1"..,4,4.•:•11:15t.:' ' ••,1.4,' '' 1541- 14"431"''''":: Aril\ (••••:-,,,,t1'..'41. 711r,..1011:1,2;,•11. k.v441.!:.•', , ,,,r , . t, /di .„1.,,,,,v,.,,,,,d4.,„.;.,.,,
•:,..,•:-."-.1 ,[-:•:.-4'..-1,-,..4'...f.,•,:%,..r. .2 ww;i/b41;?1,,,y.let,ry, .:1 4 , s d!1",';'„„>44,11,,, ,..;', . „'

tyz-,•,; 0041,10.-.3;•••%'1:4,4-,;•/'„,j,„ /1/7",/"3.--;73,:,":',".'3. .33..,- %._331,4.V•,?º3«, -„,--/-3 • .•14,111,111'11',1:i.V.1:1'..^:;''4:.,41,t• Z17.1%-*'..- ' • % -1',, 1 ," 
,4•1331 „,•,--- 33, I\ , -':::.' `Ts iiii,gr....,, -,ki:.': -.,. .y,,,, -_ , .,,, ( - - 11110 '. .,-....1;,.•:;.1:,---,ww:L7.741,,,, % .,...,;„0-112...F" - • ('' 4,9•3•,,_<{-1".

f 

heirs,,193. `• '''TIO c, "\11- 419b 1 ‘.' filllii ; ,-;9.ti,d.g.:-."-lo ;' , ' ;',L''/' 4 l'illi 51 li'fl, 141.r'n59-2. r 4-4.••',"-«-.-;• r <v., 1.k,lip wi-ii,r, -_ -_ :- ''',`.,,`;' .:',:•...-`)11,,i ..1. `4,...-..-")",.1- A iy, ,,., • • 4.iltill'iii-4/1" ''': , Nat-,1, 191 41 ' - k 7 0, i. l• /).11' 11Z ?.. /411i ' '''' '• ".1
91, -/r <„ ii , ..:. „,•-• 0..•-•D ' "11 ) ffl/.4',1 :  il 1 3 •- , f,,J _o / ...„<, ,,-.1‘,.., , ,•,,,,...3 ,,ir 9.,,,,,o 

Al' Will roI.3.1, 7( 7%qi•J% 1 - ' ,,,, •!''''',191/i •• ' 3 - /1 "- ' ' " Y9 '  .‘4,./ ,• ••• •041440741..

t  t  ,..,,,, I , ,w1 . — 0..4(.4.1 , , . wi, 7-,-, -,...., , ,,7,9„..jo .-...-„, • k , .;<4, ir;',Nr,1467 Mr 
' ' , ' .' , I  ''' ••-4'7. •••11 ç . • lb ' '"' J 14 ' '  - ,::::-.3 -• ,o, pr ,. klitir 3y, I, ...41,',' ' ••••••. , , ' 

f , .. j 5•,,o •, '*. 0 ' 1 * l ¿ 1,  , - ;.., • , ,'11.11,1i._ 41::'''''',/,6-04. .' , ,.1.-'''qr2-, .,,, ': All.de? 14,41 III 1:9,4IP ''''', f v''' ,.r.,,-, '..v."( i 01' -.P.9,1 1, ',',; 1' -.91- luiu fr,;-91.*,.",,r -aim' 

, liu,, 11°,5x4', , i in 6- .0141 0:0., a ›.1-141.- •-•..,,:•,,,, 0...11 ,,, , 11' "erí , , ,.. ,,, 1 1 , ' '50 j*,, .°.•,..9,, , , = ,,,_„;11 diVeyl ,,, d ; , ,<,19,-vly,.010.1',..: , , 

\ \ ú ,", r-: ". r_v 1,'•,, • ,, .,11 i 1 , -Ar -;,1,1,'-,,- .'"- ,,,5, .'..,r.'' i vit,-- -.°0",1-1.--° '-'3 u- ',-- c''..:' ' '"' 5.-- '''.- l'Lf rim' 1 91?/•.i.il',711111?,̀- :5:‘;',:illfi':11.1' //1>Igtr-, ,P,11. 11; sf `-, 'ag á le:. :.41,11-1,,,6 ni . lidr ::.i.y...,11tlItjZ' 'MSydt,:- ; " . 91,,,,I4 oil \ o. ' ml,,i, "*..,,,m.a..15' /.4,, <ilt.' 0. ,' ; ,::.yr Izzet`N ‘,00.‘t,:,1: ,,,,,,,,,- ,n• - , 1.11,3111,, ,i; ,.,,, 
•:::.,./-P.-...--. .,-Y'„' - NY?-",-'.- 7 , ',1~, Wilg•IL,...,"--,,d'''''''1:44'.1'' 11414• tia ,,,A-41, '41..'''.. ' '1.1' -z,. .1 ")1, i 1,, 1, j ,t, ,̀  f,# --.,:?::•:•••:••••;.;1'1:.... ....2'''''. : .' ••• • . 2 
-4-t1. ••••••• •CI.V.;•,:::••••3•:' ,.31J-047,-'''' -'̀,"'•',Q1175.'',••,'••fiI_yr'e, 131'1 1111;;•3 •,,„:, ..14'11,14f '4‘ •'.- dt I ' ' - , •'33, 3, ,‘,":(7-̂ „,,,,,,, ,1~,73'.,:3';(1':•*•': .3 • .. : • 3•• • • • .,_, 

g, 1 
''...-:(:_, •,:•-•,......,••:, ,;(,..,3‘,71 .33•••.1,- ,--. ,",,,Idzn, ,,,•,0,101,1r, -//113 ,3,; ,- 31 f`• 0,- ,•,• .10,-,',1,14 ,..,,-:.., ,,,.-::. ''' ,A ,3-..--",-;;,„:„,('-',7•:•••••••••-ti,:i?3•.••••::.. '....?,..,,q• :':',•..-'••-•: • ' • • • • • • 11_,' 

r. • ' '''.Z.,_•.:23:1_,,,•'•'31,r.• :'••; ',1••••••'••':-.‘r.• 1(3. 3c,,„_• 3,-b,,y,,;( 1 ' II )(Oa ,!I3 13";10,,w t.',' ' ( •••• •, ; '•:̀ ,^•71',2,;„ •-•-...7':-.1.. )175.5:', ''.." ....::'•:•••'::1.•-•••5'- : . • .. : ' . . - - ' H. ''77 7 /' \\\'- \ - \ - .' ».-..'1.7, ' . ••••• ;', ...r.yi. §,,..• '•;,:gA.Z.!_¿k7-••-'- ' 9•;,~0'''',,i,-.7-• j'fr,t: ''.':,.. .: ''''...•:.1.,::.;¿.!.. .1. 1' 'n,f•»':',.:•:•••• •''''':''r. • .. .. .; . 1
 \ \\.1,.._ .„,_ , , . ' • ' ,-,•,:',' ,;;',;.;.'..11:,:::*!:•:Y::.'-' : ...N-1,',; ',',•, ' '',::,•;,1•1 -- f•:.'.. ••• ••• •.r.:,'..'!»•••,.., •••••••••••• ,••,•• ......".•"'.» ..•: :.: '', '. ' .. '. : . : • • ••••• •• ',. ,.,••• • •/:21/7/1/_/]-• I f'-' 

\ \ \ , rç-\ ,-,__ 1 .. • .: . . : •,'''''' .•:••••• 1, •:1'.•::';:::::•:•: .... "•• .: ..•...". y:•••••:•.'/W:,:•• .•'••••,.•...•• '' ..•. .' • '.. • '• .;. • •:•• . :/7;lli Li- ' 
'' \ 1. \' \\\\\\\ -\- . . . . • • • • ''..--•,,:,,,,•• • ...,,I.. ..• • ::••• •••,••••••,..,,...•:.... • , ,,, . • • . . . . . . .,.".ir .rT.1_71-Iiii ji. , \ - \ • N ' • .' ' • • . . ' ,' ' ,:...,1:::::',•.,...• ..,;'.;•:?,:;_r:Y • - ''' ' • . :''. • ••, • • . ••\ r___ . \Ç''\ \V- \\‘-\-:\ .• ; • ' ' ' . ,• : '---.-...,,,,.- . . .. :,::, , , in- _, . . ... , . .-.)- JP - • -\__ \\\\- \I. \‘ \ ̀:::- . ' : , ,i' , . : -; l' — 7 / I l 1 I 1,,új -1-'- L--S. 

x- \"\-qZ.1



i 

66 TERRA BAIXA MEDITERRANIA 
, 

, 

L'alzinar litoral necessita un sòl relativament pro- corn sobre substrat calcan, a la part septentrional de 

fund i ben constittfit. La virosta no hi és gaire abun- l'area de l'alzinar litoral, fins a la latitud de Barcelona 

dant, car les fulles es desprenen de les plantes de ma- i Montserrat, bé que reapareix més avall, en comptats 

nera parsimoniosa. L'ambient a l'interior de l'alzinar és indrets del Penedès, de les Muntanyes de Prades i de 

més aviat fresc i humit, dins de les limitacions que im- les Muntanyes de Tivissa i Vandellòs. En queden ben 

posa el clima dominant, a causa de la densitat de la pocs reductes, fortament alterat corn ha estat per la 

vegetació. , secular acció de l'home, 
Horn pot assajar de resumir en una taula la compo- Pere) aquest alzinar litoral típic no és pas l'únic. És , 

sició específica habitual d'un alzinar típic, i també l'es- corrent de trobar-ne una colla de variants, fruit de 

tructura espacial de la comunitat. Cada alzinar concret, l'elevada gamma de variacions ambientals que es pro-

òbviament, diferirá en aim') o en allò del model que dueixen en el dila tat territori de l'alzinar litoral. De , 

ara proposem. Que ningú no s'escandalitzi: la vida és totes, les variants més destacables són els alzinars lito-

difícilment redulble a una matriu matemática sense rals amb roures, l'alzinar litoral amb boix, l'alzinar lito-

fissures. ral esclarissat, l'alzinar litoral amb carrasca i, final-
ment, la sureda. 

ESTRAT ARBORI 
ALTURA: 10-15 m L'ALZINAR LITORAL AMB ROURE CERRIOIDE (Quer-
rtEcosramENT: 

zi 
75-1

na 
00 cetum ilicis gallo provinciale cerrioidetosum) representa 

COMPOSICIó: al , ( 
% 

ilex)uercus ilex sspQ . la versió més humida de l'alzinar litoral, rica en una 

ESTRAT ARBUSTIU ALT I LIANOIDE ALT colla d'esplcies de tendencia eurosiberiana (general 

ALTURA: 1,5-3 m (i més, per a les Hanes) ment submediterránia) que li confereixen un curiós as-

RECOBRIMENT: 75-100 % pecte de bosc mixt, car es tracta d'arbres o arbusts 
COMPOSICIÓ: ~full (Viburnum tinus) caducifolis o bé d'herbes de fulla tendra. A l'estrat ar-

Modern (Rhamnus alaternus) bori fa costat a l'alzina el roure cerrioide (Quercus 
aladern fals (Phillyrea media) cerrioides), la servera (Sorbas'domestica) i algun altre 
arboç (Arbutus unedo) 
llentiscle (Pistada lentiscus) caducifoli. Als estrats arbustius i lianoides penetren 

bruc boa! (Erica arborea) diverses especies aimants de la frescor, corn el san-
matabou (Bupleurum fruticosum) guinyol (Comas sanguinea), l'arç blanc (Crataegus 
ginestó (Osyris alba) monogyna), el lloreret (Daphne laureola), el lligabosc 
lligabosc (Lonicera implexa) etrusc (Lonicera etrusca), Paranyoner (Prunus spi 
englantina (Rosa sempervirens) 

no- . 

ridorta (Clematis flammula) sa), la ginestra triflora (Cytisus triflorus), etc., cadu-
arítjol (Smilax aspera) cifolis la majoria. I, finalment, l'estrat herbaci es veu 
etc. enriquit per una munió d'espècies d'aspecte ben poc 

mediterrani, WM la maduixera (Fragaria vesca), el fe-
ESTRAT ARBUSTIU BAIX I LIANOIDE BAIX rib boscá (Brachypodium sylvaticum), el mill gruà (Li- . 

ALTURA: 0,5-1,5 rn thospermum purpureo-coeruleum), una lleteresa de 
RECOBRIMENT: 5-25 % bosc (Euphorbi COMPOSICIó: galzeran (Rascas aculeatus) a amygdaloides), el gatmaimó (Tam us ' 

esparreguera (Asparagus acutifolius) communis), el marxívol (Helleborus foetidus), etc., 
roja (Rubia peregrina) plantes totes elles que tenen llur òptim fora de la 

regió mediterránia. 
ESTRAT HERBACI (0 ARBusTIU REPENT) I MUSCINAL ' 

. 
Lalzinar litoral amb roure cerrioide es fa només 

ALTURA: 0,1-0,5 rn en indrets obacs, entre els 100 i els 600 m, sobretot a 
RECOBRIMENT: 0-20 % (o més, si abunda l'heura) les zones silícies del Sistema Litoral català. 
COMPOSICIó: falzia negra (Asplenium adiantum-nigrum ssp. 

onopteris) 
camedris (Teucrium chamaedrys) L'ALZINAR LITORAL AMB ROURE DE FULLA PETITA 
heura (Hedera helix) (Quercetum ilicis gallo provinciale quercetosum fagi-
viola boscana (Viola alba) neae) presenta també una important introgressió de 
chrex (Carex halleriana) roures, pero d'una especie diferent. En aquest cas es 
niches (Scleropodium purum, ... etc.) 
etc. tracta del roure de fulla petita o roure valencia (Quer-

cus faginea ssp. valentina), que és un roure subme- , 

La composició facilitada correspondria al nucli es- diterrani molt característic de les nostres rouredes se-

sencial d'espècies d'un ALZINAR LITORAL TÍPIC 0 AMB ques, A l'estrat arbori, ultra roures i alzines, horn troba 

MARFULL, que és la comunitat científicament anomena- la pinassa (Pinas nigra), la blada (Acer opalus ssp. , 

da Quercetum ilicis gallo provinciale pistacietosum. granatensis), etc. Entre els arbusts submediterranis que 

Aquest alzinar litoral típic es fa generalment en indrets hi solen fer acte de presència cal esmentar el corner 

assolellats i més aviat eixuts, tant sobre substrat silici (Amelanchier ovalis). A l'estrat herbaci apareixen es-

' 
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Fig. , 34. ESPECIES DELS ALZINARS, I; les alzines ( X 0,5) 
Vegeu també les figures 35 i 42, 

a: alzina, branquillons masculins i femenins (Quercus ilex ssp, ilex), a': aspecte de Parbre; b: carrasca (Quercus ilex ssp. ro-
tundifolia); c: surera (Quercus saber), c': aspecte de l'arbre escorçat. 

1 

pécies també submediterránies, corn el mateix marxívol L'ALZINAR LITORAL AMB BOIX (Quercetum ilicis 
(Helleborus joetidus) o la viola de roureda (Viola galloprovinciale viburnetosum lantanae) ofereix la cu-
willkommii). riosa presència del boix i de rota una colla d'espècies 

En conjunt es tracta d'un alzinar litoral que fa de de la roureda de rouse martinenc, que és una roureda 
transit cap a la roureda submediterránia seca, tal com submediterránia corn la de roure de Lila petita, però 
veurem més endavant en parlar de la muntanya mit- de característiques diferents, tal corn s'analitza més 
jana. Aquesta variant d'alzinar litoral és calcícola, i endavant. A l'estrat arbori no hi sol haver gaire roures, 
és la pròpia de les muntanyes calcáries del Maestrat, però sí caducifolis cona la blada de fulla gran (Acer 
dels Ports de Morella, dels Ports de Tortosa, etc., on opa/us ssp. opalus), corn la moixera (Sorbus aria), etc. 
s'hi fa entre els 500 i els 1000 m d'altitud. Així, clones, A l'estrat arbustiu i lianoide crida l'atenció el boix 
en aquestes contrades meridionals del Principat o del (Buxus sempervirens), la vidalba (Clematis vitalba), el 
nord del País Valencia la vegetació mediterrània sep- lloreret (Daphne laureola), el xuclamel xilosti (Loni-
tentrional és empesa muntanya amunt per la vegetació cera xylosteum), el grévol (Hex aquifolium), la ginesta 
mediterrània meridional que predomina a la plana. No sessilifália (Cytisus sessilifolius), la coronilla boscana 
és d'estranyar, per tant, que s'hi barregin espècies sub- (Coronilla emerus), el cirerer de guineu (Prunus maha-
mediterránies, car 800 o 900 m ja és una altitud con- leb), el tortellatge (Viburnum lantana), etc. Al sota-
siderable, poc escaient a la terra baixa mediterrània. bosc herbaci prosperen espècies corn el fenás boscà 
A aquestes altituds, les terres prepirinenques o pin- (Brachypodium sylvaticum), diverses violes boscanes 
nenques més plujoses ja durien una vegetació ben (Viola alba, Viola silvestris ssp. riviniana), el marcó-
diferent de la de l'alzinar litoral. lic (Lilium martagon), etc. 
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...• Fig. 35. ESPECIES DELS ALZINARS, II: herbes, limes í arbusts ( X 0,5) 
Vegeu també les figures 34 í 42. ,-

a: marfull (Viburnum tinus), a': detall de la flor ( x 1); b: arboç (Arbutus unedo), b': detall de la flor ( x2); c: aladern (Rharn-
nus alaternus), c': detall de la flor ( x 4); d: aladern fals (Phillyrea media), d': detall de la flor ( x4); e: galzeran (Ruscus 
aculeatus), e': detall de les flors femeninas i masculinas (x 1); f: englantina (Rosa sempervirens); g: heura (Hedera helix, 
vegeu-ne d'altres detalls a la figura 106), g': detall de la flor ( X4); h: esparreguera (Asparagus acutifolius, vegeu altres esparre-
gueres a la figura 82), h': detall de la flor ( x 4); i: ridorta (Clematis flammula, vegeu d'altres espècies pròximes a les figures 
67 i 82), i': detall de la flor í d'un aquení ( X 0,5); j: arítjol (Smilax aspera, vegeu l'arítjol baleàric a la figura 42), j': detall 
de les flors femenines i masculinas ( X4), j": detall deis fruits ( X 0,5); k: falzia negra (Asplenium adianturn-nigrum ssp. onopte-
ris), k': detall d'una pítmula ( <2); 1: lligabosc (Lonicera implexa); m / n / o: roges (Rubia peregrina ssp, angustifolia, sap. pere-
grina i sap. longifolia), m': detall de la flor i dels fruits ( x 4); p: viola (Viola alba asp. dehnhardtii). 
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1, Alzinar litoral tiple (0.1g. pistacietosum) o sureda (04. suberetosum) 4. Alzinar litoral amb roure de fulla patita (0.i.g quercetosum valontínao) 
2. Alzinar litoral amb roure cerrioide (Q.I.g. cerrioldetosum) S. Máquia litoral (Querco-Lentiscetum) 
3. Alzinar litoral amb boix (0.1.g. viburnetosum lantanae) 

--- - 

Fig, 36, VARIABILITAT DE L'ALZINAR LITORAL 

Disposició relativa dels principals tipus d'alzinar litoral, en fundó dels diferents substrats, exposició i emplaçament latitudinal, 
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L'alzinar litoral amb boix és, com l'alzinar litoral que apareix en els nostres alzinars més meridionals, 

amb route de fulla petita, suara comentat, una comu- concretament a la Font Raja (Alcoi) i a la Serra de 

nitat calcícola i de muntanya. Podríem dir que la subs- Corbera (Quercetum ilicis gallo provinciale genisteto-

titueix al nord de les Muntanyes de Prades i que troba sum patensis). 

un òptim als obacs de Montserrat, entre els 600 1 els 
1200 tu, on predomina a bastament. Al seu dessota, LA SUREDA (Quercetum ilicis gallo provinciale sube-

però, no es fa corn a les muntanyes valencianes una retosum) constitueix la darrera de les grans variants 

vegetació mediterrània meridional, sinó l'alzinar litoral de l'alzinar litoral. La seva personalitat és prou acu-

típic. Podríem dir que aquest alzinar litoral amb boix sada, per la qual cosa no ens pot sorprendre que fins 

és una forma muntanyenca i calcícola de l'alzinar típic, popularment hom li hagi aplicat tradicionalment una 

pròpia dels obacs de les muntanyes calcàries litorals denominació diferencial i específica. Això no obstant, • 

del centre del Principat. Els esquemes de la figura 36 des d'un punt de vista fitocenolbgic no s'aparta més . 

ajuden a situar totes aquestes variants en llur context d'un alzinar típic que un alzinar amb roures; l'exten-

ecolbgic i geogràfic pertinent. sí6 que ocupa al nostre país i l'interès econòmic de 
l'espècie dominant, pen), li han conferit un tractament 

L'ALZINAR LITORAL ESCLARISSAT (Quercetum ilicis vulgar especial. 
galloprovinciale arbutetosum) ve a ésser el resultat de La surera (Quercus suber) és una espècie molt prb-

l'alteraci6 parcial de l'alzinar litoral típic, de l'alzinar xima a l'alzina. En moltes contrades, justament, l'ano-

Moral de route cerrioide i de l'alzinar litoral amb boix, menen alzina surera, prova de la finor discernidora dels 

Horn pot pensar, també, que en époques reculades feia camperols. En indrets silicis on el sed és molt pobre 

-2--i en alguns Hoes encara fa— de coixí marginal es- en ions nutritius (oligotrbfic) i més aviat àcid, la surera 

pontani dels alzinars ben constitifits. És un alzinar desplaça l'alzina sota unes condicions generals de tipus 

d'estrat arbori esclarissat, corn el nom ja indica, molt mediterrani septentrional. L'ombra de la surera, molt 

enriquit amb espècies helbfiles, entre les quals sol més minsa que no pas la de l'alzina, no reïx a crear 

dominar l'arboç (Arbutus unedo). Les elzines, espar-

ses, comparteixen llur migrat domini amb el pi blanc 
(Pinus hale pensis), a vegades prou abundant; no és 

rar, tanmateix, que l'estrat arbori manqui i que, clones, 

la comunitat prengui l'aspecte d'una rnáquia densa, amb , 

molt arboç i bruc boal (Erica arborea), si el substrat 

és silici, o amb gran abundor de matabou (Bupleurum : ,.. 
 :

. í 
"' 

 .... , ....„,- 
Ille 4 •-• - 41'

,
''''410 ' 

. :'44.(: ,...,.. 
fruticosum), si és més aviat calcari (el Cytiso-Bupleu-  

return fruticosi d'alguns autors). :- 1 
ii: 

:-.: . •-'''  ,„' --: -',",..: i,' ' ..,•;,W, 1,'1, t.11,, .1-1,1* ! 
‘. .4, ,,,,,,.--'14- ..,..'' ''';, , 410 \::,' - i41', Zs: "';':;,;4;1'>'• rs" ' :, , , 

‘,... 11,11,1,.. •• ”. .1%;. ,... ., 1 /... . • v7, ...r, d' í • ,. ' -4., , ... 
L'ALZINAR LITORAL AMB CARRASCA (Quercetum ilicis ', ...,' '0' -. 4 - 4k. 0.,;' 

, 1
,>", ,,..' , t#''',"' *ti "'41' 4- 2' 4'1- '1" :- lli . ,l,r --• •, ' ,1! zz.,. ,, ' l• 1-' 

galloprovinciale junipero-quercetosum rotundifoliae) ,..v:. '.1., .-..,1,1,:, 4,.,,,- , i , ...4,,,,,,,- j , • ,„É••:?,. .' 

ofereix la coexistencia de l'alzina típica amb la carnsca , ,t ¡.. :, , 7 ' ,:•,:"5-'''' ,., '1,- r•;.,,,, ,ar... •,a,,,,Wsz••,,;' •• -'"'"t4
)11,

(Quercus ilex ssp. rotundifolia), així corn la presenci a , . -.,,,,,1 ,,-,', ,,-'''

del pi blanc (Pinus hale pensis) En el sotabosc, més ' Ili , ..:;',*''', _ ,.:,,, ,,,;e4•711, ká, , ,• , 
aviat pobre, s'introdueixen especies helibfiles própies
d'qspais oberts que viuen grácies a l'escassa cornpacitat 1,«:ItI'' ,1-; i; --..4' .', '-' ,, ?,i , T. l'' ' 1 , , •:,,,411,,..- 4,  ., 
de les capçades dels arbres: garric (Quercus cocci/era), rF4,f,, ,..1 ;r13.; 1 :;:,...,,,' ,,,z : ,:, : 1, 11, , : 

aladern de fulla estreta (Phillyrea angustifolia), mata-
4, '' ' • ' i'

poll (Daphne gnidium), etc. 4...-1,... 411, 1,1:: i '' ,,,, _•, ., , 1.1,,, ,,, . , r.1 ,A,.... r .4 ;'1 ,,,. ,,, ,, ,,'; .1<1 I 

L'alzinar litoral amb carrasca fa de pas cap als car- - -, ""r f - .4' "I : ' , , ' 444, 
' ' '  '

rascars, que seran analitzats més endavant. Pere), tarn- í, -
bé, constella de petits enclavaments la terra baixa li- , ,.,,' i
toral del país mediterraní meridional, allá on, en ple
domini de la máquia litoral, una raconada frescal o ';',',.:, í - •:, , 
un sòl ben profund fan possible la infiltració d'aques- • ~ ' ;..-
tes avançades de la vegetació mediterrània septentrio-
nal. La veritat és que escasseja. Entre el Penedès í la Fig. 37. SUREDA (Quercetum ilicis gallo provinciale sube-

Plana, però, a altituds inferiors a 200 m, quasi que retosum) 

no n'hi ha d'altra. S'hi relaciona una variant partícu- Característic aspecte darer i desordenat d'una sureda explo-
tada —a remarcar els troncs escorçats de les sureres—, aixo-

lar, especialment rica en carrasca, en un freixe especial plugadora d'una brolla silicícola, a la Selva. 
(Fraxinus ornus) i en ginesta patent (Cytisus patens), (Foto: J. Nuet i Badia). 
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Fig.  38. BLOC ESQUEMÁTIC DE LA SUREDA (Quercetum ilicts galloprovmciale suberetosurn) 
A destacar el sotabosc esclarissat de brucs, estepes í arboços, i les capçades esparses í claretes de les sureres (compareu amb els 
blocs de les figures 33 i 39). 

un ambient nemoral per al sotabosc, en el qual, d'altra ESTRAT ARBUSTIU I LIANOIDE 

. banda, tampoc no podrien viure, a causa de la natura- ALTURA: 1,5-2,5 m 
lesa del sòl, moltes de les espècies que hem donat com RECOBRIMENT: 75-100 % 

a típiques de l'alzinar litoral. Per tot plegat, la sureda COMPOSICIÓ: galzeran (Ruscus aculeatus)
arboç (Arbutus unedo) se'ns presenta corn un bosc poc dens, totalment do- roja (Rubia peregrina) 

minat per la surera en l'estrat arbori, i posseïdor d'un bruc boal (Erica arborea) 
sotabosc ric en arbusts tolerants de la Rum i declara- arítjol (Smilax aspera) 
dament silicícoles. rídorta (Clematis flammula) 

Una taula comparable a la fornida per a l'alzinar lligabosc (Lonicera implexa)
etc. 

litoral típic ens presentaria el següent panorama a pro-
pòsit de la sureda: ESTRAT HERBACI (I ARBUSTIU REPENT) 

ALTURA: 0,1-0,5 m , 
RECOBRIMENT: 10-30 % (o més, si abunda l'heura) ESTRAT ARBORI COMPOSICIÓ: heura (Hedera helix) 

ALTURA: 5-10 m fenás boscA (Brachypodium sylvaticum) 
RECOBRIMENT: 50-75 % falzia negra (Asplenium adiantum-nigrum ssp. 
COMPOSICIÓ: surera (Quercus suber) onopteris) 

, 
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Aquesta composició correspon a una sureda «ideal», rants (subas. typicum), que respon a la composició I
com en resten encara alguns reductes. La gran majo- estructura següents: n: :1,- 
na, però, són un poblament de sureres amb una brolla 4 rn 

ESTRAT ARBORI i silícola a sota. No fa gens de bon dir, tanmateix, corn xl 
foren les nostres suredes si l'home no hi hagués prac- ALTURA: 7-15 m a'l cl 
ticat una explotació sistemática del suro de molts nEcomumENT: 75400 % '..,i 4 el 

composIcIó: aizina (Quercus ilex asp. ilex) 
segles ençá. Probablement serien comunitats més den- th pi roig (Pinta sylvestris) ,,,, 
ses i estructurades que no pas les actuals. No cal iMa- blada (Acer opalus) 
ginar, però, la densitat d'un bon alzinar típic. servera (Sorbas domestica) qi 

