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6. Aproximació al medi natural

6.1

La gea*

La gea és e l s iste ma natural sò lid que serve ix de suport a to ts e ls ecos istcmes
a mb e ls quals interac ciona: e ls co ndiciona i, e nse m s, també és a fec ta t, en pan s i
més no , per l'activitat Diòtica i an tròpic a . Des del punt de vista de ls ecus iste mcs,
tant la morfo logia co m la lito logia actuen co m a fac tors con di c ion a nts. Aqu e ll s, a l
seu torn, actuen pe r a favorir o retardar l'acc ió de ls proc essos geod in àmics ex te rn s,
l' a mpla gamma de proc essos d' eros ió i de sedimentac ió. La re lac ió amb e ls
ecos istemes s'establ eix a través de la fina capa geo biològ ica d'equ ilibri de li ca t que
s'a nomena sò l. Des de l punt de vista antròpic , la gea , a m és de sup o rt físic de les
act ivitats hum anes , és ta mbé suport del s recursos biològics i, e n e ll a mate ixa , font
de rec ursos, però a ixí mateix de riscos i, de vegades també, patrim o ni na tura l. En
efec te , l'activitat an tròp ica act ua co m un agent geodinàmi c m és, i no pas e l men ys
importan t e n e l m ó n modern, qu e produ e ix sobre la gea efec tes erosius i sed im e n·
taris, ta ls com l' extracc ió de roques o l'aboca m e nt de res idus , alhora qu e, de
vegades, modifica la qualitat de l su bstrat , per exe mpl e a través de la contaminac ió
del medi hidrogeo lògic.
.

A.

ELS

PROCESSOS I L' ESTR UCT URA G EOLÒGI CS

L' estru ctura geo lògica de ls Països Catalan s és e l resul ta t d'una ll arga hi stò ria,
de la qual hom comença a co nèixe r ba3tant bé e ls darre rs 600 milions d' a nys, a l
ll arg dels quals e ls processos geodinàmics ha n gove rn at la sedimentació, e l pl ega ·
m ent i l' eros ió de ls materials . En aquest pe ríode han tingut lloc dos gra ns c ic les
geo lògics . El prime r, qu e anom e nem cicle he rc ini à (600-250 milions d' a nys), determinà la sedimentac ió de mate rials predominantm e nt silíc ic s, e l pl ega m e nt
aco mpanyat de metamorfism e i de la int rusió de roqu es gra nítiques , i l' e ros ió
posterior. Duran t e l segon cic le, que anom e nem a lpí (60-15 milions d' an ys), se
sed imentare n m ate ri a ls predom in an tm e nt calcaris. El pl ega m e nt a lpí , qu e in corporà m a te rial s del cicle anterio r, és e l responsabl e de la fis iogno mi a geo lòg ica que
co ne ixe m. En efec te , e l pl egame nt a lpí és e l respo nsabl e de l'es t ructuració de ls
materia ls en serralades muntan yoses i conques sed im en tàries qu e co nforme n
l'actua l feso nomia geo lòg ica de l nostre territori. Els dos grans sistemes de plega-
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ment, els Pirineus i el sistema Bètic, els altres dos sistemes, Ibèric i Mediterrani, i
la Depressió Central són conseqüència de l'etapa distensiva postorogènica; les illes
Balears corresponen a la prolongació oriental de les serralades bètiques.
Així van generar-se els dos sistemes de plegament principals: el pirinenc (el
qual, a més dels Pirineus axials pròpiament dits, comporta també els Prepirineus i
les serres exteriors, tals com el Montsec o el Montgrí) i el bètic (que comporta la
Serralada Sub-bètica i la Prebètica, així com les illes Balears, les quals corresponen a la seva perllongació oriental). Existeixen, a més, dos altres sistemes de
plegament de menys importància, el Sistema Ibèric i el Sistema Mediterrani. La
part externa del Sistema Ibèric extern continua fins al Maestrat, on conflueix, per
dir-ho així, amb la Serralada Prelitoral, la qual, juntament amb la Serralada
Litoral, constitueixen el sistema mediterrani de les serralades costaneres, que,
d'altra banda, enllacen amb els Pirineus a través de la Serralada Transversal Catalana.
Aquests sistemes muntanyosos queden separats per depressions afaiçonades
entre uns i altres, tals com la Depressió Central catalana, la Prelitoral o la
Depressió de València, que són conseqüència de l'etapa distensiva postorogènica.
B.

ELS MATERIALS LITOLÒGICS

La litologia dels Països Catalans és força diversificada (fig. 11). Als Pirineus
axials predominen les roques plutòniques, tals com els granits i granodiorites, i un
ampli ventall de roques metamòrfiques, d'entre les quals podem esmentar gneis,
esquists, marbres, etc., d'edat cambriana i, sobretot, paleozoica. Els Prepirineus
septentrionals i meridionals, molt més extensos que