D'una manera prepotent les nostres suredes s'este- moixera (Sorbas aria) se 
nen per la terra baixa mediterrània de la Selva, del etc. 1 
Baix Empordà if del Maresme (no cal sinó pensar en Si ESTRAT ARBUSTIU ALT 

tota la indústria tapera selvatana i empordanesa), i di 
ALTURA. 1,5-3 m t,

també pel Vallespir í per l'Alt Empordà; en el primer (1 RECOBRIMENT: 50-75 % 
nucli prosperen sobre sòls saulonosos, de base graníti- COMPOSICIÓ: marfull (Viburnum tinus) 
ca, mentre que en el segon es fan sobre els esquísts aladern fals (Phillyrea media) 
paleozoics dominants a la zona. Cap al sud reapareixen lligabosc (Lonicera implexa) 4 El 

esbarzer (Rubus ulmifolius) L claps de sureda, refugiats, naturalment, a les munta- corner (Amelanchier ovalis) 
nyes, i concretament als escassos enclavaments silicis espantallops (Colutea arborescens) , 
que s'hi troben; és el cas de les suredes d'Escornalbou, coronilla boscana (Coronilla emerus) pi 
al migjorn català, i sobretot de les extenses suredes bruc boal (Erica arborea) al 
de la Serra d'Espadà —i també de les Palmes (la ginebre (Juniperus communis) rt.
Plana Alta) i de Portaceli (el Camp de Túria)—, que etc. 

le 
prosperen sobre sòls gresosos (l'Asplenio-Quercetum ESTRAT ARBUSTIU BAIX ' 11 
suberis d'alguns autors). Les Balears en són del tot hi ALTURA: 0,5-1 m 
òrfenes, corn també de les altres variants d'alzinar li- REcomumENT: 5-25 % 
toral a que ens hem referit fins ara. COMPOSICIO: galzeran (Rascas aculeatus) 

I+ roja (Rubia peregrina) 1, 
lloreret (Daphne laureola) 
etc. L'alzinar muntanyenc í 

(Quercetum mediterraneo-montanum 431 ESTRAT HERBACI (0 ARBUSTIU REPENT) I MUSCINAL , 
.1. 

o Asplenio-Quercetum ilicis) 1
ALTURA: 0,1-0,8 m 1 

tz 
RECOBRIMENT: 60-90 %

L'anomenat alzinar muntanyenc ha estat considerat COMPOSICIÓ: maduixera (Fragaria vesca)

de sempre, per part dels fitocenblegs, corn una unitat heura (Hedera helix)
viola boscana (Viola alba, V. sylvestris) a part de l'alzinar litoral. Pels anys trenta, que és quan iúziii. (Luzula forsteri) el 

i 
foren descrits científicament l'un i l'altre, horn coneixia ferias boscà (Brachypodium sylvaticum) 1

k només les formes típiques d'ambdós, la sureda i Po- falguera comuna (Pterádium aquilinum) 
ques variants més. Dels anys cinquanta ençà, el terri- prunella de muntanya (Prunella hastifolia) 1 

veronica (Veronica officinalis) , tori ha estat resseguit de manera més conscienciosa l curraa. blanc (Cephalanthera longifolia) 
hom ha pogut adonar-se de l'existència de les altres herba de talls (Geum sylvaticum)
variants. Amb un criteri més flexible que a la prime- marxívol (Helleborus foetidus)
na, horn ha preferit parlar de variants de l'alzinar típic molses (Dicranum scoparium, Sderopodium pu- , 

en analitzar els alzinars amb roures o l'alzinar amb rum, etc.) , t 
etc. . 

carrasques o l'alzinar atrib boix, tot i que no diferien e 
' .k.. del típic menys que no en pogués diferir el munta- , 

nyenc, però per raons històriques, i també per alguna Crida l'atenció la reducció drástica de la flora lianoi-
de pròpiament fitosociológica, l'alzinar muntanyenc ha de, amb prou feines representada per algun lligabosc
estat mantingut a part. i per la roja; les lianes de terra baixa, com l'englan- 1.1 

En el Sistema Prelitoral i en determinades àrees tina, la rídorta o l'arítjol, no solen aparèixer a l'alzi-
pirinenques i prepirinenques, a les zones compreses nar muntanyenc. Per contra, l'estrat herbaci, tan migrat . 
entre els 700 i els 1200 m, sobre substrat silícic o a l'alzinar litoral típic, pren aquí un relleu extraordina-
kid, o calcari descarbonatat, s'instaura un alzinar ern- ri, reflectit més que no pas en la llista florística (podria 
pobrit en especies termbfiles mediterrànies i, per con- haver estat molt més llarga), en els elevats valors ate- , F 
tra, enriquit en plantes eurosiberianes, majorment plan- sos pel recobriment, valors que tradueixen l'existència ' A 
tes herbàcies bulboses o portadores de brots perdu- d'una catifa d'herbei atapeïda i continua. A destacar, ' g: 

k 

11 
I\ 
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i també, la presència de nombrosos arbres que acompa- eixut en extrem, mentre que l'hivern es presenta ri-
nyen l'alzina i l'absència de l'aladern, un dels arbusts gorosament fred. Hi ha zones sotmeses a aquestes ca-
més característics de l'alzinar litoral típic. A la Garrot- racterístiques climatiques que no poden dar suport 
xa, sobre sòls formats damunt de gresos de ciment cal- a una vegetació forestal (vegeu 3.1.3); en d'altres, més 
cari, arriba a aparèixer (subas. ligustro-torminaletosum) benignes, el bosc encara és possible í s'hi pot instau-
el boix (Buxus sempervirens), l'olivereta (Ligustrum rar l'alzinar continental o carrascar típic. 
vulgare) i la moixera de pastor (Sorbus torminalis). EL CARRASCAR TÍPIC 0 ALZINAR CONTINENTAL 

L'alzinar muntanyenc fa de clímax en una sanefa (Quercetum rotundifoliae" en sentit estricte ( =Bu-
clue corona la vegetació mediterrània en tota la meitat pleuro-Quercetum rotundifoliae]) és una comunitat 
septentrional í silícia del Principat, des dels Pirineus pobra en espècies, d'estructura força simple. L'estrat 
fins a Montserrat. Reapareix en algun altre punt del arbori és dominat per la carrasca (Quercus ilex ssp. 
Sistema Prelitoral (Muntanyes de Prades, Cardó, Ports rotundifolia), alzina petita particularment adaptada al 
de Tortosa) i també en algun obac del Sistema Litoral clima mediterrani continental. El sotabosc no té, ni 
(Montnegre, per exemple) o de les Alberes. de bon tros, l'exuberància del de l'alzinar litoral o 

del de l'alzinar muntanyenc. Les lianes hi escassegen 
i hi seal també rars els grans arbusts; l'estrat herbaci 

Els carrascars (Ouercetum rotundifoliae) és pobre. Les espècies heliófiles ho dominen tot, bé 
que en els punts més enlairats del territori que li és pro-

A les nostres terres mediterrànies continentals im- pi, en contacte amb comunitats de signe muntanyenc, 
peren unes condicions climatiques més extremades que horn pot arribar a trobar plantes més eurosiberianes. 
al litoral, particularment pel que respecta a les tempe- EsTRAT ARBORI 
ratures. En conjunt les precipitacions són inferiors a 
les de la costa on es fa l'alzinar litoral, però tant o ALTURA: 5-10 m 

REcoBRimENT: 75-100 % 
rnés que aix6 influeixen en el clima general els freds COmPOSICIÓ: carrasca (Quercus ilex ssp. rotundifolia) 
hivernals í les calors de l'estiu. L'estiu és calorós i pi blanc (Pinus halepensis) 

14 
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:- Fig. 39. BLOC ESQUEMATIC DEL CARRASCAR (Quercetum rotundifoliae) 
a A destacar els espais sense vegetació deixats pel sotabosc pobre (garric, argot, cádec, llistó, etc.) i la discontinuïtat de les cap-

çades de les carrasques (compareu amb els blocs de les figures 33 1 38). 
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1 menes de carrascar típic: l'una de tendència pròpiament 
continental i muntanyenca, l'altra meridional i litoral. ' • k: ,, , ,-„,,, 

Fora dels altiplans del Solsonès, de la Segarra i de 
-,' 4,- 4 ,1 4..444  ' ' la Conca de Barbera (que duen una vegetació subme-

' '‘,..'.•'.11,17.:* .". :íj.': ,¡,,,,';'...,At> ' ..."‘',''' . '5',,.,, l':'-', <-,.. .„ ,-.5.--;,- ,,,,,,,-0 .,„- ,,,L.:', . ..;,,Z,, 7,r1 f.,".s•-• ., ... '::"; 2.1 4,-)11...„,.--  4'.%,,.. diterrania) i de les zones decididament subárides del 
L j ,,,„-, 1...' .,i,..,.,:.1-,.L. -1,141-7, ••• :/.. 1..,341“ z“ ,‘' .',.:• -;• 4 4, 4,7' 1.1 Baix Cinca, del Segui i de la Terra Alta, la gran part •-:'  ;;;:•,¡-•‘- 1 sl',4,• " • 1.;..., •' .:'• , .• ' ,-""'•'m•*•:''.• --,...' •••-..... 
'- '•-•,•-Z..• .„ • '',‘ •,-..M.,',. A .N.*: ' / -''40,1'...:'' ..,' • :, '-'n 4' 119.5.,.:`-' •. de Paltipla central catalá és país del carrascar més ric, 

-/ 
• 

ltemk, ' -,,,; .4.1...A.-,. 1,—., ,, .,',,.. ,---- . - .-.1.41... ,• .,1. ;' del CARRASCAR TÍPIC AMB ESPINA CERVINA DE FULLA 
- PI' '' ' :W.-'54.1‘ '. ' ' .11,V, ' . 4 ,g1 ,',.„11,1,*;.,,,,,i`. •; , ; 

PETITA (Quercetunz rotundifoliae rhamnetosum infec- . 
"1, - • 1" 14\41-V - ' ' ' toriae). Les terres submediterránies que el delimiten •',. 4. .1,, 111¡•,,. opt. . ...,,,,....,---. '''s • `,,. . ' ''lli 7s-4,"''' & 4 

._ ,,, t • + ' ,l , ,,,,,le , rt .. r • •-• t• r "r, '''r r ' .-r'rt . . ''.'" . ''' ' ' .1.... 
'''...,..1' , ' 4,471f if.,414. )1 . ' 4'. - ' ...- 110.1.,- ) per les cotes superiors, o les mediterránies muntanyen-

y 

'.•'7'1,;. , ,.. . • -,-•,?':;-* >., '11.11:-. , •\ .ibr•4,41 ques que li vénen de PE (vegeu la figura 41), l'enri-
, ,,-;, •''';',,:,',1•5¿1, -,Z:',1,̂ -V.,::::,,,,':-.• • ::4, ,•'... -',._._''' 'l : queixen d'espécies muntanyenques. En aquests carras-
'1,t4.'; -'' :04' ".k.' ' - ' -,, •,' ':. ,, íi',' -I cars no és rar de trobar la viola boscana (Viola alba), , , , , -1,.,,- • /z,:b'.'',"*,' 'I'. ?-.- ' - ''": ' ' "

• , .' ' - • ',. - ., . • ,„,,,I,14,,,.'14:',1 , : , Parg blanc (Crataegus monogyna), cl lligabosc etrusc 
i 'r,. ,, , ,., /14.  <1141/ • ' 571 . ..,' 1 < ::,,,..,..1,,,,,_? (Lonicera etrusca), Chrysanthemum corymbosum, i fins , 

'11-r.-J4:01,-,1:1'.  '
1 

'''' 4,..»,,Trk,Z1,,,''',, .11,:,,:;,..i.,íz' ' N lyr,„` .2. -,..,.! ,..'  la boixerola (Arctostaphylos uva-ursi), l'espina cervina 
,..1,,I,:,,,„1',:e -..,•;„:1Y,''r‘`.4.,'14 ''';''', T. ' ;11 .7,1' ',1Z' ' <, - de fulla petita (Rhamnus saxatilis) i el roure valencia .,.-1, ,..1,,,, .:,-1,', ,›L 

59' 1c;" •,0i. , ..j t‹. -4,, c,,tv,I. ','' " ,167' r'' , ' 'II , ' ''._.i.b. ,' ''.,,./r, 1,i i: .t, ^ (Quercus faginea ssp. valentina). A les zones calcaries -.-&.,,,,, , ,•' - ' .'..- ;›,':,, ,-•,,, ?-14:•.,1-,y‘.. . . •,...., Jo:, .1,.., .„,., ..,, '1:or, , ,...-t„, - . ,,. • ..p.frj, ...19.,:w ,-,.: ••••.• .....v,u interiors del Principat, i d'Andorra, en qué el carrascar , 
entra en contacte amb les rouredes submediterránies 

Fig. 40. CARRASCAR (Quercetum ratundifoliae) de muntanya, pot enriquir-se en espècies eurosiberia-
Aspecte esclarissat d'un fragment de carrascar, a l'Alcalatén. nes i fer-hi el paper de l'alzinar muntanyenc, inexistent 
(Foto: J. Nuet i Badia). en aquestes contrades continentals; hom parla alesho. 

res del CARRASCAR TÍPIC AMB BOIX (Quercetum rotun-
ESTRAT ARBUSTIU difoliae buxetosum 1. =Buxo-Quercetum rotundifo-

ALTURA: 0,2-1,5 na liar']). Al País Valencia apareix sobretot el CARRASCAR 
REcomumENT: 50-75 % TÍPIC AMB GATOSA (Quercetum rotundifoliae uliceto-
COMPOSICIÓ: roja (Rubia peregrina) 

sum), ms termbfil xèric. De fet comença a aparéixer ' lligabosc (Lonicera implexa) e' i 
garric (Quercus cocci/era) ja a l'Anoia i, devers el S, es va fent més corrent a l'in-
aladern (Rhamnus alaternus) tenor del migjorn catalá i muntanyes valencianes. . 
gatosa (Ulex parviflorus) A les comarques interiors del País Valencia (els Ser-
cadec (Juniperus oxycedrus) rans, el Racó d'Ademús, l'Alt Paláncia, l'Alt Millars argelaga (Genista scorpius) 
argot (Rhamnus lycioides) i P Alcalatén), obertes a les influéncies ibériques, els 
etc. carrascars ofereixen sotaboscs dominats per cupressá-

cies arbustives, corn el cadec (Juniperus oxycedrus), 
ESTRAT 11 ERBACI la savina (J. phoenicea ssp. phoenicea), una subspècie 

ALTURA: 0-0,3 m ibérica de ginebró (J. COMMUlliS ssp, henzisphaerica) 
RECOBRIMENT; 20-50 % i fins en alguns punts la savina turífera (J. thurifera): COMPOSICIÓ: llistó (Brachypodiurn retusum) 

cárexs (Carex halleriana, C. humilis) és el CARRASCAR AMB SAVINES (Junipero-Querceturn I'D-

camedri (Teucrium chamaedrys) tundi/oliae).TM9 Per contra, en barrancs i fondalades ' 
pinya de sant Joan (Centaurea conífera) de la terra baixa litoral valenciana (Foia de Bunyol, 
etc. Plana Alta, etc.) arriben a constituir-se carrascars ter-

mbfils, comparables al carrascar amb gatosa, però amb
La llista d'arbusts i de plantes herbàcies podria ésser margalló (Chanmerops huntiiis) i arçot oleoide (Rhanz-

molt més llarga, però aleshores donaria la falsa impres- nus oleoides ssp, angustifolia), l'anomenat CARRASCAR 
ski que es tracta d'una comunitat rica. En realitat, al AMB MARGALLÓ (Rubio-Quercetum rotundifoliae),609
carrascar apareixen moltes espècies, pen) aquí les unes Aquest carrascar ocupa actualment superficies exigües, 
I allá les altres; les consignades a la llista sán, potser, per() potser altre temps era més difós, i fins hi ha au-
les més fidels. Aquesta gran variabilitat és ben corn. tors que l'imaginen estenent se per bona part del terri-
prensible, car d'alzinars continentals, se'n troben des tori que atribuïm a la máquia de garric i margalló; si 
del Bages fins al migjorn valencia. Al País Valencia, més no, horn pot dir que hi fa un paper semblant al 
per exemple, alzinar sol voler significar carrascar: ja que més al N juga l'alzinar litoral amb carrasca (p. 70). 
hem vist corn hi era d'excepcional l'alzinar litoral au- Els carrascars, lents a recuperar-se, es troben avui 
tantic, i corn, encara, sovint era un alzinar litoral amb molt malmesos, fornidors corn han estat de fusta i lle-
carrasca. Simplificant, hom pot distingir dues grans nya en territoris que n'eren pobres. Als altiplans del 

, 
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ient Principat ha desaparegut en grans extensions, corn a L'alánar baleàric (Cyclamini-Quercetum ilidS)433
iral. conseqüència d'utla activitat agrícola secular sobretot. 
de Al Pais Valencia també, però l'explotació de carácter Les Balears, per llurs característiques litolbgiques i 

me- forestal hi ha estat més intensa, de manera que ha res- climatiques, no permeten l'establiment d'un alzinar 
del seguit fins els espais molt marginals que l'agricultura muntanyenc, que exigeix frescor i sòls més aviat cids 
)art no podia aprofitar. Al migjorn valencia horn ha arri- o sí més no descarbonatats, ni tampoc d'un alzinar con -
ric, bat, no ja a tallar totes les carrasques d'un indret, sinó tinental, adaptat a un rIgirn de temperatures i pred-

L,LA fins a arrabassar-les, práctica de desastroses consecian- pitacions inexistent a les Illes. A les Balears horn pot 
fee- cies forestals, esperar de trobar quelcom de comparable, si no igual, 
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Vinalopó Mariola / Aitana mar 
am-
CAR 1. Domini de la máquia continental (Hhamno-Quercetum cocciferae) 
.y.609 2. Domini del carrascar amb espina cantina (Ouercetum rotundifoliae rhamnetosum infectaras) i (2') domini del carrascar amb gatosa (0.r. ulicetosum) 

Iles, 3. Domini de la roureda seca (Violo-Ouercetum fatness) 

au- 4 Domini de l'alzinar muntanyenc (Quarcetum mediterraneo-montanum) 

tri- 5. Domini de l'alzinar amb carrasca (Ouercetum Minis galloprovinciale genistetosum patentis) 

,; Si 5. Domini de la máquia litoral (Guerco-Lentiscetum) 

t al 
70). Fig. 41. CONTACTES MEDITERRANIS I SUBMEDITERRANIS DEL CARRASCAR 
INTUi Atesa la seva gran area de dispersió, el carrascar entra en contacte amb diversos dominis de vegetació mediterránia i subme-
lle- diterránia, cosa que explica la seva gran variabilitat florística. L'esquema recall transectes ideals, díposats segons el mapa de 

del situació. 
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a l'alzinar litoral descrit per al Principat i per al País ESTRAT HERBACI 
Valencià. I això és, efectivament, Oh que horn hi ALTURA: 0,2-0,5 m (i més, si hi ha cárritx) 
troba. RECOBRIMENT: 10-25 % 

Cap de les diverses variants d'alzinar litoral comen- COMPOSICIÓ: pa porcí (Cyclamen balearicurn) 

tats fins ara, però, no escau amb justesa a les terres fraret (Arásarum vulgare) 
cárritx (Ampelodesma rnauritanicum) 

balears. La historia biogeográfica de Parxipllag, i en- llistó (Brachypodium retusum) 
cara d'altres circumstàncies, han dut a la constitució ileteresa (Euphorbia characias) 
d'una mena d'alzinar litoral empobrit en diverses de cárexs (Carex dystachia, etc.) 

les espècies que el caracteritzen i enriquit, per contra, etc. 

amb plantes endèmiques o amb espècies que horn Alguns dels grans arbusts típics de l'alzinar litoral, 
comptaria de trobar en comunitats més meridionals. corn el marfull l'aladern o l'aladern fals són absents , , 
Hi ha autors que parlen, simplement, d'una variant o molt rars a l'alzinar baleàric; això fa que el sotabosc 
d'alzinar litoral empobrit; d'altres, s'estimen més de es presenti menys imposant. Hi manca o escasseja 
destacar la personalitat innegable d'aquests boscs d'al- molt, també, la falzia negra. Els caducifolis, òbvia-
zines í parleil d'un alzinar diferent, de l'alzinar baleàric. /Trent, no hi són pas presents. Aquest empobriment es 

Si no fos que resultaría poc entenedor, seria millor veu compensat per la penetració d'espècies de carácter 
dir alzinar gimnésic que no pas alzinar baleàric, i això meridional, usuals a les m'aquies i comunitats obertes 
perquè només les Gimnésies (Mallorca i Menorca) pre- de zones més eixutes, corn és el cas del fraret, del His- , 
senten aquesta comunitat; les Pítiüses (Eivissa i For- tó o del cárritx. La presència del bellíssim ciclamen 
mentera) en són del tot òrfenes. Més encara: ni alzines baleàric (Cyclamen balearicum) és una nota destacada, • 
aillades no hi ha. A Eivissa i a Formentera, efectiva- indubtablement important a l'hora de personalitzar la 
ment, l'alzina és un arbre foraster. N'hi ha qualcuna comunitat; i si aquest ciclamen és una espècie encl.& ; 
d'introddida, coneguda per un general amb el nom mica, també pròpies de les flies són les formes á va-
d'aglaner, però no hí és espontània. Aquest és un fet rietats sota les quals es presenten bona part dels peus ' 
interessant que ens recorda si més no dues coses: la de roja (Rubia peregrina var, longifolia) i tots els ' 
pèrdua progressiva del carácter forestal experimentada d'arítjol (Smilax as pera var. balearica). A vegades hi 
per la vegetació mediterrània a rnesura que augmenta fa acte de presència l'ohyena (Cneorunz tricoccon). 
la meridionalitat, i el divorci biogeográfic que hi ha La situació descrita correspondria, sobretot, a la dels 
entre les Balears majors, emparentades històricament alzinars de les parts poc elevades de Mallorca, aquelles 
amb les files tirréniques (Còrsega i Sardenya), i les que entren en contacte directe amb les brolles i rná-
Balears menors, vínculades amb les terres valentines i quies heliáfiles de les parts més baixes. A aquestes 
bltiques. Tot això no obstant, dir alzinar baleàric no altituds mitjanes, efectivament, l'alzinar i la máquia 
és cap tort i fa de més bon comprendre. s'imbriquen força i fins s'encavallen de manera equí-

L'alzinar baleàric, exclusiu, doncs, de Mallorca í de voca, car sobre sáls poc profunds i en indrets assole-
Menorca, podria ésser tipificat per la taula segiient, que Hats, la máquia pot ocupar estatges situats per damunt 
recull el seu nucli floristic basic i els seus principals de l'alzinar. Horn podria dir que aquest alzinar baleá-
trets estructurals: ric de baixa altitud és acosat per les plantes de la 

máquia, amatents a introduir-s'hi així que un cert grau 
ESTRAT ARBOR' d'esclarissament els ho permet. 

ALTURA: 5-10 m Ocasions per a aquesta penetració no els falten, tan- " 
RECOBRIMENT: 75-100 % mateix. El règim d'explotació d'aquests alzinars, pre-
COMPOSICIÓ: alzina (Quercus ilex sap. ilex) cisament, l'afavoreix. Particularment a Mallorca, horn ' 

pi blanc (Pinus hale pensis) 
engega els ramats de pores a pasturar per l'alzinar, en , 

ESTRAT ARBUSTIU I LIANOIDE régím de cria extensiva. El bestiar hi troba glans, per() 

ALTURA: 0,5-2 m també els tubercles del ciclamen, justament per aixó 
RECOBRIMENT: 50-75 % anomenat localment pa porcí. El calcigament continuat 
comPostmó: llentiscle (Pistacia lentiscus) dels pores, la grufada intensiva del sòl en cerca dels 

roja (Rubia peregrina) cobejats tubercles i l'estassada drástica que sovint horn 
arítj01 (Smilax  
galzeran (Ruseus acul)eatus) 

aspera practica per tal de facilitar la circulació dels animals, 
ridorta (Clematis flammula) anorreen el sotabosc o, si més no, l'esclarissen for-
lligabosc (Lonicera implexa) tament. 
arboç (Arbutus unedo) En aquestes condicions la penetració d'espècies de 
ullastre (Olea europaea var oleaster) la máquia és ben comprensible. Tan intensa ha estat , 
argelaga negra (Calicotome spinosa) 
esbarzer (Rubus ulmifolius) aquesta forma d'explotació ramadera que és difícil ac- , 
estepes (Cistus albidus, C. salviifolius) tualment de precisar amb rigor el paper veritable de 
etc les plantes de la máquia al si de l'alzinar. En una gran 

, 
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Fig. 42. ESPECIES DELS ALZINARS, iii: endemismes balears ( X 0,5) 
Vegeu també les figures 34 i 35. 

a: pa porcí (Cyclamen balearicum); b: arítjol baleàric (Smilax aspera var, balearica, vegeu l'arítjol coinú a la figura 35); b': de-
tail de la fulla (x1), b": detail de la flor masculina ( X 2) i de la inflorescéncia ( x 0,5); c: llampúdol bo;d, branquillons mas-
culins i femenins (Rhaninus ludovici-salvatoris), c': detall de la flor masculina ( x 3) i del fruit ( x 2). 

part d'alzinars el sotabosc ha desaparegut quasi total- endemic balear, que de forma circumstancial també fa 
ment, de manera que ni les especies de la máquia no acte de presencia a la part baixa, el llampúdol bord 
s'hi troben. Per aix6, els fitocenelegs han d'admetre (Rhamnus ludovici-salvatoris). En canvi, les especies 
com a representatius els fragments relativament poc de la máquia desapareixen quasi del tot, de manera que 
alterats, tot i que, potser, es tracta de restes ja molt l'alzinar pren un aire prou diferent. Alguns autors, 
modificades. davant d'això, separen aquest ALZINAR BALEARIC MUN-

La pastura extensiva del bestiar pore( genera proble- TANYENC (Cyclamini-Quercetum ilicis ptericlio-rhamne-
mes seriosos de degradació que seran comentats en tosum), de L'ALZINAR BALEARIC LITORAL, que és el 
apartats ulteriors. Des del punt de vista paisatgístic glossat fins ara (Cyclarnini-Quercetum ilicis typicum). 
propicia una paradoxa forestal que impressiona viva- A Menorca no s'hi fa mai aquesta forma munta-
merit: l'existència de boscos integrats per arbres ma- nyenca, car les altituds màximes de Pilla (358 m) ho 
jestuosos i imposants (ningú no els ha tocats des de impedeixen del tot; algunes de les especies que la 
fa molts d'anys.), desproveïts, però, de sotabosc. De caracteritzen ni tan sols arriben a existir en tota Pilla 
lluny estant horn albira uns alzinars densissims i espo- (Epipactis helleborine, Cephalanthera longifolia) o hí 
nerosos que, vistos d'aprop, es revelen corn orfes de tot són molt rares (Rhamnus ludovici-salvatoris, Pteridium 
farciment. No cal sorprendre's, doncs, de no poder aquilinum). La forma litoral de l'alzinar baleàric és 
identificar, davant d'un gran alzinar mallorquí, les es- Púnica present, í encara de forma força empobrida, car 
pecies de la llista básica que suara hem donat: és ben hi sol mancar el ciclamen, la ridorta, Polivella, etc.; el 
possible que no hi siguin. marfull o l'aladern fals, que a vegades encara surten 

als alzinars mallorquins, no apareixen als menorquins, 
A la Serra mallorquina, per sobre dels 600-700 i el marfull perquè no és a Menorca, i l'aladern fals 

fins als 1100-1200 m, abans d'atènyer les zones cul- perquè hi és molt rar, substitult com s'hi troba per una 
minals, desproveïdes de vegetació forestal, l'estrat her- forma especial de fulla molt estreta (Phillyrea media 
bad de l'alzinar baleáric es veu enriquit amb una colla var. rodriguezii). Per contra, l'alzinar sol Portar a Me-
d'espècies aimants d'un cert grau de frescor. Hi apa- norca la murta (114Yrtus communis) i a vegades una 
reix la falguera comuna (Pteridium aquilinum), la viola varietat endémica de cárex (Carex halleriana var. brac-
boscana (Viola alba), Asperula laevigata, Lotus tetra- teosa). La presencia de la murta, index de la relativa-
phyllus, fins diverses orquídies COM Cepbalanthera ion- ment elevada pluviositat menorquina, fa més sorpre-
gifolia o Epipactis helleborine, etc. A l'esttat arbustiu nent Palludida pobresa florística; horn pot pensar que 
comença d'abundar especialment un arbust magnífic, és deguda sobretot a la manca de Rocs alts que haurien 
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servit de refugi a les espècies més sensibles a l'eixut abundants corn això. La major part dels alzinars manor-

flavors de períodes en qué les Tiles foren sotmeses a quins es concentren a la Serra de Tramuntana, on ocu-

régims climàtics més ands i secs que els actuals. Els pen indrets situats per sobre dels 300-400 m a la part 

alzinars encara existents a Menorca conserven, tanma- occidental l fins llocs menys alterosos a l'oriental (els 

teix, una estructura menys alterada que la dels mallor- més ben conservats són els de l'area de Lluc); a la 

quins, perquè la pastura dels pores, bé que existent, hi plana se'n troben testimonis esparsos: A Menorca és 

és molt menys intensa. . la zona del Toro í de s'Enclusa on horn pot trobar els c, 

La distribució de la zona de l'alzinar baleàric és la millors alzinars; també en resten en els barrancs de la 2 

que es desprèn del mapa adjunt. Al si d'aquesta zona, meitat meridional. 
però, els reductes ocupats per la comunitat no són tan 
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PINEDES SECUNDARIES, GARRIGUES, BROLLES I BOSOUINES DIVERSES, ETC. 

Fig. Fig. 43. DEGRADACIÓ DELS ALZINARS 

Els diversos alzinars (muntanyenc, litorals, baleàric, etc.) presenten vies pròpies, peril) a vegades interconnectades, en llurs sèries t 

de degradació, les quals passen sempre, però, per les fases de pinedes secundàries, brolles arbrades, etc. 1 
/ 
1 
t 
c 
1 

3.1.2.2. Les bosquines i les pinedes; les castanyedes, l'avellanosa, la teixeda i 

i les bardisses ( 
i 

Els diversos alzinars que horn ha presentat ens els llocs dels alzinars primitius, per() si no ha estat tan 1 

apartats anteriors ocupen actualment només una part intensa són pinedes secundaries, bosquines de diversa :1, 1 
discreta del territori on foren esperables. Segles i se- mena, fins prats i fenassars allb que hi prospera. Es
gles d'humanització els han fet recular fins a circums- tractará en aquest cas encara de vegetació espontània, -1 , 
criure'ls a àrees sovint d'escassa superfície. Si aquesta no pas d'edificacions ni de camps plantats per la ma I 1 

S,‘ 
humanització ha estat molt forta, horn pot esperar de de l'home, però de vegetaVió espontània secundària, ,1 ( 
trobar poblacions, carreteres, camps de conreu, etc, als subsegüent a l'alteració dels boscos primitius. Tales,

0 
4 
1 1 

i 
1 
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OUERCETUM ILICIS GALLOPROVINCIALE EISTACIETOSUM OUERCETUM MEDITERRANEO-MONTANUM 

Quercetum socciferas rosmarinstosurn Duercetum soccIlerne callunetosum 
Ce, sól normal SI, sel normal 

, 
coo.cfamturn olusll Erloo-Tbymeleootom tInctorlae ononídetosum Erico•Thymeleoetum tinctorlae ulicotostan Cisto•Serothemnetum catalsurrict Pterldio-Lavandoletum pedunculetae sistetosurn 

Co, sol normal, eizut tridentatas sbl naiads, subhurnit Ca, sal normal, subhumit SI, sol normal, subhumít muotanya MitjOne 

Phlomido-Brochypodlotum rotusl o klyparrhonleturn I Into-pubescontis Aphyllanthlon 
obi pus o molt profund Ca o SI, solo/lo subbumito Co, muntanya mItjana o alta term balsa 

* * * 

OUERCETUM II.ICIS GALLOPROVINCIALE 
OUERCO-LENTISCETUM JUNIPERO.OUERCETOSUM ROTUNDIFOLIAE OUERCETUM ROTUNDIFOLIAE 

011areStUM soccilerse Pteddlo.Lavanduletum pedunculotas cIstetosum 
SI, terra baIxa lourtfolise SI, muntanyo mItlana 

AnthyllIdo•Ciststum 410 Hale Anthyllido.Cistetum lavondulutosum Intifoliaa 
sobro «toperot. o sol orotund ErIco.ThymeMeetum tinctories lumanetostsm 1,9evipsdM Erloo•Thymeleeetum floctcritio holienthemetosum Cytiso•olstetum duel, 

gobre sól profund myrtlfoliee ambient bublnunit Ca, terra haixa 

PhlomIdoltrachypodletum reteisl 
sobro sal pee o molt orotund 

ScIllo•Erodleturn sanguls.chrIsll 
solve «tapOrot• 

Fig. 44. EXEMPLE DE SUCCESSIÓ DE DEGRADACIÓ A LA TERRA BAIXA LITORAL 

Sèries de degradació de diferents alzinars (muntanyenc, litoral amb marfull, litoral amb carrasca, continental) i de la maquia de 
garric i margalló al migjorn litoral català. La sèrie superior correspon al domini de la terra baixa septentrional i la inferior al 
de la terra baixa meridional/continental. 
(Pres de Folch i Guillén, 1979). 

incendis, pasturatge reiterat i encara d'altres accions en algun lloc no haguessin existit aquestes comunitats 
són les activitats que menen a aquest estat de coses. abans de la intervenció de l'home, no hauria existit un 
Horn ha produh amb aquestes incidències sobre la nucli inicial des d'on iniciar la colonització dels espais 
natura una degradació, en el sentit exposat a 1.1.3. alterats. Salvat això i admesa aquesta situació, no cal-

Hom es proposa, tot seguit, de considerar les co- drá referir-se reiteradament al fenomen en tractar cada 
munitats subarbustives i fins forestals que corresponen comunitat concreta. 3 

a aquesta fase de la degradació (o de la successió de 
reconstituci6, segons corn se mill); les herbácies seran 
analitzades més endavant (cf. 3.1,2.3). Cal fer notar La garriga (Quercetum cocciferae) 426
que són aquestes bosquines i pinedes secundàries allò 

1 que domina en el nostre paisatge espontani actual. , La garriga típica, la garriga per antonomásía, és una 
I això fins al punt que hom sol identificar bosc amb comunitat arbustiva baixa, densa, punxent i impene-
pineda, essent així que, a la terra baixa subhumida i trable, fortament dominada pel garric o coscoll (Quer-

, amb bon sòl, les pinedes, malgrat llur considerable cus cocci/era). Procedeix sempre de la degradació de 
extensió, no solen ésser més que quelcom de transito- l'alzinar litoral o del carrascar, dels quals, en époques 
ri. Quelcom de transitori esdevingut permanent, a la reculades, segurament deuria constituir el mantell mar-
pràctica, en mantenir-se la pressió de l'home. gínal, és a dir una sanefa que feia el transit d'aquests 

Una observació tanmateix important. En determi- boscos a comunitats d'altres característiques, en zones 
; nats enclavaments especialment hostils (sòl magre, frontereres naturals. 

vents molt intensos, etc.), a vegades prou extensos, al- El terme «garriga», català i occità, s'ha incorporat 
gunes d'aquestes bosquines i pinedes poden representar a la terminología fitocenológica internacional amb un 
una fase final, realment estabilitzada. L'experiència ho significat fisiogn'omic prou precís, significat que no cor-

.: dernostra així í fins la intuïció ja ho fa preveure, car, si respon exactament al que emprem en aquesta obra. 
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Fig. 45. ESPECIES DE LA GARRIGA ( x 0,5) 
, n , 
, 

a: garric (Quercus cocci/era, vegeu-ne d'altres aspectes a les figures 81 i 85), a': aspecte de la planta; b: matapoll (Daphne gni- 1 

dium), b': detail de la flor (X2,5); c: lleteresa vera (Euphorbia characias), c': detall de la inflorescència en ciati (x2,5) i d'una
flor masculina, reduïda al tàlem i a un sol estam (x4); d: llisró (Brachypodium retusum, vegeu-ne d'altres aspectes a les figu-

res 71 i 98), d': detall de la flor (x2,5). e 1, 
i , n , 
fl, ( 

P 
, 

Popularment, i també en Palludida terminologia fisiog- A Mallorca, on el garric és pràcticament inexistent, la 

nómica, horn designa amb el nom de «garriga» qual- forma «garriga» és del tot comuna; un cas clar del o

sevol comunitat arbustiva mediterránia baixa, general- valor lax del terme, emprat corn equivalent a «brolla» ' 1 n 
ment amb garric, però també sense, De fet el garric o «bosquina». 't d 
fa part de moltes d'aquestes comunitats, és cert, però La composició i estructura de la garriga pròpiament
només té un paper absolutament decisiu en una, aque- dita respon als següents trets fonamentals: - 
Ha per a la qual nosaltres volem reservar el nom. En ' 
català tenim el mot «brolla» que designa prou bé aquest ESTRAT ARBUSTIU I LIANOIDE - 

estol de comunitats subarbustives mediterrànies que ALTURA: 0,5-1,5 m 1, c 
1 a 

horn pot assimilar, vistes des d'una òptica fisiognòmica, RECOBRIMENT: 100 .%
COMPOSICIÓ: garric (Quercus cocci/era) 1:- I] 

és a dir d'aspecte general. Per contra, no en tenim cap llentiscle (Pistacia lentiscus) - s 
altre que, específicament, designi el Quercetum cocci- matapoll (Daphne gnidium) ° 

ferae. Sembla que la solució s'imposa sola, roja (Rubia peregrina) 1 a 
' , 

En un sentit molt ampli, clones, d'autèntica base arítjol (Smilax aspera) › 

popular i per tant perfectament respectable, «garriga» etc.

vol dir comunitat subarbustiva mediterrània més o ESTRAT HERBACI /1 
menys rica en garric, sigui un Quercetum cocciferae, ALTURA: 0,1-0,5 ni (i més si hi ha ileteresa) 

una máquia litoral empobrida i esclarissada, o fins una aEcoarumENT: 20-50% j 
brolla mediterrània qualsevol. En un sentit rnés estric- COMPOSICIó: lleteresa (Euphorbia characias) '' d 

llistó (Bchypodium retusum) ( ) te, en llenguatge vulgar però científicament precís, que d7 J) came
ra

Teucrium chamaedrys 
és Pidoni en una obra corn la present, vol dir Querce- cárex (Carex halleriana) 

turn cocciferae i prou. Això, ben entès, en català. etc. n 

, 
, 
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La pobresa de l'estrat herbaci és molt forta, més 
que la taula no pot fer pensar. L'única planta que hí 1

és realment abundant i que és responsable dels valors 
relativament alts del recóbriment és el llistó; sol ro- . • • » 
mandre estèril, però. Tot això s'explica per la gran 

. densitat i atapeïment atesos pel garric, fenomen que • , • 
impedeix l'arribada de llum al nivell herbaci. Per aques- • 4 rmika*,, iv; • • ' 2 
ta mateixa raó la garriga ben constituida és impenetra-

°4114 
• •••• 

3 
ble, malgrat la seva discreta altura: els peus s'hi ensor-
ten, però queden totalment travats pels branquillons : • I. 

' wow.« 7,". • dels garrics i per les innombrables petites punxes de \\ \" \\\ 
què disposen les seves fulles. 

1. Alzinar litoral o continental (Quercetum llicls, O. rotundifollae) La variabilitat de la garriga és gran. El garric i el 2 Garriga (Quercetum cocciferae), corn a manta marginal 

llistó són les dues úniques espècies que hom pot trobar- 3. Brolla (Rosmarino-Ericion Cistion) 

hi invariablement i de forma abundosa; també els so- ,• r lg. 46. MANTELL MARGINAL SEC L'ALZINAR: LA len fer costat la lleteresa i el matapoll. Aquest fet GARRIGA 
mogut els fitocenblegs a distingir un nombre conside- Disposició probable de la garriga abans de la seva expansió 
table de subassociacions, variants, etc. En síntesi horn antrópica, entre l'alzinar —el mantell marginal sec del qual 
pot parlar de cinc menes diferents de garriga, que són devia constituir— i les brolles heliófiles, installades perma-

nentment sobre sòls prims i pobres (compareu amb les figu-
les següents: res 47, 63 i 217). 

La GARRIGA AMB ROMANÍ (Quercetum cocciferae 
rosmarinetosum) és rica en espècies pròpies sobretot 
de les brolles calcícoles, corn el romaní (Rosmarinus La garriga queda circumscrita, pel que fa als Països 
officnalis), el bruc d'hivern (Erica multiflora), la botja Catalans, a la zona dels alzinars (alzinar litoral i car-
groga (Bupleurum fruticescens), la jonga (Aphyllanthes rascar) del Principat í del País Valencia. Manca abso-
monspeliensis), etc. És la garriga més corrent. lutament a les Balears, fins al punt que el mateix garric 

és inexistent a Menorca i raríssim a Mallorca; a Elvis-
La GARRIGA AMB SALVIÓ BLENER (Quercetum cocci- sa és corrent, però fa part només de la máquia litoral 

ferae brachypodietosum) és floristicament forca pobra, més o menys alterada. Mai no se'n solen trobar grans 
malgrat la presència d'espècies corn el salvió blener extensions, al revés d'allò que s'esdevé al Llenguadoc, 
(Phlomis lychnitis). És pròpia de Hoes cárstics molt on el garric, per efecte dels incendis sovintejats, reco-
permeables, kids. breix hectárees i hectárees de país; el garric, efectiva-

ment, és un pirbfit reconegut.5
La GARRIGA AMB GINESTÓ (Quercetum cocciferae 

osyrietosum) fa de transit entre la garriga típica í el 
matoll de ginestó. Hi destaca, òbviament, la presència El matoll de llessamí groc 
del ginestó (Osyris alba). Es fa en indrets més aviat (Asparago-Jasminetum fruticantís) 428 

humits, prop de comunitats de ribera. 
A la Noguera, i en general a l'àrea catalana que 

La GARRIGA AMB ESTEPES (Quercetum cocciferae marca el transit entre les planes de l'Ebre i els Pre-

callunetosum) és pròpia d'indrets silicis, contràriament Pirineus, tanmateix en ple país de l'alzinar continental, 

a les altres, que es fan en la garriga no es fa en les fondalades de sòl profund i Rocs de natura calcària. Horn 
gras, , especialment si imperen condicions d'inversió hi troba diverses plantes silicícoles, corn estepes (Cistus ras 
termica. veu substituida pel matoll de llessamí salviifolius, C. monspeliensis, etc.), bruc boal (Erica 

arborea), bruguerola (Calluna vulgaris), etc. groc, comunitat en part caducifòlia, premonitòria de 
noves condicions ja no mediterrànies, pròxima a les 
bardisses de fons de vall, amb les quals segons on ar-

I, finalment, la GARRIGA AMB BOIX (Quercetum cocci- riba a establir contacte físic. Hí domina amplament 
ferae buxo-terebinthetosum), exclusiva de les zones més 
continentals i alteroses del país del carrascar (Pallars 
Jussá, Ribagorça), on arriba a fer-se fins a 1000 m d'alliberar-se 

eplá/lIa'tscoamqupelletInsel,?paelstreqsuevetgreotbaeisn, en el 
Ell e'fixocen a 

una manera

Hi juguen un paper destacat la noguerola se dels efectes anihiladors del foc mitiançant llavors o fruits resistents 

(Pistacia terebinthus) sobretot el boix (Buxus sem- gran 
.ln'esccaalpfaocrit(altesdeestreetso,tacyates(gaerstiesimidecspi,euectg 

eucaliptus, 
gràciess etc. . 

) a L luunr as 

pervirens). Marca el transit cap a les boixedes sub- aèries  fins solen resultar especialment cremadisses (essències
voritils, etc.) a fi de propiciar el foc í alliberar-se aixf dels compe-

mediterránies (cf. 3.4.2.2). tidors. 
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1 3 el llessamí groc (jasminum fruticans); li fan costat el I 

(If'".  llistó (Brachypodium retusum), l'esparreguera boscana , c 

RI, (11? • . 
. 

• ' • (Asparagus acutifolius), algun arcot (Rhamnus lyciai- s 

le'Y r' 'I , • . des) o aladern (Rharnnus alaternus) i fins algun plan«) I 

151 " V •..- de carrasca (Ouercus ilex ssp. rotundifolia). No és rar s 

veure corn aquell matoll ressegueix els conreus a favor 
2 

/ 
_ ,. ,- , ., ovÁb de les fondalades, de manera que pren l'aspecte d'una 

ne•'? 9 141.? 7- ' tanca natural. s 

(.6.   

/

/ / 
0 i ispl,,!'• / / /

ill " 

/// 
// / 
/ 
// / 

/ 
,/ /4 

1/ / / /, , El matoll de ginestó I 

(Clematido-Osyrietum albae) 4" 

1. Comunitats de ribera (Populetalia albae, etc,) 
2. Matoll de ginestó (Clematido•Osyrietum albae) El matoll de ginestó és una comunitat, d'escassa 

Humitat edifies 3. Alzinar (Ouercetum eicis. O. rotundifoliae) importancia quantitativa en el paisatge, que fa de tan- I 
sit entre els alzinars i les garrigues i la vegetació de t 

Fig. 47. MANTELL MARGINAL HUMIT DE L'ALZINAR: EL ribera. Horn pot pensar que inicialment constittfia un 1 1 

MATOLL DE GINESTÓ mantell marginal de l'alzinar, igual que la garriga ma- [s - 
Disposició probable del matoll de ginestó abans de la seva teixa, per() en llocs humits. Actualment, corn la garriga .:41 
relativa expansió antropica, entre l'alzinar —el mantell mar- mateixa, s'ha estés poc o molt en els indrets on l'al- 4 

gínal humit del qual devia constituir— i les comunitats de .. 

ribera (compareu amb les figures 46, 63 i 217). zinar ha desaparegut, sempre en fondalades, obacs, 1, 
llocs humits i de mitja ombra, etc.; aquests seus reque- 1 
riments ecológics fan que, ni tan sols amb la reculada , 
dels alzinars, hagi pogut guanyar gaire terreny. , 

Aquest matoll és amplament presidit pel ginestó
(Osyris alba), planta hemiparasita i d'habit genistoide '' • 
que ateny l'altura d'un home. Li fan costat la lleteresa

ir'17 (7,0 
II 

 
(Euphorbía characias), l'esbarzer (Rubus ulmifolius), 1 _ ,,,,,, 

Ikl< f, 
la rídorta (Clematis flammula), la rernenterola (Satu- ‘, 
reja calamintha ssp. ascendens). El matoll de ginestó 1, 

M t, b7%
dpo Vi 4. (1111, 4,,,, I t ,* apareix, ça corn lla, a la zona dels alzinars, des del 1,

k, 11001 co gre.' 9.4LL Mb 1 - ''-> 
ffl -)-~ o '' Atlifin. ifr -'-lik V 1 ,... ,Y* peu dels Pirineus fins al migjorn valencia; manca a 1 

Ty t/ 1 1 7- 7. -11 Balears, pero n'hi ha fragments a la Meda Gran. t;', Ár„Ii 

I 

'''<hb ,gtril0 lIrle--
• IA k in? 1/1&714 ,/j., ' 1 1 

--=., illi.--.0"- 7 • I.=" / kikiir .111 '11 11/ 1.. -
OOP/  1„,,v.,,;:,,,,„ Ifr,„„,, ,„ La boixeda amb galzeran 1. 

t. 
illi ''''' :3'; ( .211/ ;:'' (Buxo-Ruscetum hypophy110 432 i amb savina 

" TO ' 9 
,-

,,,.. , 9  _ 5kyLl ".5.vry4'' m y gt , GP] 1, . --..,1, , ;4 \19 , (Stipo-Juniperetum phoeniceae) , 
'‹,,,J, 1 n. fr411. I 111

4 - \  ali q ()) 1/ 1,/ kil. La boixeda amb galzeran és una comunitat d'impacte ., ,(0) -4), ..5,-.., 
il' i T- 1:7) — .7 j4.1 ‘4:2M'' insignificant en el paisatge general dels Pdsos Cata-

I li \ j' l ) ri-- 1 'if „5,1111# lans car es troba limitada a determinats obacs del ' 
É 
í' 

a' 1 1 I ,1/117 iik ', ii/ r".11,, ' , , . Ai • s • f ''',' vi - Montgo (la Marina ta). Aixo no obstant ens In re

41 il ff `-' "\- Irl (,_fsf rirem, be que breument, atesa la seva notabilitat fito- ' 
10 .7:,b VII \ ( l ' ' )///1. _y ,-', ';," 

1/ ,t,4'.,:4 A k,,,,,.\ \1 1 ‘7/, I ii, i ____,,, ji.,,,:-. c. enológica. Es tracta d'un matoll dens i baix (1 m),

0 LI 

siv, ,\Q.,y, >ii ,,,, ...,, 7,-., mtegrat per boix (Buxus sempervirens) i galzerans r

*0,i.( f \ 
. 

xj i (-') ,1 i 
(Ruscus hypophyllus i R. aculeatus), als quals fan cos- : 
tat, discretament, espècies banals de l'entorn. Es fa

a . v p , ,le ni als obacs alts del Montgó (devers 600 m), al domini 4.
_--,-- I'M eV 

f v ,‘„, „,„k\ . , 

#;° "\-•-• 
btf 14, 1.,,, -. del carrascar amb gatosa, al qual substitueix subsidia- 1,

le iz-• ' b , ----: / ' riairrent. l' --.., La boixeda amb savina no es troba tampoc gaire 

Fig. 48. ESPÉCIES DEL MATOLL DE GINESTÓ ( X 0,5) difosa. Es fa únicament al Principat, en diversos mas- •-, 

a: flessamí groc (Jastninurn fruttcans), a': detall d'una flor sissos calcaris litorals (Montserrat, Sant Llorenç del
en secció, arnb is estams soldats a la corolla (X1), a": detail Munt), prepirinencs (Serra de Queralt, Montsec) i 1 r
dels fruits (X0,5); b: gínestó (Osyris alba), b': detail de les ‹, 

flors femenines i masculines (x3), b": detall del fruit (x1,5). pirinencs (Llavorsí, Civís), entre els 700 í els 1100 m.
1' 
, , 
'-. 

• - 
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£s una comunitat densa, que ocupa escasses superfí- valencià, se succeeixen diverses brolles més o menys 
cíes, encastada en relleixos, repeus de cingle, etc., on semblants, totes amb un substrat floristic coml.'', dife-
sol fer de transit entre la roca nua i el bosc (mantell rents només per la presència exclusiva o domináncia 
marginal). En són espècies dominants el boix (Buxus de segons quines espècies. El romaní. (Rosmarinus offi-
sempervireus), la savina (Junipencs phoenicea ssp. cinalis) i el bruc d'hivern (Erica multifloi.a) hi són 
phoenicea) i el a:1w (J. oxycedrus). quasi sempre, no solament. presents, sinó francament 

L'Irea d'aquestes dues boixedes, i llur paper relatius, abundants, atesa la qual circumstància és licit d'englo-
són recollits a la fig. 193. bar totes aquestes comunitats sota la suara esmentada 

denominació comuna de brolles litorals i calcícoles de 
romaní I bruc d'hivern. 

Les brolles litorals i calcícoles de romant Aquestes brolles no es limiten al país de l'alzinar. 
i bruc d'hivern (Rosmarino-Ericion p.p.) Al país de la máquia litoral, que será tractat més enda-

vant (cf. 3.1.3.1), també prosperen amb puixança. 
L'estadi més amplament difós de degradació dels A vegades és una concreta d'aquestes brolles que, in-

alinars és el protagonitzat per les brolles. Sobre subs- distintament, substitueix un alzinar o una máquia; 
trat calcari í a l'àrea litoral, des de les planes rosse- d'altres cops, per contra, es tracta de comunitats dife-
lloneses fins a la muntanya baleàrica i del migjorn rents, dins d'aquest gran complex, selectivament espe-
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Fig. 49. BLOC ESQUEMÁTIC DE LA BROLLA DE ROMANÍ I BRUC D'HIVERN (Rosmarino-Ericion) 
A destacar el predomini del romaní i del bruc d'hivern, la presència d'algun pi blanc, l'existència de claps cremats i la suma-
rietat del sòl, a través de punts del qual arriba a aflorar la roca calcaria del substrat (compareu amb els blocs de les figu-
res 55 1 93). 
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44 Fig. 50. LES BROLLES I TIMONEDES CALCÍCOLES MEDI- cialitzades a substituir carrascars o alzinars litorals o 
TERRÁNIES ALS PAYSOS CATALANS máquies, Això no respon a un atzar capriciós, sinó a 

Arces on són esperables les brolles calcicoles de romanf (Ros- uns plantejaments lògics, de base ecològica. Cal no marino-Enema) i les timonedes calcícoles (Thymo-Siderition 
Jeucanthae) (vegeu també la distribució de les timonedes oblidar que de Salses a Guardamar les condicions va-
gipsícoles a la figura 96 1 de les brolles rnontanes a la figura rien molt, i que per a la zona dels alzinars calcícoles 
195). Hi són indicats els dominis potencials en què aparcixen: • , a nem distingit una colla de dominis diferents (de rouredes segues (BQ); alzinars litoral (Qg), continental (Qr) I 
I baleàric (CQ); máquies litorals de garric i margall6 (QL), Palzinar litoral típic, de l'alzinar litoral amb boix, del 
baleàriques d'ullastre (CC) i continental de garric i arçot (RQ); carrascar amb gatosa, de l'alzinar baleàric muntanyenc, 
espinar (CR). Els requadres ajuden a veure les apetències eco-
lògiques de cada comunitat. etcétera).

En aquest apartat seran tot seguit analitzades les 
brolles litorals i calcícoles de romaní i bruc d'hivern 
que apareixen, d'una manera exclusiva o preferent, 
corn a cornunitats secundàries, a la zona dels alzinars, 
I simplement esmentades aquelles que, bo i apareixent-
hi escadusserament, tenen Ilur òptim a la zona de les 
máquies, lloc on seran tractades en profunditat. 

La BROLLA DE ROMANi« 1 BRUC D' I-1 IVERN AMB BU-

EALAGA TINTÓRIA (Erico.Thymelaeeturn tinctoriae) 343 

éS la més difosa al nostre pals de l'alzinar. Abans de 
comentar-ne cap característica pot resultar útil de faci-
litar-ne l'esquema estructural i fiorístic basic. 

ESTRAT SUBARBUSTIU I ARBUSTIU 

ALTURA: 0,5-1 in
RECOBRIMENT: 75-90 % 
comPostmá: romaní (Rosmarinus officinalis) 

0 bruc d'hivern (Erica multiflora) 
bufalaga tintbria (Thymelaea tinctoria) I:, .. , ,-. 

, ' ,7.117: ',0, ,,.,..iv‘ 
foixarda (Globularia alypum) .,..,, ,„1,41/ ..,,,,5 • ,.....,,,,,,- - -,,,- - -6.,
barballó (Lavandula latifolia) 

''..s":4. , _ 11-14 
1: 

\\ >1 >7711,--" fumanes (Fumana ericoides sap. spachii. F. thy-- . .„„___ 
, ' ..'- \ i" .1, INV S r- - mitotic)) ",41--\.• y ; .---------- Agielit,v,--.'c 19 - ..._v- _ 
"/b 1 P ,4, ---- .1' ‘'.' litl llentiscle (Pistada lentiscus) 

41S,

11 'V '----t: ' 1,0 -, pc1 t ridi zeg :0111 (a I( Is 
(Thymus

nt ai pebere uiisn aov xudyi gt 4c abe dri airs)u) s ) 

botja d'escombres (Dorycnium pentaphyllum) 

-- 1)/ - ,---. 1 -  
r 

.
- \I # 2 M .k.Wir \' 11,40/ - - - 

' 
 -,• •• " " . --- E -_-, 1_,- = _-, ' • ' t • 4 ' ' ' -

•
''',4 

garric (Quercus cocci! era) 
botja groga (Bupleurum fruticescens) 

-,1'1„, , ,\\,t - , 
gavó minutíssirn (Ononis minutissima) 
estepes (Cistus sp. pl.) . 

; argelaga (Genista scorpius) 
-2---„, : \ li_.-11 •-•\ /' t' r 
- ' li jrá,lk:L- • V I' ' ,911,-- gatosa (Ulex parviflorus) 

N. ,d ,i, ,..-
a' ' 

-,,,, `91 , „, 
\ N ..„- 9-4,1) 

atractilis (Atractylis humilis) 
etc. -• /,' \//,' , ‘ •,. ;09 

r --\ 1,, "1... .•,, , ,N,loil, 1: 
.:  , : ESTRAT HERBACI 

Y : / kZ-1_.y.% • 1 k i. ,. , ALTURA: 0,2-0,5 m a - ........‘,1 1.;,/ ' 1 ' \--' :,I1 bff _ ..- ,,A 
s , i 1 ,.1.s, ,., 

REcomumENT: 10-20 % 
b COMPOSICIÓ: llistó (Brachypodium retusum) 

sanadella (Stipa offneri) 
jonça (Aphyllanthes monspeliensis) 
avena de brolla (Avena bromoides) Fig. 51, ESPECIES DE LES BROLLES DE ROMANI. I BRUC farigola borda (Cons monspeliensis) 

D'HIVERN, I: arbusts d'àmbit general ( X0,5) etc. 
Vegeu també les figures 52, 88, 89 i 90. 

a: roman( (Rosmarinus officinalis), a': detall del calze (x 2,5) 
i del fruit ( x 5, vegeu-ne d'altres aspectes a les figures 53-a" A la vista de la relació anterior resulta obvi que es 
i 88-a'); b: bruc d'hivern (Erica multiflora, vegeu també els tracta d'una comunitat fonamentalment arbustiva. To-
brucs de les figures 52 i 58), b': detall de la flor (x2,5), tes les brolles, de fet, participen d'aquest estat de co-b": detall d'una antera (x10), bm: detall d'una tija folia. 

rda (x2), ses. L'estrat herbaci hi juga un paper molt secundari, 

, 
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tant pel que fa al nombre d'espècies que l'integren, L'ambient ombrívol i relativament humit de l'interior 

corn pel que toca a la seva importància quantitativa; de l'alzinar és substinfit per una altre d'assolellat i sec 

de petites plantes herbàcies anuals no n'hi ha cap. Els quan s'instaura la brolla. Tot plegat contribueix a fer-

arbusts, sobretot els subarbusts, són, per contra, molt ne una presa fácil de l'incendi forestal. Triga a refer-

abundants, en biomassa global í en diversitat especí- se'n, car la seva estructura es veu forca alterada per 

fica; ben sovint hom en pot detectar una vintena de la proliferació d'alguns pirófits (el mateix coscoll, algu-

diferents en una área de pocs metres quadrats. Es trac- nes estepes) que en condicions normals, o no s'hi fan, 

ta sempre, òbviament, de plantes perennifólies, de fulla o hi juguen un paper molt discret. 

petita i eixarreïda, sovint riques en olis essencials, per En funció de les variacions climàtiques, sobretot 

un general no punxoses, cremadisses de mena. dels freds hivernals, i de certs condicionaments edá-

Hom diria que aquesta comunitat té una certa dèria fics, aquesta brolla experimenta variacions en la seva 

a mostrar-se particularment esplèndida precisament a composició florística, cosa que justifica que els fitoce-

répoca del fred, sobretot a entrada d'hivern.6 És ales- nblegs en considerin subassociacions diverses. Sobretot 

hores quan coincideix la florida de la gatosa, d'un groc al país del carrascar (en zones no excessivament con-

llampant i atapeït, amb la del bruc d'hivern, que exhi- tinentals), es fa la subas. thymelaeetosum, la més re-

beix un sens fi de campanetes rosades i granats, I amb sistent al fred; hi manquen espècies termófiles corn la 

la del romaní, constellat de flors zigomorfes d'un blau gatosa o la foixarda. Per contra, en els llocs on pros-

pàilid viat de blanc. A entrada de bon temps, quan peraria un alzinar litoral típic solen existir aquestes 

el f red encara domina sobre unes tebiors només men- espècies, en la subas, ulicetosum parviflori. A les mun-

dianes i tímides, cap allá al marc, s'encén de groc l'ar- tanyes tarragonines (Prades, els Ports, Llaberia) apa-

gelaga i rebenten les poncelles de la farigola —qui no reixen les subas. arctostaphyletosum I helianthemeto-

ho associaria amb aquelles parades, ja mig perdudes, sum marifolii, ambdues al país de l'alzinar litoral; a 

de dijous i divendres sants!—, encara acompanyades la primera, que es fa en Rocs més aviat freds i elevats, 

per la florida del romaní, allargassada d'engà de la hi penetren la boixerola (Arctostaphylos uva-ursi) i 

tardor i amb prespectives de mantenir-se fins ben entrat (Erinacea anthyllis), mentre que la segona, ter-

l'estiu. De tardor a primavera floreixen la majoria dels mbfila, duu espècies corn la tufarola (Helianthemum 

arbusts d'aquesta brolla, i no pas de forma poc vistent; marifolium) o la sajolida de bosc (Sature ja montana), 

a l'estiu, quan l'eixut mediterrani imposa els seus si- una altra planta aromática prou coneguda. En ter-

gors, hi ha una certa caiguda d'activitat, fins una certa renys guixosos (Segarra, Anoia, etc.) entra el ruac 

marcescència. (Ononis tridentata) i la trincola (Gypsophila his pa-

Les plantes aromàtiques tenen un lloc destacat en nica), en la subas. ononidetosum tridentatae, I en zo-

aquest collectiu vegetal. Ja ens hem referit a la fan- nes vicinants amb la vegetació de platja es fa la subas. 

gola, al barballó —confós amb l'espígol, í abusiva- aetheorrhizetosum bulbosae, amb calabruix (Aetheor-

ment denominat així per molta gent—, al romaní... rhiza bulbosa), pastanaga borda marítima (Daucus 

Encara se n'hi troben d'altres, potser no tan populars carota ssp. maritimus) i tot d'altres espècies psamb- , 

o apreciades. L'olor d'aquestes plantes no ve de les files. Val la pena de fer constar tot això, tanmateix 

flors. Llurs sentors emanen d'essències volàtils contin- feixuc, perquè ajuda a comprendre les variacions de 

gudes en petites vesícules de les fulles, cosa que expli- la comunitat i a no sorprendre-se'n. 

ca la práctica habitual de masegar-les amb els dits per Aquesta brolla litoral, bo I ésser d'apetències cla-

a sentir-ne la flaire. Aquestes essIncies, tan agradables rament calcícoles, prefereix els sells més aviat argilo-

a l'olfacte, solen tenir un gust desplaent per a molts sos o rnargosos i profunds, poc permeables. Es fa no-

herbívors, els quals s'abstenen de brostejar les plan- més al Principat, als dominis de l'alzinar litoral, del 

tes que en són portadores. En aquest fet i en l'eixa- carrascar i fins de la máquia, sobretot a l'àrea de les 

reiment general del fullatge horn pot trobar una expli- comarques barcelonines en sentit ampli, fins al Bages 

cació a la poca espinescència de la brolla: desplau als i la Segarra, aproxímadament. Cap al migjorn català 

herbívors sense necessitat de ferir-los. En indrets més apareix encara, però es refugia progressivament a la 

humits o molt més eixuts, on la radicalitat de la situa- muntanya (dels 300-400 m en amunt, fins als confins 

ció imposa recursos més enèrgics, l'espinescència és de la zona dels alzinars). No surt a les terres massa 

quelcom de corrent. A la brolla litoral, fora d'algunes interiors, decididament continentals. 

gatoses o argelagues, les plantes no punxen: flairegen. 
La brolla litoral és prou cremadissa. La riquesa en La BROLLA DE ROMANÍ I BRUC D'HIVERN AMB SAN-

essències volàtils i inflamables contribueix, sense dub- GUINÁRIA (Rosmarino-Lithospermeturn) ml representa la 

te, a fer-la-hi. També, no cal dir-ho, l'eixutesa foliar. continuació devers el N de la comunitat anterior. Té 
el seu òptim  a les terres llenguadocianes i provençals, 
de manera que al nostre país ens arriba només un final 

6. En aquest sentit, vegeu també la comunitat de bolitx bord i 
boixac de camp (p. 200). d'área, tocat de meridionalitat en molts aspectes. A les 
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Fig. 52. ESPECIES DE LES BROLLES DE ROMANÍ I BRUC D' H IVERN, II: arbusts, subarbusts i herbes d'ambients sub-
. humits (x 0,5) 

• Vegeu també les figures 51, 88, 89 i 90. 
I 

a: barballó (Lavandula latifolia), a': detall de la flor (x2); b: gatosa (jlex parvifiorus), b': detail de la flor (x 1); c: farigcla 
. (Thymus vulgaris), c': detall de la flor ( x 2); d: cádec (Juniperus oxycedrus)„, d': detail d'una fulIa (x2) amb, les. dues ratifies 
, blanques característiques (compareu amb figura 165); e: pebrella (Thymus ptperella), 

e, .. 
detail del calze ( x2); 

f 
. estepa me 

I norquina (Ciitus villosus, vegeu també les figures 53 i 57), f':  detall del fruit (x2); g: campanella lattuginusa (Convoltwas 
lanuginosus); h: gitam (Dictamnus hispanicus); k: bruc valencia (Erica terminalis, vegeu també els brucs de les figures 5'

3 k': detall de la flor (x5), k": detall de la tija pilosa i de les fulles (X3). 
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Corberes í a l'Empordà es presenta encara sota un d'oferir característiques especials, i es ben comprensi-

aspecte que podríem qualificar de típic, mentre que a ble que, semblantment, es vegin substituits per brolles 

Osona, al Solsonès i al Pallars, limits meridionals de amb trets particulars. 

la seva distribució, ja ofereix unes característiques que A partir del centre valenciái ja fins al migjorn, en-

se n'aparten.' A les arees esmentades, es fa en terres tre .els 400 i els 1000 m aproximadament, prospera la 

potencials de la roureda, del carrascar i, sobretot, de brolla calcícola amb pebrella. Aquesta comunitat tam-

l'alzinar litoral, òbviament sobre substrat calcari. bé arriba a constituir-se al país de la maquia, però 

Aquesta brolla amb sanguinária, fins en les seves ateny la seva maxima esplendidesa a la zona d'alzinar 

expressions més «típiques», no és totalment diferent litoral i carrascar. Constitueix la replica meridional de 

de la brolla amb bufalaga. Quant a la fisiognomia, no la brolla amb bufalaga tinteria, així corn la brolla 

hi ha practicament cap diferencia. En la composició amb sanguinaria n'era la septentrional (al domini dels 

fiorística, les coses ja canvien. Horn pot dir d'una ma- alzinars, ben entes). 

riera general que manquen o perden relleu les especies L'estructura i composició básiques d'aquesta brolla, 

meridionals, de tendencia ibérica; disminueix el paper òbviament, són les tabulades a propòsit de la brolla 

del bruc d'hivern, de la botja d'escombres, etc, i hi amb bufalaga tintbria. Cal indicar, però, la presència 

són absents plantes corn la bufalaga tintória o d'altres de la pebrella (Thymus piperella), de la tufarola (He-

que ja no figuren a la nostra taula per llur escassa enti- lianthemum marifolium) —espècie que ja apareix en 

tat quantitativa, per() d'elevada significació fitocenolb- les formes més termeifiles de la brolla amb bufalaga 

gica. En canvi apareixen o prenen relleu espècies corn (subas. helianthemetosum marifolin—, del romer blanc 

la mateixa sanguinària (Lithospermurn fruticosum), (Helianthemum syriacum [=H. lavandulifoliuml), de 

Pespernellac (Santolina chamaecyparissus), la llerca l'estepa groga (Fumana ericoides ssp. ericoides), de 

(Euphorbia nicaensis), la jonea (Aphyllanthes mons- l'herba prima (Asperula cynanchica), etc., i l'absència o 

peliensis), etc. Horn s'adona que l'estrat herbaci, tan raresa del barballó, del llentiscle i de la botja d'escom-

magre en la brolla amb bufalaga tinctbria, pren un cert bres; el bruc d'hivern hi és molt abundant. En general 

relleu, a causa sobretot d'un discret augment del paper es tracta d'una brolla una mica més esclarissada i baixa 

de les gramínies, prou abundants. que la brolla amb bufalaga tintória, corn correspon a 
una zona més àrida. En les seves manifestacions més 

La BROLLA DE ROMANÍ I BRUC D'Il IVERN AMB PE- meridionals i eixutes (Serra d'Aitana, per exemple) 

BRELLA (Helianthemo-Thymetum piperellae) 349 és pre)- arriba a presentar espart (Macrochloa tenacissima), ma-

pia, sobretot, de la muntanya calcària valenciana. El nifestacions que són referibles a la subas, macrochloe-

mapa adjunt i el capitol 3.1.2.1 ens permeten de consta- tosum tenacissimae; les formes no tan àrides, normals, 

tar que el domini dels alzinars, a partir del Maestrat, pertanyen a la subas, thymetosum piperellae. 

es disloca i confina en comptats sistemes muntanyosos. 
Els alzinars relictuals que encara s'hi fan no deixen La BROLLA DE ROMANÍ I BRUC D'HIVERN AMB LO-

TUS BALEÀRIC (Loto-Ericetum multiflorae) 354 és la ver-
sió gimnesica d'aquest complex de brolles calcícoles 

7. Sobre el valor relativament subjectiu i convencional de les més o menys litorals que ens esmercem a analitzar. 
comunitats, horn ha fat ja diverses consideracions a 1.1.1. Ara cal 
insistir-hi, car si parlem d'aspectes característics és respecte a una A Mallorca mostra un óptirn clar en el país de l'alzinar, 
comunitat típica convencional que, en ella mateixa, no és rnitlorni a muntanya (Serres de Tramuntana i de Llevant), per 
més ben constituida que la «no tan típica» del costat, 1-lom estudia 
i descrigué les brolles calcícoles dels voltants de Barcelona i dels damunt dels 400 m, be que també es fa més avall, fins 
voltants

en 
de Montpelier, certame 

bruc
nt ben constitukles i diferents. De en ple país de la maquia. A Menorca, en canvi, no 

l'una diem brolla de romanf d'hivern amb bufalaga tine-
tbria, i de l'altra brolla de romaní i bruc d'hivern amb sanguinaria; exhibeix preferències, i es fa sobre qualsevol substrat 
les brolles de roman( i bruc d'hivern que són a mig carní de Mont- tant al país de l'alzinar corn al de la maquia. 
peller Barcelona resulten, és clar, interniMies i, clones, «poc típi-
ques». Si horn hagués fet la descripció a l'entremig, les brolles de A Eivissa i Formentera, tanmateix, és inexistent. 
romaní 1 bruc d'hivern de Barcelona i de Montpelier foren finals 
d'àrea, progressivament separats de la tipicitat. Convé reconèixer això, Aquesta brolla es presenta corn la més esclarissada 
alhora, però, que cal adonar-se de dos fets més: sempre ens movem i baixa del grup; rarament ateny 1 m d'altura i no és 
en el camp de les brolles de roman( i bruc d'hivern, i les roses no 
per convencionals deixen d'ésser rigoroses o practiques. Les brolles rar que no arribi a recobrir el 80 % de la superfície, 
de roman{ i bruc d'hivern constitueixen una família força clara d'uni- sobretot quan horn la troba al país de la máquia. Hí 
tan de vegetació, la convencionalitat en la definició de la qual és 
baixa; és a mesura que volen individualitzar-ne, justament a afectes són absents o tares una colla d'especies més o menys 
de manejabilitat practíca, aquestes hipotèticament separables unitats iblriques (foixarda, pinzell, barballó) altrament ben 
que puja la convencionalitat, 

Els condicionaments histbrico-científics han volgut descriure corn típiques d'aquest complex de brolles, i presents, per 
a típics i representatius d'unitats convencionals les brolles d'uns punts contra, plantes priipies de les Balears. És sempre el 
determinats. Admetem-ho, sense perdre de vista que atipicitat no té 
aquí cap connotació pejorativa, í que be calla fer-ho abel, si volíem mateix plantejament dins d'aquest grup de brolles: 
far accessible la realitat a base de porcions convencionals. Mob passa 
en totes les ciències descriptives, a causa de la nostra limitació per a variacions entorn d'un tema central. Hi és especialment 
copsar realitats massa dilatades (és six! COM hem inventat les assig- notable la presencia del lotus baleàric (Lotus tetraphyl-
natures, per example, tot a que, de fet, no existeix ni la química, ni 
la biologia, ni la física, sinó l'aigua, els ocells, el món). /US), un endemisme de les Ines, del tern bord (Sature ja 
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filiformis), del cártitx (Ampelodesrna mauritanicum), zada pel fet de fer-se sobre substrat silici i d'acceptar, doncs, 

etcétera; a Menorca hi ha també l'estepa menorquina la presència de diverses plantes calcífuges al costat de les pré. 

(Cistus incanus) i l'eixorba-rates blanc (Teucrium ma- pies de Passociació que poden resistir aítals condicions del subs-
trat. El fenomen es repeteix, amb menys entitat, sobre els 

rum), i a Mallorca hí penetren espècies més munta- saulons rics en carbonats de l'Aleixar i Vilaplana, al peu de les 
nyenques (falgueres, selaginelles, molses, etc.) per raó Muntanyes de Prades (subas. ononidetosum pubescentis). 
dels llocs on viu. En general és més vigorosa i rica a 
Mallorca que no pas a Menorca. S'ha de dir que a Ma-
llorca arriba a ésser prou densa i a contenir espècies Les brolles continental 1 calcícoles de romaní 

silicícoles, corn la falguera comuna (Pteridium aquili- i maleïda (Rosmarino-Ericion p.p.) 

num), diverses estepes (Cistus salviifolius, C. albidus), , Quan la continentalitat s'accentua, el bruc d'hivern, 
l'argelaga negra (Calicome spinosa), la pulicária (Puli- incapaç de suportar els rigors hivernals, desapareix de 
caria odora), etc.: una variant de la brolla d'estepes í les brolles calcícoles. D'altres espècies més o menys 

. brucs amb cárritx (Ampelodesmo-Ericetum scopariae termbffies fan el mateix, alhora que un cert nombre 
calicotometosum spinosae), segons altres autors (p. 96), d'espècies continentals, adaptades a les noves condi-

cions, vénen a substituir-les. D'entre aquestes darreres 
Lea BROLLES DE ROMANÍ I DRUG D'HIVERN AMB CAMPANELLA ocupa un lloc preeminent la maleda (Linum suffrutíco-

LANUGINOSA (Convolvuletum lanuginosi),112 AMB GITAM (Dictam- , 
. 

,• 
La maleïda

  , 1 el 
, romaní —que suporta bé tant 

netum hispanici)," sum). 
AMB ARGELAGÓ (Genisto-Anthyllidetum ono-

brychioidis) 6" i AMB BRUC VALENCIA (Ericetum multifloro-termi- les condicions del litoral corn les de l'interior— per-
caéis)," i la BROLLA DE ROMANÍ AmB BRIX VALENCIA (Carici- sonalitzen, doncs, un nou complex de comunitats con-
Ericetum terminalis)" representen casos particulars i localitzats. en tinentals, les precisament anomenades brolles contin - 

' La primera és una comunitat baixa (fins a 0,5 m) í poc tals í calcícoles de romaní i malekla, 
densa (60-80 %), localitzada en punts especialment kids i po-
bres en sòl de les Corberes, de les files Medea, del Montgrí, Aquestes brolles tenen ilur òptim en el país de la 
de Montserrat, dels Molona (Anoia), del Montsant, que es pre- máquía continental i fins en les zones árídes de les 1 
senta dominada per la campanella lanuginosa (Convolvulus planes de l'Ebre, Però arriben a atènyer també el pals
lanuginosus) i per la sanadella (Stipa of fneri ( — S. junceal); el del carrascar, no pas en va anomenat així mateix alzi-

. romaní i el bruc d'hivern, així com tots els arbusts de bona nar continental, í fins el de l'alzinar litoral. Es troba 
mida, hi see presents, peril) escassos i en males condicions de 
desenvolupament per raó de la pobresa del sól, mal desenvolu- en aquest cas la menys continental de les comunitats, 
pament i escassesa presumibles en una comunitat baixa i escla- la brolla de romaní i malekla amb esteperola. 
rissada corn aquesta. La BROLLA DE ROMANí I MALEÏDA AMB ESTEPEROLA 

-, 
,5 La segona apareix en els clapers immóbils i séls molt pedre-,1 (Genisto-Cistetum clusii) 1"penetra als PaIsos Catalans [ J1, gosos i erosionats del migjorn català i .muntanyes septentrio-

nals valenciancs, sobretot al país dels alzinars, peró també al per terres del migjorn català i del Maestrat, procedent 
1;- de la máquia; horn pot (fir que se'n troben mostres esparses de les votes de les planes de l'Ebre. És una comunirat 

des del Baix Cinca i les Garrigues fins a la Plana, sempre en 
, 5 moderadament continental, xerbfila, resistent als freds 
?-1 indrets quasi propis de vegetació rupícola. Es presenta Corn una hivernals, però alhora en certa manera tertnelfila, en la 

brolla poc densa de romaní i. bruc d'hivern dominada pel gítam ,4 mesura que s'enfronta exítosament amb temperatures . 
(Dictamnus hispanicus); hi abunden també la farigola, l'herba 
de la marfuga (Aristolochia pistolochia) i la maganeLla (Hen- d'estiu força elevades. Florísticament i estructuralment 
chrysum stoechas). parlant admet d'ésser esquematitzada així: 

'1 La tercera i la quarta apareixen, respectivament, a les mun-
tanyes de la Safor i de la Plana d'Utiel, en indrets relativament 

ESTRAT ARBUSTIU I SUBARBUSTIU 
humits, l'una amb argelagó (Genista hispanica) í un cert antil-

'7 

P 

lis (Anthyllis onobrychioides), l'altra amb prou plantes jun- ALTURA: 0,5-1 m

' 
ciformes (Schoenus nigricans, Scirpus holoschoenus, etc.) i bruc RECOBRImENT: 70-90 To 

valencià (Erica terminalis). COMPOSICIÓ: romaní (Rosmarinus offkinalís) 1 
, 

La darrera és encara més especial i localitzada, car es coneix maleIda (Linum suffruticosum) 
1 
-, només de certes concavitats humides de Serra Mariola, al esteperola (Cistus clusii) 
,-J 

migjorn valencià; arriba a mancar-hí el bruc d'hivern, substi- ginesta bíflora (Genista hi/lora) 
3 tuit pel bruc valencià (Erica terminalis), espècie que, amb la bruc d'hivern (Erica multiflora) 
.-.41 
1-- seva domin'ancia i singularitat, personalitza, juntament amb un bufalaga tíntbría (Thymelaea tinctoria) 
: cárex (Carex humilis) aquesta associació, altrament molt pobra barballó (Lavandula latifolia) 
1 

des del punt de vista floristic (mitja dotzena d'espècies). fumanes (Furnana ericoides ssp. ericoides i sap. , 
-4 spachii, F. thymifolia) 
1 La BROLLA DE ROMANÍ I BRUC D' H IVERN AMB ESTEPEROLA farigola (Thymus vulgaris) 

i. (Anthyllítio-Cistetum dusii) és sobretot una comunitat prépia botja d'escombres (Dorycnium pentaphyllum) 
del país de la máquia litoral i, clones, será analitzada amb de- heliantems (Helianthemum sp. pl.) 

1.. . tall al lloc corresponent (cf. 3.1.3.2., p. 131). Aix?) no obstant argelaga (Genista scorpius) 
%.; 
1 cal referir-s'hi, perquè arriba a constituir-se en alguns punts garric (Quercus coccifera) 
I' del país de l'alzinar vicinants amb el de la máquia. Als saulons gatosa (Ulex parviflorus) 
1 
1 solells del Maresme, Limit septentrional de la seva distribució, pinzell (Staehelina dubia) 

n'apareix una subassociació ben particular (subas. centaureeto- atractílis (Atractylis humilis) 
sum coerulescentis), en ple país de l'alzinar litoral, caracterit- etc. 

1
1,

1 
, 
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Fig. 53. ESPÉCIES DE LES BROLLES DE ROMANÍ I MALEÏDA, i (x 0,5) 

Vegeu també la figura 94. 
a: romaní (Rosmarinus of ficinalis), a': detail de la fulla de vores revolutes ( X1 i X2), a": detall del calze seccionat amb el 
fruit en tetraqueni í de la flor (x1,5, vegeu-ne d'altres aspectes a les figures 51-a' í 88-a'); b: esteperola (Cistus c/usii, vegeu 
d'altres estepes a les figures 52 i 57), b': detall del fruit (X1,5) i de les fulles (x1 i X2) semblants a les del romaní; c: ma-
leida (Linum suffruticosum, vegeu-n un altre aspecte a la figura 94), c': detall del fruit ( X2,5). 

ESTRAT HERBACI maní i bruc d'hivern amb bufalaga tintória; per con-

ALTURA: 0,2-0,5 m tra, la relaciona amb la de romaní i bruc d'hivern amb 
ríncomumENT: 10-30 % esteperola, litoral i meridional, no pas continental, però 
COMPOSICIÓ: llistó (Brachypodium retusum) sí aimant de les calors estiuenques. 

sanadella (Stipa juncea) Es bonic adonar-se corn al migjorn catalá conflueixen farigola borda (Cons monspeliensis) 
•coeléria (Koeleria vallesiana) les tres grans brolles calcícoles: del N (país de l'alzinar 

avena de brolla (Avena bromoides) litoral, sobretot) baixa la brolla de romaní i bruc d'hi-
etc. vern amb bufalaga tintória (Erico-Thymelaeetum), del 

S (país de la máquia litoral, majorment) puja la brolla 
Horn s'adona que aquesta taula no és gaire diferent de romaní í bruc d'hivern amb esteperola (Anthyllido-

de la facilitada a propòsit de la brolla de romaní i bruc Cisteturn), i de l'W (país de l'alzinar i de la máquia 
d'hivern amb bufalaga tintbria. No pot sorprendre'ns, continentals, especialment) arriba la brolla de romaní 
això: no ens hem mogut del gran complex de les brolles i malekia amb esteperola (Genisto-Cistetum). La figu-
calcícoles (Rosmarino-Ericion). Aim) no obstant, val la ra 50 ajuda a fer-se cárrec de la situació. 
pena de notar les diferències i de valorar-les. Per a designar aquestes brolles hem recorregut a 

Destacaríem, d'una banda, la minva del paper del cinc espècies de les que hi tenen un paper més relle-
bruc h'hivem i, d'altra, l'entrada d'espècies corn l'es- vant: el romaní, el bruc d'hivern, la bufalaga tintbria, 
teperola, la malekla o la ginesta biflora. El bruc d'hi- la maleida i l'esteperola. Cinc espècies que, amb llur 
vern, efectivament, desapareix d'aquesta brolla a me- capteniment ecològic í corol5gic, dibuixen clarament 
sura que horn penetra terra endins; al migjorn català, la situació: el romaní, amplament tolerant, apareix a 
limit oriental de l'àrea d'aquesta brolla, el bruc d'hivern totes i ens n'evidencia el comú denominador que pre-
encara és abundant, però no pas a les planes de l'E- senten; el bruc d'hivern, rigorosament mediterrani, 
bre. La maleïda i la ginesta bifiora, al costat del róma- domina en les dues litorals, és a dir en les de romaní I 
ní, passen a dominar l'estrat arbustiu. Ni l'una ni l'al- bruc d'hivern; la bufalaga tintbria, no pas termbfila, 
tra apareixen a les brolles litorals, de manera que horn no apareix en la meridional, i sí en la septentrional í 
constafa realment algun canvi rellevant. L'esteperola fins, discretament, en la continental; la malekla, rigo-
completa el quadre de les quatre espècies dominants rosament continental, no fa part de les brolles litorals 
(romaní, malekla, ginesta bifiora i esteperola) i acaba i justifica que horn li prengui el nom per a designar, al 
de separar ben clarament aquesta brolla de la de ro- costa del romaní, les continentals; i l'esteperola, que 

, 
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defuig les situacions de subhumitat i que practica la funditat (pp. 139 i 142), però n'hi ha que atenyen tam-
terrnofília estival, apareix en el litoral meridional i en bé el domini de l'alzinar continental, la qual cosa ens 
les arces continentals, però defuig el litoral aquilbnic. obliga a fer-hi ara referència. 

Al país del carrascar, aquesta brolla continental pros-
Aquest és el cas, concretament, de la més vigorosa de les 

pera en tota la seva puixança (subas. genistetosum). En timonedes gipsícoles, la timoneda de ruac i trincola. La Timo-
canvi, a les muntanyes meridionals del Principat i a NEDA DE RUAC I TRINCOLA (Ononidetum tridentatae) és una 
les del Maestrat, per sobre deis 300-400 m, ja al país bosquina dominada pel ruac (Ononis tridentata) al qual fan 

de l'alzinar litoral i al límit de Párea que li és pròpia, costat d'altres plantes gipsícoles, corn la trincola (Gypsophila 

perd diverses de les espècies que la caracteritzen (la hispanica) o l'hernaria frutícosa (Herniaría frutícosa). En el 
país de l'alzinar continental, la,presència abundosa de llistó, de 

mateixa ginesta bifiora, a vegades fins la malekla) i farigola, de romaní i fins de maleïda confcreixen a aquesta ti-
s'enriqueix en espècies litorals corn el mateix bruc moneda una densitat especial i una convergència florística que 

d'hivern, el ginestó (Osyris alba), diversos cárexs (Ca- l'acosta significativament a les brolles de romaní i malekla; 

rex halleriana, C. humilis), l'orella de liebre (Bupleu- tanmateix convé recordar l'existència del ruac í fins de la trin-
cola en una subassociació discretament gipsícola (subas. ono-

rum rigidum), etc.; aleshores horn parla de la subas. nidetosurn tridentatae) de la brolla de romaní i bruc d'hivern 
pinetosum hale pensis (perquè és molt corrent, també, amb bufalaga tintbria (p. 86). 
de trobar-hi pi blanc), que és una forma de trànsit La timoneda de ruac i trincola será tractada extensament 

cap a les brolles litorals. En alguns racons excepcional- en tocar el domini de les mèquies i dels espinars (p. 144). Pe-

ment litorals del País Valencia (la Plana Alta) s'ac- netra profundament al país del carrascar, a redós deis aflora-
ments de guix que constellen la Noguera, l'Urgell i la Segarra; 

centua el fenomen i arriben a fer-s'hi dominants, o si al Pallars Sobirà (immediacions de Sort, etc.) correspon a la 
més no ben presents, la gatosa (Ulex parviflorus), una subas. edentuletosum (vegeu p. 280). També hi será tractada 

certa centaurea (Centaurea tenuifolia), la viola sub- la TIMONEDA u'HELIANTEm EsQuAmás I TRINCOLA (Helianthe-

arbustiva (Viola arborescens), el margalló (Chamaerops metum squamati), comunitat gipsícola que arriba, semblant-
ment humilis), la cua de gat (Sideritis angustifolia); és la ' fins a l'Urgell.

subas centaureetosum tenuifoliae, que a vegades es fa 
sobre gresos silícics i representa un trànsit cap a bro- Les brolles litorals í silicícoles d'estepes i brucs 
lles silicícoles. Aquesta brolla arriba a fer-se també al (Cistion mediomediterraneum) 
país de la máquia continental (p. 140). 

La brolla de romaní i maleïda amb esteperola no té Sobre substrat silícic, les brolles subsegüents a la 
la densitat de les brolles litorals, però potser arriba a degradació dels alzinars ofereixen una composició fio-
guanyar-les en esplendidesa arribada la floració. La rística prou diferent a la comentada fins ara a propòsit 
manca o escassesa del bruc d'hivern es veu compensa- de les diferents brolles calcícoles. Un cert nombre dels 
da amb escreix per la maleïda i per l'esteperola, capa- arbusts que de forma més ostensible personalitzen les 
ces de cobrir-se literalment de grans flors blanques, de- brolles de romaní i bruc d'hivern o les de romaní i 
licadíssimes i molt belles; l'exuberant cabellera que maleïda són plantes marcadament calcícoles, incompa-
constitueixen les nombroses mates de sanadella, tan tibies amb un substrat silici. t's el cas del mateix bruc 
fina i testa de fulla, contribueix a endolcir l'aspecte de d'hivern, de la foixarda, del barballó, de l'argelaga i 
ra comunitat. En general horn s'adona d'una reducció encara d'altres. El romaní no defuig de forma drástica 
de les superficies foliars encara més accentuada que en aquests sòls pobres en carbonats o totalment mancats, 
les brolles litorals. però no hi pren la preponderància que és capaç d'atè-

Cal destinar, si més no, una menció a la BROLLA DE ROMANÍ nyer en els altres. Fins una persona poc avesada a con-
i MALEYDA AMB SERPOLL BLANC (Sideriteto-Thymetum loscosii) ° templar amb ulls crítics la Natura s'adona de seguida 
pròpia de Montsant i rodalia, amb prou endemismes catalano-
aragonesos, corn el serpoll blanc (Thymus loscosí), l'herba de de les diferències entre les brolles calcícoles del Ros-
la pulmonia (Sideritís ilicifolia), etc. marino-Ericion i les silicícoles del Cistion.8

Els grans dominadors d'aquestes comunitats són les 
diferents espècies d'estepes (Cistus) i de brucs (Erica) 

Les timonedes gipsícoles continentals altres que el d'hivern. Els brucs, efectivament, són en 
(Gypsophilion) general plantes silicícoles, de manera que el nostre 

vulgaríssim bruc d'hivern no deixa d'ésser una excep-
Un cas extrem de bosquina continental i més o ció, capaç d'induir-nos, per raó de la seva reiterada 

menys calcícola ens és ofert per les comunitats prà- abundància sobre calcari, a una composició de Hoc 
pies de sòls guixosos. Aquestes comunitats se'ns pre- equivocada sobre les apetències ecològiques del gène-

k senten corn a formacions molt esclarissades i baixes, 
1 , clarament englobables en el grup de les timonedes. La .i. 8, Arribats aquí, potser val la pena de recordar que una certa 
.1.: majoria d'aquestes timonedes gipsícoles es desenvolu- forma de la brolla de romaní i bruc d'hivern amb esteperola (Anthyllí-
1 pen al país de la máquia o dels espinars, al capítol cor- do-Cistetum clusii centaureetosum coerulescentis) és capaç de fer-se 
t.; sobre substrats saulonosos, malgrat el carácter calcícola habitual de 
'k 
41 

responent als quals seran tractades amb detall i pro- la comunitat; el lector interessat és remes al lloc corresponent. 

1 
'' ',1 
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BROLLES SEPTENTRIONALS D 'ESTEPES I BRUCS i i r-- - 1 
Ill B d'estepes i bruc boal (Clsto-Sarothamnetum I I 

catalaunici) Om Og . 

•• ... + Bruguera d'escombres amb estepa borrera i 
i 

(Lavandulo-Ericetum acopar/se) , Og Os 
A Bruguera arbòria amb estepa borrera I 

, . (Centaureo-Ericetum arboreae) Om Og 
-. •,i <I Brolla d'estepa crespa (Calicotomo-Cistetum crisp!) Os 

• Landa de bruc vermeil (Ericetum arboreo-cinereae) BO Os 
'........ a B. d'estepes I brucs amb cárritx i 

t (Ampelodesmo-Ericetum acopar/se) i OC 
.4 .. BROLLES MERIDIONALS D'ESTEPES I BRUCS I _ 

= B. d'estepes i brucs amb estepa crespa . 

(Cisto-Pinetum pfnastri) l Or 
* Bruguera amb estepa populifólia I 

(Erico-Cistetum populifoliae) I Or 
BROLLES MUNTANYENOUES D'ESTEPES I BRUCS 

A B. d'estepa muntanyenea típica VO Om Or 
(Trifolio-Cistetum laurifoll1) o 

`çi' B. d'estepa muntanyenca 1 tamborino CO Og w 
0 100 km 

0 
(Pteridio-Lavanduletum pedunculatae) CD 

O B. d'estepa muntanyenca i boixerola Or £1 
(Erico-Arctostaphyletum crass/to/lao) 0 

III B. d'estepa Iadanífera (Thymo-Cfstetum ladaniferI) Or 2 
_ 

, 
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.4 Fig. 54. LES BROLLES SILIOICOLES MEDITERRXNIES ALS La BROLLA COMUNA D'ESTEPES I BRUC BOAL (CiSt0-
PAISOS CATALANS Sarotharnnetum catalaunici)xl és la més estesa al nos-

21,rees on són esperables les brolles silicícoles d'estepes i brucs tre país, bé que es troba limitada al Principat: res-(Cistion mediomediterraneum i Cistion laurifolii) (vegeu tam-
bé la distribució de les brolles silicícoles montanes a la figu- cassesa o manca de substrats silicis al País Valencia í 
ra 195). Hi són indicats els dominis potencials en qué aparei- a les Balears permet de comprendre la qüestió. Heus 
xen: rouredes segues (VQ BQ, CQ), alzinars enc 
(Qm), litoral (Qg), baleáric

, 
(0C) i continental (Qr)

muntany 
, sureda ad i l'esquema floristic í estructural de la comunitat: 

(Qs). Els requadres ajuden a veure les apetències ecològiques 
de cada comunitat. ESTRAT ARBUSTIU I SUBARBUSTIU 

ALTURA: (0,5)1-1,5(2) m 
RECOBRIMENT: 80-100 % 
comPosicIÓ: estepa borrera (Cistus salviifolius) 

estepa negra (Cistus monspeliensis) 
re. Les estepes, si més no algunes de tolerants, també estepa blanca (Cistus albidus) 
poden aparèixer sobre calcari,. per() no hi fan mal cap bruc boal (Erica arborea) 
gran paper. Estepes í brucs, juntament amb un fons argelaga negra (Calicotome spinosa) 
florístic indiferent al substrat, comú per a totes les caps d'ase (Lavandula stoechas) 

brolles, esdevenen els protagonistes d'una nova sèrie bruguerola (Calluna vulgaris) 
gatosa (Ulex parvillorus) 

de bosquines que tot seguit analitzarem. No cal dir botja d'escombres (Dorycnium pentaphyllum) 
que des del punt de vista fisiognómic es contínua trac- ginesta (Spartium iunceum) 
tant d'una brolla genu'ina. Aix() sí: aquella flaire ha gódua arbòria (Sarothamnus arboreus ssp. ca-
desaparegut en •gran part, perquè un bon nombre de talaunicus) , 
les labiades que n'eren responsables no fan aquí acte farigola (Thymus vulgaris)

etc. 
de presència. 

La composició florística de les diferents brolles d'es- ESTRAT HERBACI, MUSCINAL I LIQUÉNIC 
tepes i brucs es revela corn una mena de trencaclosques ALTURA: 0,2-0,5 m (exclosos líquens i molses) 
divertit. Horn s'enfronta amb mitja dotzena d'espècies RECOBRIMENT: 10-40 % (exclosos líquens i molses) 
d'estepa i amb tres espècies de bruc que es combinen composició: llistó (Brachypodium retusum) 
entre elles de quasi totes les maneres imaginables, sen- albellatge (Hyparrhenia hirta) 

molses (Pleurochaete squarrosa, etc.) 
se que per a cada comunitat concreta, pero, hi hagi més líquens (Cladonia sp. pl., etc.) 
enllá, d'un parell o tres d'estepes i de dos brucs corn a etc. 
maxim, La resta d'espècies de les diferents comunitats 
i els ambits geográfic i ecològic en què horn les troba La pobresa de l'estrat herbaci és encara més accen-
certifiquen que es tracta, realment, d'unitats fitoceno- tuada en a. questa brolla silicícola que en les brolles 
lògiques ben diferenciades, la qual cosa no lleva una calcícoles de romaní i bruc d'hivern. Per contra, hi 
certa perplexitat a l'observador, desconcertat davant de sovintegen els líquens foliacis í les molses, cosa que 
tants brucs i de tantes estepes de presència aparent- es relaciona amb els graus més elevats d'humitat que . 
ment aleatòria i confusiva. Els noms científics d'aques- ofereixen les capes superficials del sòl, mai tan drás-
tes associacions delaten les vacillacions en aquest sen- ticament drenades corn en els indrets calcaris í més 
tit en què, a l'hora d'establir-los, incorregueren els eficaçment ombrejades per les estepes. i 
fitocenblegs, cosa prou reveladora: Cisto-Ericetum, Això és particularment així en els casos més típics, I 

I= . Erico-Cistetum, Cistetum, Lavandulo-Ericetum, etc que són els corresponents a la subas callunetosum, la 
A la vista d'això no pot sorprendre ningú que há- tipificada per la relació precedent (amb moltes va-

gim tingut dificultats a fixar la nomenclatura vulgar i riants, tanmateix), pròpia de sòls clarament silícics i 
que no hàgim pogut seguir un criteri tan coherent i fins oligotrófics. La subas. rosmarinetosum, que es fa 
planer corn l'adoptat per a les brolles calcícoles. Ben sobre sòls rics en bases, a vegades fins i tot una mica 
entès: a despit dels noms que emprem sempre tindrem carbonatats, sol ésser més eixuta i pobra en criptó-
al davant una brolla d'estepes í brucs. Reservem agues- games. És mancada de bruguerola i de gódua arbòria, 

, ta locució, però, per a les tres comunitats que, al Prin- però, per contra, presenta romaní (Rosmarinus offi-
cipat l'una, al País Valencia l'altra, i a Menorca la cinalis), botja groga (Bupleurum fruticescens), pinzells 
tercera, juguen un més destacat paper en el paisatge; (Staehelina dubia) i fins albada (Anthyllis cytisoides), 
aquestes seran, clones, les brolles d'estepes i brucs per espècies que tenen llur òptim en les brolles calcícoles; 
antonomasia, concretament les brolles comunes d'este- en indrets molt •assolellats í visitats per l'home pot 
pes i brucs, diferenciades entre elles gràcies a la in- prendre gran preponderància la gatosa. Horn considera 
vocació d'alguna espècie particular. Les altres brolles encara una tercera subunitat, la subas. genistetosum 

' d'estepes í brucs, tanmateix més localitzades i domi- triflorae, amb més genísties (Genista triflora, G. mons-
nades per ericácies, seran brugueres o landes: brugue- pessulana,la mateixa Ocilla) que estepes, molt ligada 
res amb tal estepa, o landes de tal bruc al domini de la sureda. 

, 

, 
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, Fig. 55. BLOC ESQUEMÁTIC DE LA BROLLA D'ESTEPES I BRUCS (Cistion mediomediterraneum) 

A destacar el predomini de les estepes, dels brucs i dels caps d'ase, i la presència esparsa d'algun pi pinyer o d'alguna surera, 

tot plegat sobre substrat silícic (compareu amb els blocs de les figures 49 i 93). 

Horn diría que la tendència d'aquesta brolla d'es-

tepes i bruc boal a facilitar la restauració dels alzinars 

a qué substitueix és relativament marcada. Potser po-

dríem explicar-ho en funció dels nivells d'humitat dels 

llocs on se troba, evidentment més alts que els indrets 

comparables per() de natura calcària. La comunitat, so-

vint força atapekla i alta —sobretot quan el bruc s'hi 

desenvolupa amb vigoria— crea, a més, unes certes con-

dicions nernorals en el seu si. De seguida s'hi fan ales-

1 1 1 1 hores plantes de l'alzinar o de la garriga, de manera 

2 f 2 -4, 2 ,i 2 
1 que és corrent trobar-hi lligabosc (Lonicera implexa), 

y -1, raja (Rubia peregrina), arboç (Arbutus unedo), algun 

4- marfull (Viburnum tinus), matapoll (Daphne gnidium), 
/ / /g9/ llentiscle (Pistacia lentiscus) i fins plançons d'alzina 

/ / /,',/ , / / ///i/a / ////4/1////////k//,/ /////, (Quercus ilex). // / / 
Tampoc no és rar, però, d'enfrontar-se amb situa-

Fig. 56 R 8 E LA BROLLA DESPRÉS DE L'IN- cions radicalment oposades, d'autosuccessió aparent-. EGENERACI D 

CENDI ment indefinida de la brolla. Això esdevé particular-

La brolla pirofítica es regenera amb una relativa facilitat, ment evident en indrets castigats per l'incendi forestal, , 
siguí rebrotant de soca, que és 1'estratIg4 del garric í des 
brucs (1), sigui germinant amb rapidesa i abundor, que es corn és el cas, per exemple, del cap de Creus (Alt Em-

l'estratègia de les estepes (2). pordà). Efectivament, en zones calcinades sovint, la 

• 
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1' Fig. 57, ESPECIES DE LES BROLLES D'ESTEPES I BRUCS, I: estepes ( X0,5) 
! , Vegeu també la figura 58. 

' a: estepa borrera (Cistus salviifolius), a': detall del fruit (X2); b: estepa negra (Cistus rnonspeliensis), detall del fruit (x,2); , 
c: estepa blanca (Cistus albidus), c'. ( 2 . detall del fruit (x2); d : es)

, 
t.epfa muntanyenca (Cistus laurifolius), d': detall del fruit ( 

x2 
), e. 

estepa populifólia (Cistus poputilolzus), e': detall del fruit x . 
est 

epa crespa (Cistus crispus), f': detall del fruit (X2). 
Vegeu d'altres estepes a les figures 52 i 53. 
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brolla d'estepes i bruc boal sol oferir l'aspecte d'un Po- tenor, però mancada d'espècies conspícues dels sòls de 

blament baix i força esclarissat, amplament dominat per tendència oligotrbfica (bruguerola, gódua, etc.), i enri-

les estepes. El pirofitisme de les estepes (cf. 3.1.2.2, quida amb d bruc d'escombres (Erica scoparia) i amb 

la garriga amb estepes) és proverbial. Al fort de l'es- l'estepa crespa (Cistus cris pus); es presenta insistent-

tiu entren en una certa fase de marcescència, car llurs ment associada a un estrat arbori clar de pinastre (Pi-

fulles, força grosses, presenten una ampla superfície nus pinaster), cosa que aquí ens limitern a indicar, car 

transpiradora i no disposen de recursos aïlladors (cf. les pinedes secundàries són glossades més avall. 

3.1.1, fisiognomia i característiques de la vegetació). A les planes litorals i als nivells inferiors de les 

Mig marcides i carregades d'essències esdevenen sum- muntanyes apareix la subas. ericetosum scopariae, la 

marnent inflamables I propicien l'incendi. Passada l'o- típica, que s'acompanya de vegades d'espècies pròpies 

na de foc, llurs llavors incombustibles germinen per de brolles calcicoles, corn són la pebrella (Thymus pi-

milers fins a generar poblaments quasi purs d'estepes, perella) a la Serra de Corbera, o el margalló (Chamae-

amatents a repetir l'experiència al cap de ben pocs me- rops humilis) prop de la costa (Benicàssim, etc.), ja 

sos; si el foc sovinteja —i els estepars ho fan prou en el país de la máquia litoral. A la Serra d'Espadà, 

possible— arriben a bandejar tota altra especie. N'hi per damunt dels 300-400 m, es fa la subas. querceto-

ha prou amb la presencia de l'incendi cada sis o set sum suberis, sense bruc d'escombres i sense estepa 

anys perquè la nostra brolla d'estepes i bruc boal sigui crespa, però amb surera (Quercus suber) i Centaurea 

un simple estepar, esclarissat i empobrit. I és així corn, tenuifolia ssp. mariolensis. La comunitat, força empo-

doncs, la comunitat se'ns pot presentar sota fácies brida, arriba dins als 1000 in i més a Penyagolosa. 

molt diverses. 
La brolla d'estepes i bruc boal s'ofereix en la seva La BROLLA COMUNA D'ESTEPES I BRUCS AMB CAR-

máxima esplendidesa per la primavera. Pel marc, així RITX (Ampelodesmo-Ericetum scopariae)" és pròpia 

que minven els freds, floreix la gódua i es constella de les àrees silícies de Menorca, concentrades a l'entorn 

de minúscules campanetes blanques el bruc boal. Més de s'Enclusa, el segon cím menorquí, sempre en in-

tard, en plena primavera, esclaten les estepes, porta- drets del domini de l'alzinar, bé que també apareix, 

dores d'innombrables flors sorprenentment grosses, empobrida (subas. calicotometosum spinosae), en algun 

blanques amb botó groc en el cas de l'estepa borrera i rar punt silícic de Mallorca. 
de l'estepa negra, d'un rosa intens, també groc al cen- El domini fisiogneimic correspon als brucs, al bruc 
tre, les de l'estepa blanca. Les flors de les estepes, de boal (Erica arborea) í al bruc d'escombres (E. scoparia), 
tacte papíraci, són en gran manera efímeres, bé que secundats per l'estepa borrera (Cistus salviifolius) i 
es renovellen contínuament (cosa que explica l'abun- l'estepa negra (C. monspeliensis), per l'arboç (Arbutus 
dot de fruits i de llavors); separades de la planta, per- unedo), per la murta (Myrtus communis) í especial-
den els petals immediatament. L'estiu, tan eixut, no ment pel cárritx (Ampelodesma mauritanicum). L'o-
es veu afavorit per cap floració destacable. A la tardor, ríginalitat d'aquesta brolla resideix precisament en l'es-
per contra, ho fa la bruguerola, i a l'hivern la gatosa, pectacular presència del cárritx, així corn de la murta 
tan espectacular. i, en un pla fisiognómicament més discret, de Centau-

La brolla d'estepes i bruc boal apareix en els domi- rium enclusense, endemic de Menorca, i de la ginesta 

nis de l'alzinar litoral de la sureda) i de l'alzinar linifólia (Genista linifolia), tan rara als Paisos Cata-
muntanyenc, des de les Alberes fins al migjorn català, lans (Menorca, la Selva i el Baix Empordà). 
en àrees litorals de natura primordialment esquistosa, 
granítica o gresosa. El seu òptim correspon a les bai- La BRUGUERA D'ESCOMBRES AMB ESTEPA BORRERA 

xes muntanyes silícies de les Serralades Litoral i Pre- (Lavandulo-Ericetum scopariae)lm és una comunitat 
litoral, de manera que a les planes selvatana i empor- amplament dominada pel bruc d'escombres (Erica sco-
danesa, bé que present, está mal constituida.. paria), estesa per la comarca de la Selva i rodalia, per 

l'Empordà, etc. El terme bruguera lí escau més que 
La BROLLA COMUNA D'ESTEPES I BRUCS AMB ESTEPA cap altre car, efectivament, la prepotència del bruc so-

CRESPA (Cisto-Pinetum pinastri)"7 fa, al País Valencià, bre les altres especies hi és total. Les seves estructura i 
el paper comparable al de la comunitat anterior al Prin- composició florística l'allunyen suficientment de les bro-
cipat. Hi és molt menys difosa, òbviament, car les lles silícícoles fins ara considerades corn perquè no re-
àrees silícies no hi són gens corrents: punts de Penya- sulti reiteratiu d'oferir-ne la següent taula esquemática: 
golosa, Serra d'Espadà, Serra de Corbera; etc. Horn la 
coneix dels gresos de les baixes muntanyes de la banda ESTRAT ARBUSTIU I SUBARBUSTIU

septentrional i central del País Valencià (del Maestrat a ALTURA: 1-1,5 m 

la Ribera del Xúquer), generalment per sota dels 800 RECOBRIMENT: 80-100 %
comPosició: bruc d'escombres (Erica scoparia) 

metres. estepa borrera (Cistus salviifolius) 
Es tracta d'una brolla poc densa, semblant a l'an- bruguerola (Callana vulgaris) 
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caps d'ase (Lavandula staechas) lanthera longifolia), etc. Això, unit a la relació florís-botja d'escombres (Dorycnium pentaphyllum) tica de la taula, ja posa de relleu un fet fonamental: ginebre (Juniperus communis) 

la riquesa d' arboç (Arbutus uneclo) aquesta brolla en especies septentrionals 
aladern de fulla estreta (Phillyrea arsgustifolia) (més d'un 25 %), un xic sorprenent en una bosquina 
etc. mediterrània: el ginebre, la betbnica, aquestes orquí-

dies, Carex oedipostyla, el lliri rasa de sant Bru, etc., ESTRAT H ERBACI, MUSCINAL I LIQUÉNIC ultra el paper considerable jugat per les molses, sempre ALTURA: 0,05-0,3 m indicadores d'humitat. Crida també l'atenció el poc LtEcoBRimENT: 10.50 To paper de les estepes, reduides pràcticament a una sola COMPOSICIÓ: cárex (Carex oedipostyla) 
befonica (Stachys officinalis) especie (de vegades surt l'estepa negra, peril) aix¿i és 
llistó (Brachypodium retusum) ocasional). El paper del bruc d'escombres, corn hem 
peluda (Hypochoeris radicata) It, és, per contra, dominant. 
prunella muntanyenca (Prunella hastifolia) La bruguera d'escombres amb estepa borrera sol molses (Sderopodium purum, Hypnum cupres- , anar forca associada a la sureda, de la qual sol repre-silarme,
líquens (Cladonia, sp. pl.) sentar la degradació. No és rar, clones, que es vegi 

' etc. esclarissadament coberta per sureres esparses. I, corn 
) ja hem fet constar, és tan forta l'alteració soferta per 

La taula no recull, perquè fóra prolix í perdedor, un l'autèntica sureda (Quercetum ilicis galloprovinciale i 
cert nombre d'espècies herbàcies que, bé que no en suberetosum), que a vegades és prou difícil saber amb 
tots els casos, apareixen també a la comunitat, ns el què se les heu un horn realment. 
cas del llini. rosa de sant Bru (Anthericum planifolium), L'aspecte normal i fins ara descrit d'aquesta bru- , 
de diverses orquídies (Orchis mono ssp. picta, Cepha- guera correspon a la subas. ericetosum. En llocs on , 
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Fig. 58. ESPECIES DE LES BROLLES D'ESTEPES I BRUCS, 1.1: brucs i d'altres ( X 0,5) 
Vegeu també la figura 57. 

a: bruc boal (Erica arborea), a': detall de la tija pilosa (x2) i d'un dels pèls, a": detail de la flor (x5); b: bruc d'escom-
bres (Erica scoparia), b': detall de la tija glabra ( x 2), b": detail de la flor ( x 5); c: bruc vermeil (Erica cinerea), c': detail de la flor ( X 5); d: cap d'ase (Lavandula stoechas), d': detall de la flor ( x 5); e: argelaga negra (Calicotome spinosa) en flor 1 en fruit. Vegeu d'altres brucs a les figures 51 1 52. 
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el sòl és particularment magre, reddit quasi a un sauló Les brollies muntanyenques i silicícoles d'estepes 

groller, cosa que s'esdevé a vegades a les carenes i i brucs (Cistion laurifolii) 

punts enlairats dels pujols, minva la densitat dels ar-

busts i puja, per contra, la dels líquens foliacis; ales- Les muntanyes silícies del centre ibèric presenten, 

bores hom parla de la subas. cladonietosum mediterra- en les árees mitjanament degradades, una broils força 

neae. En qualsevol cas es tracta sempre de sòls acids, xeromorfa presidida per l'estepa muntanyenca (Cistus 

establerts sobre roca granítica. laurifolius). Fins als Paisos Catalans n'arriben irradia-

La bruguera d'escombres amb estepa borrera té un cions als carrascars d'altitud, a Pinterior valenciá, o en 

òptim precisament a la nostra comarca de la Selva, al zones carpetoatlántiques del Principat. 

domini de la sureda, baldament fos inicialment des- Aquest darrer és el cas de la BROLLA D'ESTEPA MUNTANYENCA 

crita del Baix Llenguadoc. A la Selva ocupa grans ex- TÍPICA (Trifolio-Cistetum laurifolii)" poblament quasi pur des-

tensions, fins al punt d'ésser la bosquina dominant. tepa muntanyenca que ocupa vessants solells elevats (800- , 

Reapareix també al NE del Principat, entre la Garrotxa 1100 m) a l'Alt Urgell i al Mon tsec (subas. quercetosurn rotun-

i el Vallespir, i també, be que corn a enclavament difoliae), a vegades enriquit amb caps d'ase (Lavandula sloe- , 

ches) i esteperola umbellada (Halirnium umbellattim) al Con-

excepcional, en algun punt del Valles septentrional fient, entre 400 i 800 m (subas. halimietosum unibellati); s'hi 

(obac de la Serralada Litoral) í del Moianés. acosta la BROLLA D'ESTEPA MUNTANYENCA I TAMBORINO (Pterido-

2 • Lavanduletuni pedunculatae), comunitat montana (p. 280) que, 
De la BROLLA D'ESTEPA CRESPA (CdiC0/0/110-CiStettIM cris pi 

empobrida, arriba a fer-se a les muntanyes esquistoses i saulo-
[ =Cisto-Ericetum cinereae subero-cistetum crispii)"' i de la 

LANDA DE BRUC VERMELL (Ericetum arboreo-cinereae f=Cisto- noses que envolten la depressió de Marea-Falset (Priorat). 

Ericetum cinereae hypno-ericetosum cinereaefl's només ens at- A les obagues de la Serra de Mira-Utiel (Serrans) i a la Serra 

riben les darreres irradiacions. Atenyen el seu òptim al Llengua- del Carxe (Valls del Vinalopó), a prou altitud (1200-1400 m) 

doc; al nostre país, dislocades, en trobem fragments esparsos a prospera la BROLLA D'ESTEPA MUNTANYENCA I BoixEROLA (En-

la Selva, Selva, a l'Empordà, al Moianès i al Vallès, sempre sobre granit. co-Arctostaphyletum crassijoliae),"6 en la qual dominen l'estepa 

La primera pren l'aspecte d'una broils d'estepa crespa (Cis- muntanyenca (Cistus laurifolius) i la boixerola (Arctostaphylos 

tus crispus), d'estepa borrera (C. salviifollüs) i d'estepa negra uva-ursi ssp. crassifolia), mentre que en indrets més baixos 

(C. monspeliensis), acompanyada d'argelaga negra (Calicotome i assolellats de les muntanyes dels Serrans es fa la BROLLA D'ES-

spinosa), de caps d'ase (Lavandula stoechas), de ginesta (Spar- TErik LADANÍFEE.A (Thymo-Cisteturn ladanileri),6" arnb estepa 

hum junceum) i d'una colla d'altres esp'ecies, entre les quals ladanífera (Cistus ladaniferus), bruc d'escombres (Erica ¡copa 

força líquens i molses; evidencia una certa xerofília i és pròpia Ha) i diversos timas (Thymus mastichina, T. leptophyllus). 

d'indrets quasi plans, eixuts i assolellats, amb sell marcadament Florísticament i fisiogribmicament, aquestes dues brolles són ben 

sorrenc (sauló), de l'Empordà, la Selva i el Vans (obac de la comparables a les de les muntanyes silícies de la Meseta, corn 

Serralada Litoral). La segona, rnés mesbfila, és més aviat una elles sovint recobertes de pins (Pinar pinaster). 

landa de bruc vermeil (Erica cinerea), de bruc boal (E. arborea) 

i de bruguerola (Callana valgaris), amb estepa borrera, caps 

d'ase, argelaga negra, etc.; només és coneguda del pla de la 

Selva, del Vallespir i del Moianbs/Vallés Oriental, úniques lo- Les pinedes 
calitats catalanes del bruc vermeil. 

La BRUGUERA AMB ESTEPA POPULIFÓLIA (Erico-Cisteturn po- No hi ha dubte que la vegetació forestal de la nos-

pulifolii) 3" constitueix la menys típica de les brolles litorals i tra terra baixa mediterránia és fonamentalment cons,

silicícoles d'estepes i brucs. Horn la coneix únicament de Pe- tituida per pinedes, Pineda i bosc són termes correla-
nyagolosa, a altituds de l'ordre dels 1400 in, i de punts dels tius, quasi sinbnims, per a la majoria de la població. 
Serrans (Calles) i de l'Alt Paláncia (Gátova), entorn dels 800. 

1000 m, és a dir d'indrets ben poc litorals. Es fa sobre gresos, Els alzinars i les suredes més aviat escassegen; les 

corn a comunitat de substitució dels carrascars assolellats que pinedes, per contra, ocuppn extensions considerables. ' 

prosperen en ple domini de la roureda de roure reboll, no gens Això és cert, però és possible que la majoria de les pi-

mediterránia, i si horn no l'engloba en el grup de les brolles nedes mediterránies siguin boscos secundaris, d'alguna 
silicícoles muntanyenques és perquI hi manquen les espècies 

manera resultat de Pacció modificadora de l' home. En 
ibèriques de muntanya que tipifiquen aquest darrer collectiu. 

La bruguera amb estepa populifblia és tina comunitat pre- rigor, ni boscos secundaris, car ja sabem que la sola 

sidida pel bruc d'escombres (Erica seo paria) i pd bruc boal presencia d'un estrat arbori no és suficient per a qua- , 

(E. arborea), acompanyats de l'estepa populifblia (Cistus popu- lificar de bosc una comunitat vegetal (cf. 1.1.4.1). Les 
lifolius), de l'estepa borrera (C. salvidolius), de la bruguerola pinedes mediterránies solen ser brolles una de les es 

(Callana vulgaris), i de força altres especies mediterránies de 

les ja' presentades. 
pécies de les quals és el pi, o sigui, brolles arbrades. ' 

Per a l'home del carrer aquestes distincions són 
La BRUGUERA ARBÓRIA AMB ESTEPA BORRERA (Centaureo-Eri- subtileses. Fóra un bell despropósit sostenir que les 

action arboreae)"' apareix només al Montseny i. a l'Altá Gar- , , 

rotxa, entre els 800 i els 1100 in, és a dir, a les zones rnés pinedes no són boscos: malauradament són quasi els 

enlairades del domini de l'alzMar muntanyenc, fins al punt que únics de què disposem. Pere, si, tot admetent Pinevita-

marca el transit cap a les brolles del Cistion laurifolii.. Es ca- ble amfibolisme de tants elements de la llengua, horn 
racteritza per presentar, en efecte, especies com Centaurea pee - vol aprofundir en l'afer, aleshores ha de parlar en ' 
tinata o estepa muntanyenca (Costas laurifolius), al costat del 
bruc boal (Erica arborea) i de l'estepa borrera (Cistus salen - aquest cas de brolles arbrades i ésser conscient de llur ' 

folias). carácter sovint secundari i, en principi, transitori. 
, 

, 
. . 
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; Sota d'un estrat de pi blanc horn pot trobar coses
molt diverses en un espai ben redu'it: qualsevol etapa - ' : - _ ,,t, 
de la successi6 reconstitutiva de l'alzinar, per exemple. -, 
El pi, aleshores, és una especie més d'aquest fenassar, ,.. .n., 

1 d'aquella brolla, destinat ell també a ésser engolit, 
s. amb el temps, pel bosc esclerofille final. És el seu port _ 

arbori alio que desorienta. D'altres vegades, per con. , . , 
1 tra, representa l'estrat arbori de la maxima comunitat

que pot prosperar en un indret molt sec o sense a pe- 1 ,- „t-/A1KA,todit
nes sél. 1";''',T 'le- - • '1 -'-"

1 Rarament els pins de terra baixa creen ambient me- e ,1,0014110S0 , . . i ' • ' 5 f

t. moral, de bosc de debó. És conegut corn son de calo- , ,--'" ',07410o,-„09,es- -.- ' . . ,..ároi, ,_ , ,,„
,-. roses les pinedes al pie de l'estiu, incapaços els arbres 11§01 , ' q' 11), , . • , 4«
'- de projectar una ombra sòlida, afiladora. La brolla que 
1- solen aixoplugar fa el seu curs, indiferent fins a cert 
á Fig. 59. PINEDA DE PI BLANC punt a llur presència. I els pins, deseixits per raó de )- Obae amb da atapekla i densa de pi blane (Pinus llur port de les servituds de la competència amb els una 

pinePhaiepensis), Sistema relitoral, prop de Montserrat. La re-
> subarbusts de la brolla, també campen al seu aire. generació de l'alainar, al sotabose, és ostensible. 

Seran els grans arbusts de l'alzinar í les mateixes alzi- (Foto: R. Folch i Guilln), 

.a. nes qui, pujant lentament però amb vigoria, acabaran 
1) foragitant-los, si el sòl de l'indret ho permet. 
.i- La gran extens16 que han pres en el nostre paisatge Els pins disposen d'un recurs sorprenent per a eví-
)a. mediterrani les pinedes secundàries és un fenomen de tar que això arribi a esdevenir-se: el foc. Són, efectiva-

gran interés i de fortes repercussions econòmiques que ment, pirófits, corn les estepes (cf. 3.1.2.2, la brolla 
S- té una explicació última en el capteníment biològic dels comuna d'estepes í bruc boal), Llurs fulles petites, la 
pa pins. Els pins mediterranis són espècies molt tolerants, gran quantitat de pinassa que produeixen í la reina 
a-
9. capaces de viure sobre sois poc profunds, en ambients inflamable de qué son portadors, els converteixen en 
In més aviat eixuts; creixen molt de pressa i llur taxa una font potencial de foc. L'incendi, si es produeix, 
m de reproducció és elevada. Sotmesos a la competència creix de pressa i progressa gràcies als pins. El des-

d'espècies més sensibles, però també més eficaces (Val- trueix, pero anorrea també les altres plantes que feien 
zina, la surera, etc.) es veuen constrets a ocupar els avançar la recuperació del bosc primitiu. D'aquesta 
Hoes marginals que aquestes no poden colonitzar (es- tnanera tot torna als inicis i una nova fornada de pe-
queis, eodines, carenes ventoses, relleixos de cingle, tits plançons de pi reprèn el cicle. 
terraprims, etc.). Si per qualsevol circumstáncia, però, Els imperatius econbrnícs, però, fan que això no cal-

ls- la competència remet, aleshores s'estenen amb rapide- gui per a mantenir les pinedes. També passa, és clar, 
ts-- sa pels llocs que abans els eren vedats. i ben en contra d'aquests imperatius, per cert. El cas 
[a- Aim') s'esdevé, per exemple, després d'una tala drás- és que, per ra6 de l'incendi o per ra6 del tracte que 
6. tica o d'un incendi. El gran nombre de pinyons que horn dóna als espais forestals, la pineda es manté. 
es anualment disseminen els pins permeten una prolifera- Efectivament, horn cobeja el pi í desestima l'alzina, 
Is, ció rápida de plançons que no troben, de moment, gai- car de la fusta d'alzina —tan emprada abans per a 

re competència. Llur tolerància i rapid creixement els fer-ne carbó— ningú no en dóna avui res, mentre que 
na duu a exhibir un port respectable al cap de ben pocs les fábriques de paper compren a bon preu els troncs 
En anys, quan les alzines i les sureres, que volen un am- de pi. Troncs que, a més i corn hem vist, no triguen 
pla bient nemoral per a germinar, encara no han reeixit gaire a fer-se. Els propietaris forestals, per tot plegat, 
la- , a fer pujar els plançons. És així com s'instaura, de estassen periòdicament el bosc í en Eleven els plançons 
-ZS moment, una pineda «oportunista» que no ha neces- d'alzina i dels grans arbusts de l'alzinar, de manera que 
es- sitar per a disposar d'arbres respectables de gaire més estalvien als pins els efectes de la competència. S'ex-
es. temps que l'esmerçat per les bosquínes per a desen- plica, així, la volada que prenen les pinedes. Si hom 
ón volupar llurs subarbusts i arbusts. Però sí res no altera repobla una zona desforestada, a més, ho fa directa-
les el curs de les coses, i el sòl ho permet, el temps s'en- ment amb plançons de pi d'una certa edat (d'unes 
els carregarà de restablir el bosc primitiu i els pins, a poc quantes sabes, corn se sol dir), de manera que llur pre-
ta- a poc, seran relegats de nou a llurs primitius i ingrats ponderáncia resta, si més no temporalment, assegurada. 
DM acantonaments: els exemplars grossos suportaran mala- El bosc viu amb una certa parsimònia. Accions prac-
en ment la concurrència de les alzines i dels grans arbusts ticades un sol cop cada cinc o deu anys són suficients  
lur i corn els petits no arribaran a fer-se, heliófils co són, ofe- per a mantenir l'estat de coses que comentem. Només 

gats per la densitat ombrívola del bow. casualment horn hi fa cap en el moment en què són 
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Fig. 60. PINEDA DE PI PINYER I FOC FORESTAL 

El foc devora amb rapidesa el sotabosc pirofitic de les pinedes —en aquest [as de pí pinyer (Pinos puma), a la Serralada Li-

toral—, a vegades sense ni atènyer, o atenyent només parcialment, l'afloconat dosser de les capçades; d'altres cops, per contra, 

la destrucció és total. (Fotos: R. .Folch i Guillén). 

efectuades, de manera que horn pot creure que els La PINEDA DE PI BLANC (Pilaus hale pensis) és, de 

pins són allá de sempre í que es mantenen tots sols bon tros, la més corrent a la terra baixa mediterránia. 

més be'. I prou sovint aim) no és cert. Ara que, Ocupa grans extensions, tant sobre terreny calcari corn 

admesa l'actuació periòdica de l'home corn un factor sobre terreny silici. De les zones silícies, però, prefe-

ecológic més, cal admetre que aquestes pinedes seran reix les de natura esquístosa i defuig les saulonoses. 

potser secundàries, per?) no pas transitòries: amb la A les calcàries, si el sòl és molt prim, arriba a pros-

nostra discreta per() eficaç pressió les mantenim esta- penar amb una certa dificultat, cosa que permet de con-

bilítzades. cloure que, en aquests Rocs, els alzinars teòrics no po-

Les actituds desvetllades per aquests fets són molt dríen pas fer-se. 

diferents segons les persones. Hi ha qui, en assabentar- Es molt corrent que les brolles litorals de romaní I 

se'n, comença de veure en els pins una mena d'intru- bruc d'hivern duguin un estrat arbori de pi blanc, a 

sos i experimenta desigs de foragitar-los. D'altres, en- vegades prou dens. Semblantment s'esdevé amb les 

llepolits pel diner, no voldrien sinó pinedes í els plau- brolles continentals de romaní i maleïda. De les bro-

ría de veure desaparèixer fins rúltim retail d'alzinar. lles silícícoles és la d'estepes i bruc boal i la d'estepes 

No sabríem estar d'acord ní amb els uns ni amb els i brucs amb cárritx les més sovint recobertes de pi 

altres. Les pinedes calen, perquè bé cal la fusta que blanc; les altres, pròpies d'indrets més aviat sorrencs, 

forneixen. No són, d'altra banda, gens desplaents i no solen presentar-ne. 

compleixen tan bé corn l'alzinar, o minor, aquestes 
funcions socials d'esbarjo que també tenen els boscos, La PINEDA DE PI PINYER (Pinus pinea) mostra una 

I, especialment, aquest altre paper de retenedors del decidida preferència pels indrets saulonosos. No és im-

sbl davant de l'erosió í de reguladors de l'aigua de possible que formi un estrat arbori damunt d'una bro-

pluja recollida per una conca hidrográfica. Alhora, però, lla calcícola, però on es desenvolupa bé és en noes 

corn hem vist, són perillosos de cara al foc, cosa que sorrencs, sobre brolles d'estepes i brucs. També és mos-

no pot ser ben vista per ningú, els que en cobegen tra molt capaç de colonitzar fins les reraplatges, les 

la fusta els primers. El foe forestal crema els arbusts dunes, etc. Bé que apareix per tots els Països Cata-

i les capçades dels arbres, però a vegades no arriba a lans, és segurament en els Sistemes Litoral i Prelito-

consumir els troncs, de manera que horn pot aleshores, ral, í a les contrades silícies i marítimes de l'Empordà 

dones, aprofitar-los igualment després del foe; això no í de la Selva on les pinedes de pi pinyer es fan més 

obstant, destrueix el bosc i, per tant, compromet o im- ufanosament. 

pedeix explotacions futures. El més raonable fóra, se-
gurament, mantenir les actuals pinedes i respectar els 

pow alzinars que ens resten í fins afavorir-ne l'expansió 
a les fondalades; això darrer enriquiria la bellesa del Fig. 61. LES PINEDES ALS PAYSOS CATALANS 

paisatge, mantindria tots els elements del nostre patri- Arees on són trobables superficies dilatades de pineda, sigui 
com a bosc pritnari, sigui corn a bosc secundari (vegeu també 

moni natural i, arribat el moment, dificultaria el pro- les figures 185
grés de l'incendi forestal. (Redibuixat i modificar a partir de Ceballos, 1966). 
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3 11111 P. de pi blanc (Pinus halepensis) 

= P. de pi pinyer (Pinus pines) 
A P. de pinastre (Pinus pinaster) 

PINEDES MONTANES 
.•••• P. de pi roig (Pinas sylvestrls) 
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La PINEDA DE PINASTRE (Pinus pinaster) té un im- L'avellanosa amb falgueres 

pacte sobre el paisatge general dels PaYsos Catalans (Polysticho-Coryletum) 4

decididament menor. Demana indrets silicis, d'una rela-
tiva humitat. Apareix corn a dominant sobre 'la brolla A les valls més humides de la zona silícia de Pal-

d'estepes i brucs amb estepa crespa, pròpia, corn hem zinar, entre els 200-900 m, però sobretot entre els 

dit, de les àrees gresoses del Pais Valencià. Fora d'a- 400-800 m al domini de l'alzinar muntanyenc, és pos-

quests indrets no arriba a fer grans boscos al nostre sible localitzar retalls d'una comunitat forestal sorpre-

país, bé que, ça corn fia, apareix en molts de punts, so- nentment rica i frondosa, inesperada a la terra baixa: 

vint corn a fruit de repoblacions forestals. Pavellanosa amb falgueres. Es tracta d'un bosquetó 
dominat per l'avellaner (Corylus avellana), que ja és 
una espècie ben poc mediterránia, on prosperen també 

La PINEDA DE PI ROIG (Pinus sylvestris) presenta la moltissimes altres espècies desusuals en l'estatge: el 

seva máxima expansió fora de Prea mediterrània, corn polístic (Polystichum setiferum), que és una falguera 

veurem. Això no obstant, en llocs obacs i alterosos esplèndida que fa tofes d'un metre de diàmetre i més, 

(700-900 m), penetra també al país de l'alzinar. És la falguera comuna (Pteridium aquilinum), una bella 

el cas de les magnifiques pinedes de pi roig que subs- campaneta (Campanula trachelium), la viola boscana 

titueixen l'alzinar muntanyenc al bosc de Poblet (Mun- (Viola sylvestris), la sanícula (Sanicula europaea), un 

tanyes de Prades), o que apareixen en prou punts en- gran cárex (Carex sylvatica), el fenás boscá (Brachy-

lairats de tot el Sistema Prelitoral català (Montserrat, podium sylvaticum), la maduixera (Fragaria vesca), la 

Sant Llorenç del Munt, Bertí, etc.), o que es fan en lleteresa de bosc (Euphorbia amygdaloides), una verb-

àrees mediterránies del Montsant i dels Ports de Tor- nica (Veronica chamaedrys), la búgula (Ajuga reptans), 

tosa, àdhuc de les muntanyes del Maestrat. el veçot (Vicia septum), la vela de muntanya (Lathy-
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Fig. 62. ELS PINS DE TERRA BAIXA ( X 0,5) 

a: pi blanc (Pinta halepensis), a': bráctea mare amb els dos primordis ( x 1) i llavor alada ( x 0,5), a": aspecte de l'arbre; b; pi 

pínyer (Pinta pinea), b: bráctea mare amb els dos primordis ( X 0,5) i flavor (piny6) alada ( x 0,5), b": aspecte de l'arbre; 

c: pinastre (Pinta pinaster), c': infiorescIncia masculina ( x 0,5) i flavor alada ( x 0,5), c": aspecte de l'arbre. Vegeu d'altres 

pins a les figures 200 i 253. , 

, 



ZONA DELS ALZINARS 1 03 

rus montanus), etc., espècies que conviuen amb d'altres a aparèixer a la terra baixa mediterránia. Llur área 

de molt més esperables corn l'heura (Hedera helix) o d'elecció és el país submediterrani de les rouredes, tal 
l'alzina (Quercus ilex ssp. ilex); al costat de l'avellaner corn será analitzat més endavant (p. 283). Aix?) no obs-

i de les esparses alzines presents també apareixen tant, arriben a fer-se al país de l'alzinar muntanyenc, 
arbres o grans arbusts, corn el cirerer (Prunus avium), tal corn s'esdevé en força punts de les Muntanyes de 
l'auró blanc (Acer cam pes tre), l'arç blanc (Cratae gas Prades i del Montseny. Es un cas comparable al de la 
monogyna), la moixera de pastor (Sorbus tormina- tremoleda, també tractada més endavant (p. 345). 
lis), etc. espècies caducifòlies que detonen obertament 
en el context esclerofille en què la comunitat se sol 
trobar immersa. En alguns punts del Montseny i de La teixeda (San culo-Taxetum) 
les Guilleries, per comptes d'aquesta forma típica amb 
cirerer, búgula, sanícula i arc blanc (subas. prunetosum La teixeda és un bosc permanent, dominat per plan-
avium) n'apareix una altra que no duu aquestes espl- tes clarament extramediterránies, que, aprofitant les 

cies però presenta, per contra (subas. prunetosum lusi- condicions especials dels llocs encinglerats i alts, ocupa 
tanicae), la crucífera Cardamine impatiens i el Rorer- petits claps als dominis de l'alzinar muntanyenc i de 
cirer de Portugal (Prunus lusitanica), únics enclava- les rouredes segues. Sera tractada a propòsit de la zona 
ments catalans d'aquesta espècie, darrera relíquia d'alró submediterránia (p. 271). 
que, en d'altres époques, deurien ésser extensos boscos 
laurifolis comparables als actualment acantonats a les 
ales Canàries. Certes molses almants de l'ombra i de Les bardisses (Pruno-Rubion) 
la humitat (Eurrhynchium striatum, Mnium, Rhytidia-
delphus triquetrus, etc.) no són rares a l'avellanosa. Les bardisses constitueixen un conjunt fitocenol5gic 

En rigor cal considerar l'avellanosa amb falgueres d'indiscutible personalitat (Prunetalia spinosi), carac-
com una comunitat permanent, de manera que el seu teritzat, corn veurem de seguida, per l'espinositat 
lloc estaria més aviat al capitol 3.1.2.1. La tractem atapeïment dels arbusts i llanes que les integren. Les 
aquí, pert), a causa de la seva atipicitat en el context bardisses troben llur desenvolupament òptim sota les 
mediterrani —és l'antítesi d'un bosc esclerofille—, de condicions climátiques de l'Europa mitjana, majorment 
la seva reduïda dispersió actual i del mal estat en què a les bandes frontereres í de mitja ombra que s'ins-
es conserven molts dels retalls que ens n'han pervin- tauren a les vores del bosc caducifoli (mantell margi-
gut; en ésser destruïda, o en els seus marges, apareixen nal del bosc), bé que l'acció humana n'ha propiciat 
comunitats herbácies corn el prat de plantatge mitja amplament l'extensió. A la nostra terra baixa mediter-
amb eufrásia (p. 297) o la comunitat de valeriana i rama (Pruno-Rubion) tenen un paper més restringit 
maduixera (p. 332), clarament extramediterránies o el en el paisatge, però no pas menys personalitat. 
fener de sison i lapsana (p. 212). En condicions ideals, Els dos trets fonamentals de les bardisses són, efee-
ocupa una banda estreta a les parts baixes, ben hurni- tivarnent, llur carácter de comunitats arbustives i ha-
des, de les valls silícies muntanyenques, immediata- noides, 1 l'espinescència de moltes de les plantes que 
ment per sobre de la vegetació de ribera propia del les integren. El conjunt pren l'aire d'un bolic vegetal 
mateix fons de la vall, és a dir que es fa en els llocs inextrincable de tan atapeït i revés, impossible de tra-
més humits dels no inundables (fig. 66). vessar sense esforç per causa del poder vulnerador de 

L'avellanosa amb falgueres representa la réplíca a tantes espines i agullons. Hi prenen una significació 
la terra baixa de l'avellanosa amb fetgera de la franja especial diverses plantes de la família de les rosácies, 
altimontana (p. 312), i ádhuc de la freixeneda típica o totes punxents, d'entre les que destacaríem els esbar-
de la roureda de roure pènol (p. 320) (fig. 229). Pene- zers o romagueres (Rubus sp.), els rosers silvestres, 
tra decididament a l'área mediterránia a l'empar de les englantines o gavarreres (Rosa sp.) í els arcos (Cratae-
condicions més o menys oceániques que imperen al gas sp.); tant és abd, sobretot a la regió mediterránia, 
front oriental humit del NE del Principat (la Garrot- que per als nostres pagesos, i en una reducció ben corn-
xa, Guilleries-Cabrerés, la Selva, Montseny i ádhue prensible, bardissa i poblament d'esbarzers és a la prác-
valls orientades al N del Sistema Litoral). N'apareixen tica tot u. 
vestigis molt empobrits (subas. rubietosum) a la Serra La majoria de les plantes que integren les bardisses 
de Tramuntana (Mallorca). són vegetals caducifolis. Aquesta característica, tan poc 

mediterrània, s'explica fàcilment si tenim present l'óp-
Les castanyedes i la tremoleda tim medioeuropeu que la distribució de les bardisses 
(Fragario-Populetum tremulae) ens ofereix. I també s'explica així, doncs, que el nos-

tre paisatge mediterrani les bardisses restin confinades 
Les castanyedes, que als Països Catalans sempre a les fondalades ombrívoles i frescals o bé en indrets 

són, a tot estirar, un bosc secundari, apenes arriben especialment humits; així corn les comunitats vistes 
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1 fins ara eren comunitats pròpiament mediterrànies que 
només excepcionalment podrem trobar fora de llur area 
típica, les bardisses són, per contra, comunitats essen-
cialment tnedioeuropees que ens pervenen a través 
d'uns finals esllenegats d'arca, a redós d'obacs i fon-
dalades. 

r'll 2 L'esforç d'adequació a les condicions mediterrànies 
• ha perms la selecció d'uns vegetals ben notables quant 

• if r I,a 3 g al règim de caiguda foliar. A les bardisses de la nostra 
• ,, . .1 terra baixa, efectivament, arriben a dominar les plan-

tes semicaducifblies, corn és el cas de l'esbarzer corriú 

2: 
(Rubus uhnifolius) i del roldor (Coriaria myrtifolia), 

Comunitat forestal subhumida o seca Aquests vegetals no prescindeixen fatalment de llurs 
1. , 

2. Bardissa (Pruno-Rubion) fulles en arribar l'hivern, sinó que en condicionen la 
3 Prat, comunitat herbacla pasturabla — caiguda a l'escaienga d"uns rigors hivernals minima-

ment notables; en anys temperats, una part considera-
Fig. 63. MANTELL MARGINAL DEL BOSC SUB H UMIT: LA ble del fullatge roman a la planta, tanmateix una mica 

BARDISSA 
mar Cit, i fa possible, clones, una activitat vegetativa 

Disposició probable de la bardissa abans de it seva relativa 
expansió antrbpica, entre el bosc subhumit —el mantell mar- durant tot l'any, comparable a la de les plantes peren-
ginal del qual devia constituir-.- i les comunitats herbácies nifólies de l'entorn. A les bardisses de terra baixa, horn 
pasturables (comparen amb les figures 46, 47 i 217). pot trobar fins hi tot especies tránsfugues dels alzinars 

immediats, les quals semblen viure-hi sense gaire pro-
blemes. 

Les plantes que integren la bardissa toleren mala-
ment una ombra excessiva. Són força heliófiles, per() no 

; .,3 '3...."- v,. J,s,„ ..,•,....vtitzr . ._.„ 1, -...,,, ,, z • , ,?..%-,-,-wiEllysi ,..4-- ys.„.^.   
pas xerbfiles, és a dir que volen llum, però no seque-
dit . Aquestes condicions d'humitat i mitja ombra es 

t, '', • . ,.,."...,;3. - "7:-T./17,11:- -, *.-—,;
. , ,,, , -. : . . donen a les clariares i als marges del base, tal com ja 

hem comentat. Tenim motius per pensar que, antiga-
...3 " , ,:. 3131, s. 3".. ,.:-.4 - .?_-,. -j-,v, p.p.,•-:',.. " T: ,' , ,..-", - <-~,-. -'-
', ..d.,"0,10, t,,,,,,,,,, ,,,, , ment, les bardisses engarlandaven els boscos medio-

1 3.1,: '''• :.3 ;s31.f.r': .:'* ---11':' , tt j11-074q, ''' .. ' europeus i marcaven el transit devers comunitats her-41w. 4,- , bácies obertes. Llur espinescIncia queda abd també 
'' : ,.."-,,-..3 --, .' "' 3 • -4-3 ,-... i.,A, satisfactóriament explicada, car era la forma de defen-

, , .,4-1*. • -,:k,.y-ii;;,t 
4' 

1,',,2,- ,A.- •,:"‘",,,,,, 0, ' .:‘,1,-.'f,yr ' - - : .,.= .-= ../ '111 h ,-- - • '‹ sar-se contra uns herbívors necessáriament abundants 
1-:--._e? ;1./ 4. ...'":'/".. .çn';,,•;33` , 1.11,1 Ylk " , / 

1,1 
,, _ ás herbeis periférics del bosc; secundáriament, el bosc 

- 
-3.-,r- - . o ,',(1,3 ,,•.' 3,-. , tarnbé es beneficiava d'aquesta espinescéncia de les 

' ..;--': .. - 

II,

bardisses, car els grans herbívors es veien privats de 
- ii/ ', .143-„, 1 ' ;,‹' ,. \ , 3 -/ , ' ¡ brostejar-ne les votes i de provocar-ne, conseqüent-

1 i, 3:3. ,3' i 
i 

-.'".-3 '' 31-'  / 1 4 '›- )1{ '
ment, una reculada progressiva. 

És alliçonador de veure corn l'home, potser sense 

l',V.• Jill Di / '1\1: ',/-- P ( copsar-ne la significació, ha estès després la bardissa pre-

.4.3" '.. ,, ,.., P .V. 's,' TA11 7.,..°:, ,, ,(-1,- 1 -70•,' 1 cisament per a controlar uns altres herbívors, aquests 4131...
:„.3 3 :3•::03 . 5;,,,,.--'i. V. -A. W...33);:.;¡, 

,
-II .,  domestics, que ell mateix s'esmerça a menar. Als camps 

-;-
gt11 

': .... Z,, .1.1-77, i''7. '- +`‘ .' , *.'"-- ," ,.. 
, 

.1.- . ..... , ''''''' ,,,T.O.,.i.:/e-F., . / , '".:.;::. _ J:,o. It...,' 2 ? ,"1: \\ , -.?„,n4g,-..,,7-11--.7- • 
1 "- . -7 , _..;` -7"-- ; ;:i ',- , c ' ' • - • -- s 

71( A 17;»,..- '---_,2' ..---  , ..

-; 4 . ";i1,,,,0 . ' .-4-.4 = ,... : ''..z,  - 

i 

Fig. 65. LES BARDISSES ALS PAiSOS CATALANS

 ' ' Arces on són esperables les bardisses adántiques (Rubion 
4.--. ..' •--, --„ ., -,,,., subatlanticum), les mediotnontanes continentals (Berberidion 

'intr::--,ilikdokr.- • - ' 
' ' valgaris) I les submediterránies i mediterrànies (Pruno-Rubion 

,•-•,-;7't , \ - •-73 
UlTM/Olii). Hi són indicats els dominis potencials en qué apa-
reixen: fagedes (Fs); rouredes de route pénol (IQ), de route 

Fig. 64. BARDISSA AMB ROLDOR (Ruba-Coriarietum) martínenc (BQ) i de roure de fulla petita (VQ); avellanosa 
Bolic d'esbarzers i lianes en una fondalada del domini de amb fetgera (HC); alzinars muntanyenc (Qm), litoral (Qg) 
l'alzinar. i continental (Qr.); máquies litorals (OC). Els requadres aju-
(Foto: J. Nuet i Badia). den a veure les apetències ecològiques de cada bardissa. Po' 
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i pastures de l'Europa mitjana, en efecte, horn afavo- ha propiciat l'extensió anormal de la bardissa. El feno-

reix la instauració de bardisses a les línies de partió. men és palls en els boscos de ribera de la terra baixa 

Aquestes tanques naturals, sovint reforçades amb ele- i en qualsevol formació forestal caducifòlia de les altres 

ments introddits, mantenen el bestiar a ratlla o impe- àrees. Desaparegut l'ambient ombrívol nemoral, la bar-

deixen intrusions inoportunes. Es per això que les bar- dissa helibfila penetra ràpidament en el sotabosc i a 

disses han pres una extensió i significació paisatgística les clarianes i ho envaeix tot de seguida, car el creixe-

enormes. ment dels esbarzers és molt ràpid. El transit esdevé 
• 

Però l'extensió de les bardisses no sempre té un aleshores molt dificultós, i difícil qualsevol tasca fores-

signe tan positiu per a l'home. A la nostra terra baixa, ral. Per això horn estassa contínuament, amb èxit rela-

per exemple, les bardisses són més aviat detestades tiu, ja que la bardissa es reconstitueix sens dificultats. 

pels camperols. Això s'explica fàcilment. L'explotació Si horn no intervingués, la bardissa seria desplaçada, 

intensiva dels boscos, sovint en règim de bosc menut, de manera natural, altre cop pel bosc, però això exigi-

1 
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Fig. 66. BLOC EsQuENCATic DE LA BARDISSA AMB ROLDOR (RUbo-COriariettini) I DE L'AVELLANOSA AMB FALGUERES 

(Polysticho-Caryletion) 
A destacar de la bardissa amb roldor, que ocupa la fondalada, la inextrincabilitat de la vegetació (esbamer, roldor, axanyoner, 

tug blanc, etc.), i de l'avellanosa amb falgueres, ja en ei vessant i en fase hivernal, el caráeter més obert i el predomini de l'avella-
ner i del polistie (compareu amb el bloc de la figura 224). 
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na el pas de molts anys, car els plançons d'arbre troben tina (Rosa sempervirens), l'arítjol i la roja són espècies 
grans dificultats a fer-se en les espessors de la bardissa. trànsfugues de l'alzinar i únics perennifolis típics en 
L'única práctica versemblantment exitosa en aquests aquesta comunitat. 
casos fóra la plantació d'arbrissons immediatament des- Aquesta estructura i composició en qué domina l'es-
prés de Pestassada, única manera d'arrencar de pressa barzer i abunda la vidalba, correspon a la subassociació 
el procés de restauració arbòria i, doncs, d'erradicar la més característica de la bardissa amb roldor (subas. 
bardissa amb eficacia. Això ens introdueix, però, a un clematido-rubetosum), que és la més atapelda i espone-
terna que s'aparta dels objectius d'aquesta obra. N'hi rosa. Quan la influència humana és intensa i la humi-
ha prou a apuntar-lo, tat no gaire alta, passa a dominar el roldor, la bardissa 

Ja ens hem referit a l'abundor de lianes i arbusts s'esclarissa i empobreix en espècies arbustives caducí-
espínosos a les bardisses. Quant als altres estrats, no fblies, cosa que permet l'enriquiment de l'estrat herbaci 
cal dir que l'arbori és normalment inexistent i que amb plantes corn el fenás de marge (Brachypodium 
l'herbaci és rar: l'un impediria el desenvolupament dels phoenicoides), l'orenga (Origanum vulgare), etc, (subas. 
arbusts i Lanes heliòuiis, i l'altre és a son torn eliminat origano-coriarietosum). Finalment, sobre sòls acids i 
per l'atapeïment de riges i rabasses i per la manca poc nutritius, bé que humits (NE del Principat), es fa 
de llum. Pere, la minor manera d'analitzar aquestes una bardissa amb roldor dominada per la falguera co-
qüestions d'estructura és entrar en la descripció de les muna i Paranyoner, en la qual tant el roldor corn l'es-
diverses bardisses, concretament, en aquest capitol, de barzer fan un paper més aviat secundad i, per contra, 
les bardisses mediterranies. resulten ben presents algunes espècies aimants de la 

humitat, corn el lligabosc atlantic (Lonicera periclyme-
La BARDISSA AMB ROLDOR (Rubo-Coriarieturn) 3" és num) í la betbnica (Stachys officinalis) (subas. pier-

sens dubte la més coneguda í estesa de les bardisses dietosum). 
de terra baixa. La seva composició i estructura basi- L'òptim de la bardissa amb roldor és atès al domini 
ques queden recollides en la relació segiient: de l'alzinar muntanyenc i fins de la roureda seca, ja 

en area submediterrania (p, 285). És també corrent al 
ESTRAT ARBUSTIU 1 LLANO= país de Palzinar litoral, aleshores limitada als fons de 

ALTURA: 1-2 in vall humits i una mica empobrida. Arriba a fer-se a 
RECOBRIMENT: 100 To les àrees més septentrionals i muntanyenques de l'alzi-
comPostcu5: esbarzer (Rubus ulmifolius) nar continental, sobretot al domini de l'anomenat car 

roldor (Canaria myrtifolia) rascar amb boix. Tot plegat equival a dír que la bar-aranyoner (Prunus spinosa) 
arc blanc (Crataegus monogyna) dissa amb roldor es fa sobretot a les parts baixes dels 
vidalba (('lematis vitalba) Pirineus orientals í rodalia, i també a les valls dels 
rídorta (Clematis flammula) Sistemes Prelitoral i Litoral, progressivament empo-
oliverera (Ligustrum vulgare) brida a mesura que horn baixa devers el sud, fins a 
Sanguinyol (Cornus san guinea) 
rosers (Rosa sempervirens R canina etc.) dislocar-se a les muntanyes costaneres del mígjorn ca-, . , 
roja (Rubia peregrina) tala, on práctícament s'estronca la seva area; a Pal-
heura (Hedera helix) dpla central del Principat és poc corrent (pars del car 
etc. rascar). Part del S de l'Ebre és quasi inexistent: Ports 

de Beseit í algunes Ames humides de les muntanyes 
ESTRAT HERBACI d'Albaida i Dénia, aleshores ja sempre en la subas, 

ALTURA: 0,2-0,4 m origano-coriarietosum. Manca a les Balears. 
RECOBRImENT: 5-20 % 
composIcIÓ: fenás de bosc (Brachypodium sylvaticum) La BARDISSA AMB ESPINAVESSA (Pyro-Paliuretum lIeteresa de bosc (Euphorbia amygdaloides) spinae-christt) 3" es revela corn una comunitat més falguera comuna (Pterídium aquilinum) 

etc. xerèfila que la bardissa amb roldor, pero no pas termo-
fila. Aix() fa que la seva área de dispersió no sigui al 

El predomini de l'estrat arbustiu í lianoide és palls. Sud de la de la bardissa amb roldor, sino a les Ames 
Sense forçar gens les coses haudern pogut afegir encara del Nord eixugades per la tramuntana, concretament 
a la Ilista una colla d'espècies més, de significado i de des de la Provença fins al nostre Ernporda. Ham la tro-
grau de presencia certament menors, pero en absolut ba, pel que fa als Paisos Catalans, a les planes del 
excepcionals en aquesta bardissa. Fora el cas del gat- Rosselló, del Baix Vallespir, de l'Empordá, i fins de la 
maimó (Tamus comnzunis), de l'arítjol (Smilax as pera), Garrotxa, sempre al domíní de l'alzinar litoral í coexis-
i encara d'altres. El domini correspon sobretot a l'es- tent amb la bardissa amb roldor: mentre aquesta ocupa 
barzer, a Paranyoner í a l'arç blanc (totes tres rosacies les fondalades humides, la bardissa amb espínavessa es 
espinoses) í al roldor, í en segon lloc a !a vidalba. Tarn- fa a les planes alluvials obertes, sobre sòl s profunds de a-
bé hi abunda Pheura, la qual juntament amb Penglan- base calcaría, Té aquesta estructura í composicio: 



1 08 TERRA BAIXA MEDITERRANIA 

, . 1.„1 , , :, . „,,,.. „..• 
 '

'n10 • I't !, .• 41;  ( no ..040,,.. ry,s.-,.. ...11... ,, .•,_ • 

.17-,w.. , 4,„,, ,,,,,,w „1. iy, r .0 .,.»..„31.i.i 1?.. 00.1',,,,, 11‘.„.,°t,. ..,,r t, rivr,..1,1,1,..4„.., „ 11,(4; vfr.,41.f/,•,: (I, .. • „.„ V ',OW.' 
' )1,/_ ;.. ,,,,,, • -. 

Wfj0-  P ' 1 414 ~-
1'...*1,, . 

T 
Imi 
.-0„„,..5),

'co.,.m-,,,

----....', ,.1 ,1•,, ,,,,,,,,,,I.,.:\‘„,. , , ,f):';;;:'1::7: 

, • -,-1.-,01,./ , \ ,_, fin; 
0 

111 '-... . (7:111 ‘.1'1,41, Ny \ •,•: - ..,,:,' 
•-• - c,,, ‘st, ---07141,4, ,,--/ny ./. 

t.,-y , .• - ' ,» 1' .1',/ 
11.. 'II- ithi,/-11 -.4‘ 

• ,!- ' .N1,,,,,, •,.../:>__\ - 4 , .....„,,,„.-:"1•_ ,,,_ , 1, .:,,o, ,7 I - \ )9.4 If/ . IT ., i, , . ,,, .,---...y •,., .00---",04,,, ,, ,,l- \t, N , ii,,, .• . Nil ‘2,-__40-r , 7.,› 'f..i,- \:11, 4i-'..r ,r„.  ,ae,k-,,..., -, --"Irk,,, ilsk., 1,',,.~- , i, (4 .10,0 -- ,p 0 ~It, p. 0, • ., i. ,,/ pyo ,„.,..-- ,,..6ir/ 0,a _----„,,.., ,........ 0~1\ ,„„,, ,e-,1 „ ;,,,,~yr „r-...,,-. ..‘ 11>/'' ''''kszN‘:.k1'`""\v‘i.-- ' TN l'• 110-».:A • . ,.; ., ',..' ,.../, 1'M 1-1*.:11[ le, 4*- -',,• - ,,,,,A.,,,I. k, V-.-, ,utz, 4.{.1p,Ki-t- -.. w.  AIWA cy'-' v. ,:,. t,..,p,.»._;_, .',‘ „-,,, rw".., ---1,.,_,),I,P'. ;::1'1' , ,,„ , y
1- 

' 1170.0;t4,510,9:.,...-. , 1;, „, é -..- ,‘. y -- . ---i.. 40- orb \ 0, "Iri,111.-, ,y, lie/OS , / , 
0 d-i- ,,,, it., , , 

' s,'01114-V • k.. l'' 
--51 ( alLryl' 4114V-I-411141y )101 

11 

-,.›- 
,,„„ 11 -,,-1,,,,,,,. ; . , - .‹..,,.:-. iii, . Alt 0. .4. --, ,,,,, ----'í , ,- iv ,,\„!". ' ,,._ ) -- - - , ---- ' ,,,,,,_...,,,„,,,~. -,- -y. o' glgri,i„•,,• ),Aw. . ., . • ry f y '.-- ' di 1-- .._ ....Alii" / 14110» , -: „II/0 

,,,„,... , _...... .,, . , - -41 "11 11 1..-2, ç 

t;,,,,iiri,, , d • ''• ...-m.gbAsy,,Çonone4 
, • 4 

) 
, 

1411*-
__.

1, ,,,.. , 
, 

i:' 91 dir ,, 1 \ titMj,.1,1fl 

110 '..  1 ov-1,,,: „ . 'fir 
'''' IA.: 1,. 

. .". ' f 1„ tell,álk\ ,,
- 1,1 " '4) , ,y419,z--.1,41111 1%w, j31,4Vi..,-; ,,i y'' kz_.. .\11.,07" .,,,,,,,,,„,,.-„,-, -'' -  ,k 

.,g.,•3 cy,s,,,1,- .-yri-•e„ • , 
,--4' -,„•• 4 `''''.T. ,, --...' \\:7-70'41rP" "TY"' -1,19 :'Ir-l' ~,y,-_,•,, , , , ., ,,-,; --.: --_ ..,_•,_ AN "' 1,' S.1041

.• . . i ,t ••,‘,«-.5•&•,,,: . .1, , -0 • k., .111,1,-4-3t1.1%.4.•7„; . . . ;.-/-114,1, ,5F4',Sit 
- ;•,1- __.,..1 ;.-- v‹,,./ttitio. ', fini-i • ,,- .,„„v1, 1 U.; ',411145, . \ \.____I • >11,4r _frlit,5-1..,14. 

1 . 

\ 
1(

; • . -.1 

. 

, 

- ' - --\''''\ \- 05 '- e - 5 ; ' - . ' ---• ' 11, 1, , , 
- -(41,\Wd j • t ..X,-.- ,,,, 4, ' ..',,:y .. 
~ wir..".4.::':: , .,_ '--.\\Tswisik 1 , \ ç' .:•:.`.,---. - , 411, A "-• ,zel .-. '',-

1 
•.: • , . , , ,

‘...._ 

s:.• (14 

. 
.. 
' 

--"--,',/-;--, ,00:,,r-•,, 
1 

, , ,I, / • ,,, ..., . ,, ,•,,, 1 , 0,- 1.,...,ii.l......,,,: • '‘ . „Old/ ._.,,,i14,,, ./..„4„ . , __,.. . r,,,,,,,,,4 •,‘ 
,, ,-•::‘ ,".15911-,,,,-_-_fr,, .,.",.,,"-...-,,. . lily, j. 

i golf." 
! ' ,?. . h - IN. g 1,

,1 
', , 

, 
1 ' 

, 
, . 
, . 

, 1 
, . _ . . . 



ZONA DELS ALZINARS 1 09 

44 Fig. 67. ESPÉCIES DE LES BARDISSES DE TERRA BAIXA paliuretosum), mancada de perelloner (Pyrus amygda-
( X0,5) liformis), ben present al Llenguadoc. 1 

a: esbarzer (Rubus ulmifolius), a': detall del fruit (x0,5), 
a": detall d'una branqueta fructífera ( x0,5); b: roldor (Caria-
ria myrtifolia), b': detall de la flor (x5); c: aranyoner (Pru- La BARDISSA AMB ARÇ BLANC D ESPINA CURTA (Rubo-
nus spinosa); d: arc blanc (Crataegus monogyna), d': detall Crataegetum brevispinae)" és una mena de bardissa 
de la inflorescència (x0,5); e: arc blanc d'espina curta (Cra- particularment empobrida que representa la més ex-
taegus monogyna var. brevispina); f: vidalba (Clematis vitalba, 
vegeu també altres vidalbes a les figures 35 i 82), f': detall trema de les penetracions d'aquestes comunitats a 
del fruit policárpic (x0,5), f": detall d'un dels aquenis (X1); l'àrea mediterrània. Es fa al domini de l'alzínar con-
g: sanguinyol (Comas san guinea), g': detall de la flor ( x2,5), tinental i de la máquia litoral del País Valencia i de 
g": detall de la infrutescencia ( X0,5); h: olivereta (Ligustrum 
vulgare), h': detall d'una poncella i de la flor badada (x4); les Balears. Aquesta bardissa es presenta com una co-

espinavessa (Palirus spina-christi), i': detall de la flor (X2,5), munitat força alta (2-3 m) quasi íntegrament constituï-
i": detall dels fruits ( X0,5). da per esbarzer comú í per arc blanc d'espina curta 

(Crataegus monogyna var. brevispina) i/o aranyoner. 

ESTRAT ARBUSTIU I LIANOIDE Les altres espècies, quasi sempre trànsfugues mediterra-
níes, fan un paper molt secundari, tret potser de l'heu-

ALTURA: 2-4 m 
RECOBRIMENT: 90-100 % ra, de la ridorta, de l'arítjol i de la roja, que arriben a 
COMPOSICIÓ: espínavessa (Paliurus spina-cbristi) assolir una certa preeminència. A les Balears apareix la 

esbarzer (Rubus ulmifolius) vidalba baleárica (Clematis cirrhosa var. balearica). 
aranyoner (Prunus spinosa) La bardissa amb arc blanc d'espina curta ocupa sem-
arc blanc (Crataegus monogyna) pre petites extensions, fora d'algunes àrees de migjorn 
om (plain()) (Ulmus minor) 
vidalba (Clematis vitalba) valencia. (Serra d'Aitana, etc.) on, al domini del car-
rosers (Rosa canina, R. micrantba) rascar, arriba a constituir masses, per damunt dels 
sanguinyol (Comas san guinea) 600-700 m, a les vores dels conreus. 
etc. 

La BARDISSA AMB BOIX (Buxo-Rubeturn ulmáfolii) 
ESTRAT HERBACI 

és propia del país de la roureda, í será convenientment 
ALTURA: 0,2-0,4 m descrita, per tant, en tractar aquest domini (p. 285). 
REcomumENT: 10-20 % 
COMPOSICIÓS fenás de marge (Brachypodium phoenicoides) Cal dir ara, simplement, que pot aparéixer en indrets 

orenga (Origanum vulgare) molt humits 1 enlairats del país de l'alzinar, en Parca 
prepirinenca i pirinenca. 

El tret fonamental d'aquesta bardissa és la gran 
abundancia d'espinavessa (inexistent del tot a les al- El SAÜCAR (Clematido-Sambucetum nigrae),597 final-
tres), d'esbarzer, d'aranyoner, i d'arc blanc, i la inexis- ment, és una comunitat próxima a les bardisses, pró-
tIncia o escassíssima presència de roldor. Aixe, fa que pia de la vorada dels boscos de ribera del territati deis 
la comunitat ofereixi uns graus d'espinescència extraor- alzinars humits i de les rouredes. És una basquina dis-
dinaris. L'esbarzer, tanmateix, no és talment abundant cretament nitrófila, pobra en espècies, en la qual domi-
i és amplament desbancat per l'espinavessa. Al terri- nen el saüc (Sambucus nigra) i la vidalba (Clematis vi-
tori ruscino-emporita, que és el que afecta els Països talba); també hi són ben presents Pesbarzer (Rubus 
Catalans, la bardíssa amb espinavessa es presenta sota ulmifolius), que esdevé dominant quan minva la nátri-
Paspecte d'una subassociació particular (subas. galieto- ficació, i l'heura (Hedera helix). 

3.1.2.3. Els prats eixuts, els fenassars les joncedes 

Les comunitats herbàcies, els prats, no tendeixen a corrent aleshores de trobar prats eixuts, fenassars, re-
dominar en el paisatge mediterrani. Només certs racons marcablement estesos. 
força especials, llocs amb poca terra o sòl especialment Aquests prats mediterranis no tenen, ni de bon tros„ 
ingrat, duen un prat corn a vegetaci6 estable final. Aix() la ufana dels prats humits propis de terres més sep-
no obstant, l'acció de l'home ha fet canviar sensible- tentrionals o alteroses. No arriben mai o quasi a for 
ment aquest panorama mar una gespa armada, pero arapeida, corn és el cas 

Efectivament, la destrucciá dels alzinars no dóna dels puts de pastura d'alta muntanya, ni tampoc a 
únicament pas a les bosquines suara tractades. Sovint constituir un herbei dens i gernat cam s'esdevé en eta 
fins les mateixes bosquines han estat anorreades Es prats dalladors de la nostra terra subalpina o altimon-
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florida granada marcescencia germinació plenitud vegetative 
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primavera estiu tardor hivern 

Fig. 68. CicLE ANUAL D'UN PRAT MEDITERRANI 

D'estiu a entrada d'hivern el prat és marcescent o en simple reconstrucció vegetativa (germinació d'espècies anuals). La ufana 
(floració i granada) correspon sobretot a la primavera, quan els prats montans, subalpins i alpins apenes si apunten o encara 
romanen colgats de neu. 

, 

tana. Els prats mediterranis es presenten corn comuni- El PRADELL D'AIRA I H ELIANTEM (lelianthemeturn 

tats força esclarissades en les quals dominen les herbes guttati) 27 és el més amplament difós d'aquests prats 

anuals, els anomenats terbfits. terofítics silicícoles. Al nostre país, pràcticament l'únic. 

L'època xardorosa de l'estiu sol contemplar una Se'ns ofereix corn una comunitat aimant de sòls sor-

retracció espectacular d'aquests prats. Només les plan- rencs, pobres en elements nutritius, pròpia d'indrets 

tes perennes, ben poques, romanen en llurs posicions, més aviat humits. Totes les plantes que l'integren són 

tanmateix afectades d'una accentuada marcescència o petites herbetes d'aspecte insignificant, la majoria 
involució, ben esgrogueïdes de color, aixe, quan no són 
espècies bulboses que prescindeixen de llurs parts aèries 
en entrar la calor; les petites herbes moren a entrada 
d'estiu i deixen només llurs granes a fi de reconstruir 
la comunitat en moments més propicis. Això arriba 

/ 
passades les pluges de tardor. Aleshores, o bé durant ...,

'O. el-14, 45, 
l'hivern. en segons quines espècies, es produeix la ger- 41: " , -. 1 
minació de les granes. La primavera sorprèn els prats f 'Iv d - II '-' -` 1 , ' 

.,, 

mediterranis en plena reconstrucció. Els terbfits, me- *---- / Ì ,,,, y 

nuts els uns, més grossets els altres, han desenvolupat _,-, ____ -------4". L-0-11 "\1 '''' 

I/ 4,1\1 1,4 11 .---- 14 ' \V

tot llur aparell vegetatiu, mentre que les plantes peren-
nes pervivents de l'any anterior han recuperat ll.ur 1 I/ , 
ufana. El prat mediterrani, aleshores, sense atènyer cap 

y gran densitat, ofereix un aspecte prou tendre i ric. L'ar- / 

ribada de les primeres calors sol coincidir amb el mo- 4, T;' '54, I 

ment de fructificació de la majoria dels terbfits, fruc- \ ,/lt ij •It';`,1 \ i 
tificació que preludia l'inici de l'etapa latent. \'`i! !! 

4 /, / 
I), ' i4

1 
/ 

Les gramínies arriben a jugar un paper important /, , ,91 
en aquests prats eixuts, però mai no tan important com b' 'i''''' 
en 
; c g

 prats rasos alpins, per exemple. Aix() no obstant, Nfti ' , 
a' 

,  i el trme gramenet els esau alguna veada. Normalment 
hi apareixen herbetes de molt diversa mena, dels grups V 1 1 

\ / 
II "" 

1 "1/41 

k a 
Els pradells terofítics dels sòls silícics pobres — 4 nsiz. ibu
(Helianthemetalia guttati) - 

Els sòls originats sobre rogues de natura silícia són Fig. 69. ESPÉCIES DELS PRADELLS D'ANUALS SILICÍCOLES 

sovint pobres en elements nutritius. Aleshores acullen, ( x 0,5) 
arribat el moment, comunitats herbácies d'estructura i a: heliantem maculat (Helzanthemum guttatum, vegeu d'altres 

composició sensiblement iguals a tota l'àrea dels alzi- heliantems a les figures 89, 94 i 97), a': detall de la pon-
cella ( x 2), a": detall del fruit en cápsula ( x2); b: aira 

nars. Es tracta quasi sempre de comunitats que ocupen (Aira cupaniana), b': detall d'una flor arestada (x5), b": de-
extensions reduïdes, força esclarissades. tall d'una espigueta (x5). 

, 
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anuals. En destacaríem l'heliantem maculat (Helianthe- plementaria, corn a prova de la riquesa de menudencies 

mum guttatum), les aires (Aira caryophyllea, A. ca pa- d'aquest llistonar. Així, hauríem d'afegir: 
niana), diversos trèvols menuts (Trifolium cherleri, Vulpia ciliata 
T. hirtum, T. arvense), una petita espunyidera anual Medicago minima 
(Galium parisiense), etc. Aquest praden apareix, ça 
corn Ha, per tota P 

Micropus erectas
area silícia dels alzinará humits, i Bupleurum baldense 

a casa nostra concretament al front oriental del Prin- Arenaria serpyllifolia 
cipat; també entra al país de la roureda. Li resulten 

Scleropoa rigida 
pr9xims el Sedetum-Aphanetum cornucopioidis' de 

les Muntanyes de Prades, el Scillo-Ophioglossetum la- 
Asperula aristata 

sitanici"8 de la Selva, amb la rara falguera Ophioglos- 
Argyrolobium zanonii 
Festuca ovina 

sum lusitanicum, í el Corynephoretum catalaunicum' Sedum sediforme 
de la Selva i el Maresme, amb Corynephorus canes- Sherardia arvensis 
cens, gramínia biennal ben característica. Althaea hirsuta 

Fila go germanica 
A Menorca es fa una comunitat compara'ble, el PRA-

DELL D' H ELIANTEM I LINÁRIA CIRROSA (Linario-He- Linum strictum 
Valantia muralis 

lianthemetum guttati),239 que hi és exclusiva i es fa a Koeleria vallesiana 
, les clarianes subsegüents a la desaparició de la brolla Ononis minutissima 

d'estepes i brucs amb carritx. Fumana procumbens 
Teucrium chamaedrys 
Asterolinon linum-stellatum 

Els prats i pradells terofítics dels sòls !Asks 
o silícics rics (Thero-Brachypodion) i moltes més fins a depassar amplament la cinquantena. 

Un tret important no queda recollit en la relació 

pero amb quanti-eíxutsprofunds, oc  , Sobre sois p precedent: el paper fonamental del listo i del salvió 

tats suficients d'elements nutritius, es desenvolupa tota , blener. Aquestes dues especies, efectivament, consti-

una altra serie de comunicats terofítiques. Al país dels tueixen elles soles, per llur presencia prepotent i abas-

alzinars hi sol dominar una gramínia fina i molt rami- segadora, el gruix de la massa de la comunitat. És 

ficada, el llistó (Brachypodium retusum (=B. ramo- corn qui diu apartant-les que horn pot anar localitzant 

sum, =B. plukenettifl per la qual cosa un bon nom- totes les altres. D'altra banda es tracta d'espècies pe-

bre d'aquests prats reben el nom generic de llistonars. rennes, de manera que durant una part no menysprea-
ble de l'any llur preeminencia és encara més efectiva. 

El LLISTONAR TÍPIC (Phlomido-Brachypodietum re- I també cal remarcar la manca de tot altre estrat que 

tusi) 246 e's probablement el més estes dels prats tero- no sigui l'herbaci. Això, que òbviament és norma en 

fitics al país de l'alzinar, i es fa sempre sobre sòls cal- tots els prats, no deixa de representar una novetat 

cads, poc profunds i secs. De forma esquemática Po- destacable en les Ilistes ofertes fins ara. 

dríem dir que la seva composició i la seva estructura El llistonar típic es desenvolupa malament en llocs 

són les següents: inclinats. Es compren, car les granes són aleshores ar-
rossegades amb facilitat per les pluges de tardor, ales-

ESTRAT H ERBACI (I SUBARBUSTIU) 
hores que acaben de caure en terra i encara no hi han 

ALTURA: 5-15 cm 
arrelat. Per aim') sempre se sol fer en replanets o en 

REcoBiumENT: 70-90 % paratges plans. La seva disposició afecta l'area de Pal -
COMPOSICIÓ llistó (Brachypodium retusum) zinar i del carrascar al Principat i al N i centre del 

salvió blener (Phlomis lychnitis) País Valencia. Horn n'ha descrit diverses subassocia-, 
corretjola rogenca (Convolvulus althaeoides) cions, alguna de les quals, particularment termbfila, ar-
farigola (Thymus vulgaris) riba a aparixer en ple domini de la máquia meridional. 
dactilis (Dactylis glomerata) 

e

eufórbia exigua (Euphorbia exigua) 
etc. El LLISTONAR AMB RUDA (Ruto-Brachypodietum re-

tusi) 25) es presenta corn una comunitat de tendencia 
En aquest cas l'«etc.» té un valor excepcional, car continental i calcícola que apareix només al país del 

empara una llarga llista de petites plantes, per un ge- carrascar, en contacte amb els erms i prats eixarreïts 
neral terbfits, que són les que contribueixen poderosa- que vénen de les planes de l'Ebre. Als nostres Països 
ment a caracteritzar la comunitat. No les relacionem a es fa, doncs, només a les terres occidentals del Princi-

, la lista mestra car dirien poca cosa a molts lectors, pat, i es caracteritza perquè al costat del listo, del 
però no ens sabem estar de facilitar-les de manera su- salyió blener, de la farigola —que, corn en el llistonar 
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típic, són les espècies dominants—, s'hi fa la ruda per del llistó hi és més discret, compartint com corn-
(Ruta chalepensis ssp. angustifolia), la nebulosa (Stipa parteix la dominancia amb l'herba plana (Hypochoeris 
pennata) i alguna altra espècie de tendència estèpica; achyrophorus) i amb l'albó (Asphodelus microcarpus). 
per contra, manquen o escassegen les espècies clara- Els teròfits hi continuen abundant, tanmateix. Aquest 
ment litorals, corn és el cas de la corretjola rogenca, llístonar apareix també al país de la máquia, tant a 
substituida tanmateix per una altra corretjola prou Mallorca i a Cabrera, corn a Menorca. 
vistent, la campanella argentada (Convolvulus4neatus). 

El PRADELL D'ESTEPA BLENERA I POA BULBOSA (Poo-Phlomide-

El LLISTONAR AMB TRÉVOLS (Trifolio-Brachypodie- turn italici)"5 és, corn l'anterior comunitat, exclusiu de les 

turn retusi) 6 correspon a terrenys de natura silícica, Balears. Es fa a muntanya, a Menorca al Toro, i a Mallorca a 
25 la Serra en indrets més o menys calcigats pel bestiar de ma-

perono pas pobres en elements nutritius corn els que nera que presenta trets d'una certa ruderalització. Val'. la pena 
ens feien aparèixer els pradells d'aira i heliantem. de referir-s'hi, baldament sigui una cosa molt localitzada, per- ' 

Es tracta d'una comunitat no pas talment diferent de què hi domina una esplèndida planta baleárica, l'estepa blene-

les dues anteriors bé que hi manquen lógicament.3 les ra (Phlomis italica), al costat de la gramínia poa bulbosa , , 
espècies que volen substrats calcaris alhora que hi fan (Poa bulbosa) de ralbó (Asphodelus microcarpus), del margall , de fulla estreta (Lolium rigidum) i de la carlina corimbosa 
acte de presència algunes de silicícoles. La menudalla (Carlina corymbosa). No cal insistir en la llarga cohort de te-
d'anuals, més o Menys, es manté, però no hi ha el sal- rófits que acompanya aquestes espècies. La comunitat rareja 
vió blener. Per contra apareix un nombre considerable a Menorca, potser per manca d'altitud (fig. 177). 

de trèvols: Trifolium scabrum, T. stellatum, T. cherle-
ri, etc. En força aspectes aquest llistonar fa de pont en- Els PRADELLS D'ER(5FILA I DE MOERNGIA (Carclamino-Ero-

tre el suara alludit pradell d'aira i heliantem (silicícola, philetum praecocis"2 iVicio-Moehringietum pentandraesm) apa- , 

reixen, resp.ectivament, en replane.ts calcaris .ombrejats i. en vo-
de sois pobres) i els llistonars calcícoles característics. rades d'alzmar, primerencament, i desapareixen a r estiu. Són 
Trobem aquest llistonar amb trèvols només al país dels integrats per terbfits menuts (5-15 cm) singularment efímers, el 
alzinars del Principat, pel que fa als Països Catalans. primer amb erbfila (Erophila verna ssp. praecox) i altres peti- " 

Sempre sense moure'ns del país dels alzinars, ens cal tes crucíferes (Cardamine hirsuta, Thlaspi perfoliatum), el segon 

referir-nos encara a un quart tipus de llistonar, aquest amb moeríngia (Moehringia pentandra) i un veçot petit (Vicia 
pubescens). El pradell d'er5fila apareix del Vans a r Alt Camp, 

exclusiu de les Balears: el LLISTONAR AMB HERBA entre 450 i 750 (900) m, i el de moeríngia al Vallés i al Ma-
PLANA (Hypochoerido-Brachypodietum retusi).  El pa- resme, entorn dels 400 m. 
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Fig.  70. BLOC ESQUEMÀTIC DEL LLISTONAR TÍPIC (Phlomido-Brachypodietum retusi) 

A destacar, dins l'esclarissament general, -•el predomini del llistó, del salvió blener i de la corretjola rogenca, així corn els aflo-
raments del substrat calcari (poblats per crespinells) i raixaragallament d'alguns llocs pendents. 
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. Fig. 71. ESPECIES DELS LLISTONARS, I: espècies d'àmbit general ( X 0,5) 
' Vegeu també les figures 72 i 98. 
• a: llistó (Brachypodium retusum, vegeu-ne d'altres aspectes a les figures 45 i 98), a': detall de la flor (x2,5); b: salvió blener 

(Phlomis lychnitis); c: corretjola rogenca (Convolvulus althaeoides). 
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Fig. 72. ESPECIES DELS LLISTONARS, II: espècies d'àmbit balear ( X0,5) 
Vegeu també les figures 71 i 98. 

a: herba plana (Hypochoeris achyrophorus), a': detall del fruit amb villa ( x 2,5); b: alb6 (Asphodelus microcarpus, vegeu d'al-
tres asfódels a les figures 146 i 266); c: estepa blenera (Phlomis italica). 
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Els PRADELLS TEROFfTICS DE CODINA CALCÀRIA responen, El PRAT SABANOIDE D'ALBELLATGE (Hyparrhenie- la c , 
corn els altres, a la denominació genèrica que encapçala aquest turn hirto-pubescentis)"9 és potser la més original d'a- esti 
apartat. Es tracta, efectivament, de comunitats no ja en què questes comunitats, tal corn el seu nom ja permet de I 
hi figuren moltes plantes anuals, sinó en què aquestes són 
quasi les úniques. S'escau, però, que llur localització és molt suposar. Es tracta, efectivament, d'una última i afebli- alt.

accentuada i, doncs, juguen un paper del tot secundan en el da irradiació, en plena terra europea, dels immensos , sigi. 

nostre paisatge. gramenets africans que horn engloba sota l'apellatiu ten-
Aquests pradells, en efecte, es fan només sobre la fina pel- comú de sabana. Ni per l'extensió, ni pel port de les quI 

lícula de sòl que arriba a constituir-se en les codines calearies plantes que l'integren, aquest prat d'albellatge no des 
i fins en els clapers deis crestalls de les muntanyes. Són sem-
pre comunitats mediterrànies muntanyenques que defugen les ateny la grandiositat de la sabana africana, però és , mei 

baixes altituds. L'escassesa de sól de què disposen explica la cert que, en petit, en reprodueix moltes de les seves l'efi 

discreció de llur port (alguns centimetres només) i la total característiques. D'altra banda, l'espècimen dominant, de ; 
prepotència dels terófits: a l'època desfavorable quasi que des- l'albellatge o fenal de bou (Hyparrhenia) és tanma- jar 
apareixen. Però si horn s'hi fixa pel bon temps, descobreix un 

teix una planta d'ampla dispersió africana, present a tot 
món formidable, rabiosament ,florit, magnífic en la seva peti-
tesa. Cal, això sí, saber vinclar l'esquena i tenir l'hábitud de les grans comunitats graminoides del continent veí, li- une 

no confondre les coses esplèndides amb les coses enormes. mitada a les contrades més meridionals pel que fa al feri 
Horn diferencia quatre comunitats diferents en aquest conjunt continent europeu. prir 

de pradells, atesa llur composició florística. A les Balears, so- El prat sabanoide l'albellatge sol oferir-se sota les xut 
bretot a la Serra mallorquina, per damunt dels 300 m í fins a 

252 hi següents estructura i composició fiorística bàsiques: 
les màximes cotes, s'hi fa el Saxifrago-Sedetum stellati; 
dominen diversos crespinells (Sedum stellatum, S. rubens), els llist 

quals perden importancia corn més alterós és el pradell, una ESTRAT H ERBACI ALT que 
saxífraga (Saxifraga tridactylites), i un sens fi de merman- ALTURA: 60-100 (150) cm 
cies (fig. 177). A les muntanyes del migjorn valencià, entre els REcomumENT: 70-90 % 
300 i els 1.100 m, majorment als obacs del país de l'alzinar, COMPOSICIÓ: albellatge (Hyparrhenia hirta) 
aquests pradells constitueixen la comunitat anomenada Sileno- fonoll (Foeniculum vulgare) 
Petrorhagietum saxifragae,"' en la qual hi ha també diversos ruda (Ruta chale pensis) 
crespinells (Sedum album var. micranthum, S. acre, S. sediforme trèvol pudent (Psoralea bituminosa) 
var. dianium), la clavellina de cinc fulles (Petrorhagia saxifra- ginesta (Spartium junceum) 
ga), una notable slime (Silene secundiflora o S. colorata) i la 
inevitable restallera de petites anuals. Finalment, a les munta- ESTRAT H ERBACI BAIX 
nyes calcàries del centre i sud del Principat, per sobre dels 
400-500 m, es fa l'Erodio-Arenarietum conimbricensis,"' amb ALTURA: 15-30 cm 
diverses arenaries (Arenaria conimbricensis ssp. conimbricensis, RECOBRIMENT : 30-50 % 
A. serpyllifolia, A. tetraquetra), diversos crespinells (Sedum al- COMPOSICIÓ: llistó (Brachypodium retusum) 

bum var. micranthum, S. sediforme ssp. sediforme, S. acre), la corretjola rogenca (Convolvulus althaeoides) 
caragola (Erodium macradenum), etc., i en muntanyes del cen- veló (Lathyrus articulatus) 
tre i nord, entre els 300 i els 650 m, apareix el Sedetum mi- petadors (Anthyllis tetraphylla) 
crantho-sediformis,5" amb tot de crespinells (Sedum album var. herba d'eruga (Scorpiurus subvillosa) 
micranthum, S. acre, S. sediforme ssp. sediforme), etc. albellatge contort (Heteropogon contortus) 

cosconia (Reichardia picroides) 
carlina corimbosa (Carlina corymbosa) — 
llengua de bou (Echium vulgare) 
herba d'olives (Sature ja graeca) 
ullastre de frare (Phagnalon saxatile) 

Els gramenets i pradells eixuts o subhumits espunyidera blanca (Galium mollugo) i 
leóntodon (Leontodon nudicaulis ssp. rothii) 

(Brachypodietalia phoenicoidis) melgó (Medicago mínima) 
panical (Eryngium campestre) 1.: .

Així que l'eixutesa estival es fa més tolerable, és iletsó (Sonchus tenerrimus) •.z..nl,f. 

possible de trobar comunitats herbàcies de més enti- caps-blancs (Lobularia maritima) . . - . ..•, , 
• • • .•• 

tat quantitativa. En indrets mediterranis subhumits o 
eufórbies (Euphorbia segetalis, E. serrata)
crespinell (Sedum sediforme) 

. només discretament eixuts, els pradells terofítics de l'a- H bracera (Centaurea as pera) 
partat anterior són substituïts per comunitats d'herbes etc. 
predominantment perennes, en gran part de la família 
de les gramínies. És així corn entra en joc una sèrie En contemplar la relació precedent, horn s'adona de 

de gramenets prou esponerosos que comencen d'acos- l'existència de dos estrats herbacis ben diferenciats, 

tar-nos, quant al port, a .les ufanoses comunitats her- un d'alt que ateny el metre i fins l'ultrapassa, i un al-

bácies medioeuropees. Al Principat i a d'altres àrees tre que arriba poc més enllà del pam d'altura. És l'es-

subhumides dels Països Catalans, aquests gramenets trat herbaci alt, amplament dominat per l'albellatge, 

es desenvolupen amb vigor, majorment sobre sòls pro- el responsable de l'aspecte sabanoide, no solament per Fig. 
funds i rics; en àrees més àrides, per contra, es refu- la seva considerable altura, sinó per la remarcable den- A de 
gien en la immediatesa de cursos d'aigua, fonts, etc. sitat que ateny (un 80 % de recobriment i més) i per bosql. 

• 
, 

,... 
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la disposició i port de les plantes que l'integren, totes
estilitzades, de tiges dretes i múltiples.

El domini de l'albellatge és total en l'estrat herbaci
alt. Això fa que les característiques d'aquesta espècie - ' ' 
siguin les personalitzadores de la comunitat. En con-
templar-la, hom se sent sorprès per la vigoria amb 
què cada mata emet dotzenes de tiges erectes, corona-
des arribat el moment per petites espiguetes densa-
ment proveïdes d'una llarga pilositat. En conjunt fan ' y —  • 

l'efecte de tot de grans pinzells plantats l'un al costat / ,` - ,'., : . -, ...' . - . ' t
de l'altre. L'albellatge, que és perenne, arriba a verde- -r., 1, "./,`, ' - .,„ . ., ' , i' ' y Y . ' i f 
jar lleugerament pel bon temps, però conserva durant !,,,1 , 4""' .1 - -, ',/,` 1 / '4, ' ' • ,' I, , 

tot l'any un color daurat, de blat madur, subratllat per ,.t ,, P'
unes desdibuixades vires vermelloses que acaben con- J ''. '
ferint-li un to d'aram, com d'aquarella. Per això, a ' 
primera vista, el prat d'albellatge pot semblar més ei- Fig. 73. PRAT SABANOIDE D'ALBELLATGE (Hyparrhenie-
xut que no és. turn hirto-pubescentis) 

A l'estrat herbaci baix, la domináncia correspon al A l'estiu, les altes espigues de l'albellatge arriben a simular 
• llistó. Tant que, si hom llevés l'alt, podríem pensar un badar daurat, majorment al Maresme i comarques de la 

rodalia. que som davant d'un llistonar. L'estrat herbaci baix (Foto: J. Vilanova). 
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Fig. 74. BLOC ESQUEMÀTIC DEL PRAT SABANOIDE D'ALBELLATGE (HyparrbeniettiM hiriO-pUbeSCelltiS) 

A destacar el carácter alt del prat, dominat per l'albellatge, el fonoll, el llistó, la ruda i el trèvol pudent, i lleugerament em-
bosquinat per la ginesta; els afloraments d'esquists duen ullastre de frare, crespinells, etc. 
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Fig. 75. ESPEClES DEL PRAT SABANO1DE D'ALBELLATGL ( X 0,5 ) i 

a: albellatge gros (Hyparrhenia hirta); b: ruda (Ruta chalepensis ssp. angustifolia), b': detall de la flor (x1,5); c: trèvol pudent ( 
(Psoralea bituminosa), c': detall de la flor ( x 1,5); d: ginesta (Spart-ium iunceum), d': detall dels fruits ( x 0,5); e: veló (Lathy- 1
rus articulatus), e': detall de la llor (X1); f: Lletsó (Sonchus tenerrimus), f': detall de la flor (x4), f": detall del fruit en aqueni 
proveït de via (X4). 

/ 
és forga dens i ric, malgrat el seu discret recobriment solells Morals de les àrees subhumides, és a dir a la I
total: passa que no pot ocupar més que els espais dei- banda costanera del Principat, sobretot entre el Llo- ( 
xats lliures per les grans mates d'albellatge, pel fonoll, bregat i la Tordera. Cap al sud, perd progressivament , 
per la ruda, etc. La seva composició varia bastant se- -puixança, per augment de l'aridesa, alhora que no de-
gons l'àmbit geogràfic, tal com comentarem tot seguit. fuig els obacs, per increment de les temperatures; tan-
Sempre es tracta, però, d'un conjunt d'herbes més mateix ateny el migjorn valencià i les Illes. Sol fer-se 
aviat perennes i de dispersió netament mediterrània, sobre els sòls anomenats Rotlehm pels edafeilegs, sòls 
a vegades subtropical. que a Várea mediterrània tenen un carácter sovint re-

El prat l'albellatge prospera tant sobre substrats lictual (romanalla d'altres períodes geològics) i que 
calcaris corn sobre substrats silicis. És una comunitat coincideixen en•molts aspectes, una convergència més, 
termbfila, aimant de temperatures més aviat altes, amb els sòls dels països tropicals. 
però no pas xerbfila, de manera que defuig l'aridesa. Horn distingeix diverses subassociacions en el prat 
Aquesta combinació de temperatura alta i. humitat sabanoide d'albellatge. La més típica és la subass. lathy-
també força elevada no ens pot sorprendre en una co- retosum articulatae, pròpia de sòls profunds i d'am-
munitat de la qual, des del primer moment, n'hem bients subhumits, dominada per l'albellatge gros q 
glossat l'afinitat sabanoide, doncs tropical. Això fa (H. hirta) que és el més robust i esplèndid; aquesta d 
que, als nostres pulsos, es localitzi preferentment als subassociació és pròpia del país de l'alzinar litoral, r, 

,. 
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al N de l'Ebre. A la subas. pubescentetosum, per con- que les seves formes més genuïnes no són ateses més 
tra, domina l'albellatge petit (H. pubescens), tot ell que a les contrades plujoses de l'alzinar o fins de la 
més fi i discret de port (40-70 cm), i hi abunden di- roureda (p. 296); no apareix al domini de la maquia. 
verses matetes de tendència rupícola; es fa en Rocs Troba un habitat excellent en els talussos i marges que 
pedregosos i de sòl prim, tant al domini de l'alzinar queden entre els conreus, fins al punt que aquesta és, 
litoral corn al de la maquia, des de Barcelona al mig- al nostre país, la seva localització típica; en les arees 
jorn valencià, a les Medes i a les Ines. A Menorca, pe- més eixudes del País Valencia s'acantona a les fonda-
rò, horn parla de la subas. asphodeletosum, mancada de lades frescals i humides, mentre que a les Tiles n'hi ha 
llistó, poc densa i rica sobretot en petites plantes mostres escadusseres (Mallorca, Eivissa). 
anuals. D'altres subassociacions són pròpies del país La comunitat arriba al nostre país corn una darrera 
de la maquia (subas. stipetosum parviflorae), de l'al- irradiació meridional. En les seves formes més típi-
zinar muntanyenc (subas. euphorbietosum nicaeensis) ques, les que corresponen precisament a la subas. typi-
o de Rocs especials (subas. brachypodietosum retusi, cum, duu sempre la ventolera (Phlomis herba-venti), 
quasi sense albellatge i pròpia dels obacs dels llocs on, labiada que manca a la majoria dels nostres fenassars, 
als solells, es fa la subas, típica; subas. imperatetosum, si més no a Parea de l'alzinar. El corrent a casa nostra 
pròpia de sòls humits de fons de vall), és trobar la subas. convolvuletosum althaeoidis, si més 

Finalment convé dir que, si més no al Principat, la no a les parts baixes, per?) n'hi ha d'altres; a Eivissa 
presència del prat d'albellatge va molt lligada a la pres- es fa la subas. allieiosum rosei, amb allassa vermella 
sió de pastura, majorment de cabres. Altrament aquest (Allium roseum). En muntanyes del País Valencia 
gramenet es veu en pocs anys substituït per una brolla (Martés, Benicadell) prospera una variant amb l'endé-
més o menys densa. Per aixà, a les muntanyes de la mic pèsol valencia (Lathyrus tremolsianus), l'anome-
Serralada Litoral immediates a Barcelona, que és on nable FENASSAR AMB PÉSOL VALENCIA (Lathyro-Bra-
es fa amb més vigoria, n'apareixen fragínents esplèn- chypodietum phoenicoidis).643
díds, però de localització variable en el temps, segons 
la pastura. La presència de la ginesta, constantment El FENASSAR AMB FROMENTAL PETIT (Trisetario-
brostejada per les cabres, pot interpretar-se corn un Brachypodietum phoenicoidis)"2 s'assembla al fenassar 

típic, per és més tendre propi de llocs més plujosos, avís constant, bé que frenat, de l'amenaça de la brolla. 
generalment silícics, i presenta una colla d'esplcies me-

El FENASAR TÍPIC (Brachypodietum phoenicoiuis) 261 dioeuropees: el fromental (Arrhenatherum elatius), el 
fromental petit (Trisetaria flavescens), una cua de rata ens introdueix en un món proper, però diferent. Con-
( tinuem davant dels gramenets esponerosos, pobres en Phleum phleoides), el rapuncle (Campanula rapuncu-
/us), etc.; apareix a l'orient del Princípat, però no al terbfits, però no pas amb ressonàncies tropicals, sine, 

més aviat europees. La gramínia reina sera el fenas de Pais Valencia ni a les Balears. Se Ií assembla el FENAS-

li•- 
spinosae
 SAR AMB POLÍGAL A GIRONINA (Polygalo-Ononidetum

) 
marge (Brachypodium phoenicoides), cosa que exp

"6 rapuncle, polígala gironina (Polygala ca l'apellatiu genèric de fenassars amb què els denomi- ' 
narem. vulgaris ssp. mediterranea var. gerundensis), etc. 

A les Balears, per contra, i concretament a Menorca ESTRAT HERBACI i a Mallorca, apareix el FENASSAR AMB PERICÓ PERFO-ALTURA : 40-80 cm LIAT (Hyperico-Brachypodietum phoenicoidis),263 un fe-RECOBRIMENT : 80400 % nassar mancat de ventolera i envdit d'eufbrbies i de comPostaó: ferias de marge (Brachypodium phoenicoides) bracera, en el qual, en canvi, apareixen el perico per-fonoll (Foeniculum vulgare) 
espunyidera blanca (Galium mollugo) foliat'(Hypericum perfoliaturn), la pastanaga borda de 
plantatge de fulla estreta (Plantago lanceolata) flor grossa (Daucus carota ssp. maximus), I'estaca-rossí 
bracera (Centaurea aspera) groc (Kundmannia sicula), que és una umbellífera for-cap-roig (Crepis versicaria ssp. taraxacifolia) ça vistent, etc. Aquest fenassar apareix, sobretot, en dactilis (Dactylis glomerata) 
escabiosa (Scabiosa atropurpurea ssp. maritima) els marges i talussos dels conreus, tant al país de Pal-
panical (Eryngium campestre) zinar com al de la maquia. A la part oriental de Ma-
pastanaga borda (Daucus carota) norca, més eixuta, és desplaçat pel FENASSAyt D'ESTACA-
corretjoles (Convolvulus arvensis/althaeoides) ROSSÍ GROC (Brachypodio-Kundmannietum siculae),2" pimpinella (Sanguisorba minor) amplament dominat per aquesta bella umbellífera. carlina corimbosa (Carlina corymbosa), etc. 

El PRADELL D' H ERBA-FAM (Salvio-Plantaginetum al-La dominancia del fenás de marge és total. Això fa bicantis),21' finalment, és una pastura baixa i esclarissa-que el fenassar se'ns presenti corn un gramenet força da, pròpia de talussos i ermots, dominada per l'herba-dens i atapeit, mitjanament alt, més o menys verd du- fam (Plantago albicans) i el tarrec (Salvia verbenacca), rant tot l'any. Vol un cert grau d'humitat, de manera corrent a tota la terra baixa. 
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Les joncedes (Aphyllanthion) d'altres de llenyoses, com la farigola o l'argelaga. Les 
joncedes es presenten corn comunitats baixes, calcíco-

Voldríem cloure aquest gran apartat dedicat a les les, discretament xerbfiles, susceptibles de pastura per 

comunitats secundàries fonamentalment herbàcies del part de bestiar oví i cabrum. 

país dels alzinars fent uns comentaris sobre les jon- Les joncedes solen correspondre a les darreres eta-

cedes. pes •de la degradació dels alzinars humits o, sobretot, 

Les joncedes pertanyen fisionbmicament a aquest de les rouredes submediterránies. És inútil de cercar-

grup de comunitats, en part herbàcies, en part sub- les, efectivament, en indrets massa eixuts. Llur òptim 

arbustives, per al qual hem proposat el nom genèric és atès al país fronterer entre l'alzinar litoral o l'alzinar 

de gramenets embosquinats. La jonça (Aphyllanthes muntanyenc i les rouredes, amb una certa tendència a 

monspeliensis) sol jugar-hi un paper destacat, cosa que decantar-se cap als dominis d'aquestes darreres. Tant 

explica la denominació científica i vulgar del grup. Al és així que on les tractarem en profunditat sera, jus-

seu costat formen una colla de gramínies o plantes tament, en el capítol dedicat a la vegetació submedi-

graminoides, com, segons els casos, el fenás, el llistó, terránia. Però fóra desencertat de no dedicar-los ara, 

diversos cárexs, etc., alhora que no solen mancar-ne tanmateix, algun comentari. 
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4 Fig. 76. ESPECIES DELS FENASSARS, I: espècies d'àmbit ' 
general ( X 0,5) Ill 01, ..:_,9".0 \W , '''.. jr)w 4111f01, 
Vegeu també la figura 77. ‘ril„40 IA al .2z--

40,‘ 'r -, "Itr'' - ,17,411/0,.
a: fenás de marge (Brachypodium phoenicoides), a': detall de 

'4' (Ile I I 11~ -'» ` la flor (x1,5); b: fonoll (Foeniculum vulgare), b': detall de la fh, /A, ,, I 

flor i del fruit ( X4); c: escabiosa (Scabiosa atropurpurea), . y 
c': detall del fruit ( xl); d: dactilís (Dactylis glomerata); e: pas- -; OM 

4íTì

tanaga borda (Daucus carota), e': detall de la flor (x4), e": 
_ Of/detall del fruit ( X4); f: panical (Eryngium campestre), f': de- 0, ,

,. : , 

;21ti; , 

Ir'41̀1!44,1F ,,,, • ..„•••_, \7 v.....„, _ \,,,, : ,4y 1 -Y,
b, (0)

• --- 11;',' -Y _ , „ . 
1. ,i,,,o 

\9110Hf ,;0  .1r. , 
Fig. 77. ESPECIES DELS FENASSARS, II: espècies d'àmbit "41, 

balear ( X 0,5 ) 
i 1I 1 .: ,,4 _ / _ . , . e , 

Vegeu també la figura 76. t.o.,1111111~iikfil;
a: pericó perfoliat (Hypericum perfoliatum), a': detall del ',1- , _,. b
fruit i dels sèpals glandulosos ( x 1,5); b: Euphorbia isatidi- (a ' '1.11)\ • '''10 110 -- folia, b': detall de la inflorescència en ciati (x2,5).

Són quatre les joncedes típiques que, amb més inten- damunt dels 900 m, òbviament al domini del carrascar; 
sitat o amb menys, apareixen al país dels alzinars: la aquesta posició extrema explica l'atipicitat i també 
jonceda amb plantatge mitjà, la jonceda amb fenás de la presència d'alguna espècie insòlita a les joncedes 
marge, la jonceda amb sàlvia i la jonceda amb Ruqueta. (Euphorbia isatidifolia) o la bufemia tuberculada (Bu-
A aquestes quatre joncedes típiques cal afegir, encara, Ionia tuberculata) ambdues endèmiques del migjorn 
la jonceda de llistó amb sàlvia, que és un xic especial. oriental ibèric (vegeu la brolla d'eriçó amb argelaga 
Les quatre joncedes típiques extenen llur domini, i pubescent, p. 243). 
no pas poc, pel país submediterrani; la jonceda de 
llistó amb salvia, per contra, és exclusiva del país de 
l'alzinar i será l'única, doncs, que tractarem ara amb Les altres joncedes, corn ha estat dit, seran descrites en par-
un cert detall, lar de la vegetació submediterránia (p. 288). La JONCEDA AMB 

SALVIA (Salvio-Aphyllanthetum), la més meridional de les típi-
ques, emparentada amb l'anterior i amb moltes penetracions 

AM que fa atípica la JONCEDA DE LLISTÓ AMB SAL - de plantes mediterraneo-muntanyenques, arriba a endinsar-se 
VIA (Bufonio-Salvietum lavandulifoliae) 131 és la manca al país del carrascar, per damunt dels 800 m, a flárea del Mont-
de jonça. Si, en paradoxa aparent, horn continua ano- sant, dels Ports i del Maestrat. La JONCEDA TÍPICA (Brachypo-

menant jonceda aquesta comunitat, és en virtut de la dio-Aphyllanthetum) queda limitada al Principat, a les mun-

seva estructura i del gruix de la seva composició flo- tanyes calcaries compreses entre l'altiplá central, Montserrat i : 
Garraf d'una banda, i els Ports d'una altra, sempre per sobre 

rística, propis ambdós d'una veritable jonceda. En dels 200-300 m i als obacs majorment, pel que fa al país dels 
aquesta comunitat la domináncia correspon al llistó alzinars; comparteix àrees d'alzinar litoral, d'alzinar munta-
(Brachypodium retusum), cosa que permet de corn- nyenc í .. A —e carrascar. La JONCEDA AMB PLANTATGE MITJÀ (Plan-

prendre corn resulta de xerófila i d'extrema aquesta tagini-Aphyllanthetum), molt rica ja en espècies eurosibería-
nes, només afecta el domini dels alzinars en els més aviat es-

jonceda. També hi abunden o hi sc'm presents la cer- cassos indrets calcaris on prospera l'alzinar muntanyenc a la 
verina (Catananche coerulea), l'escanyabocs (Cardun- Serralada Prelitoral, al N de Sant Llorenç del Munt. La JON-
cellus monspeliensium), l'avena de brolla (Avena bro- CEDA AMB ASTRAGAL (Astragalo-Linetum narbonensis) penetra 
rnoides), etc. i plantes de port subarbustiu corn la sal- feblement al país de l'alzinar, a la zona de les Corberes i de 

via (Salvia officinalis ssp. lavandulifolia), la farigola la Fenolleda. Finalment direm que la JONCEDA AMB LLUQUETA 
(Thymo-Globularietum cordifoliae), propia de sois margosos 

(Thymus vulgaris),.o Pargelaga (Genista scorpius). Es , molt poc madurs apenes ateny el país dels alzinars i hí queda 
tracta d'una comunitat propia de les muntanyes del limitada a algun; punts del Sistema Prelítoral, a les portes de 
migjorn valencià (Serra de Mariola, etc.), que es fa per la depressió de Vic (subas. oxycedretosum). 
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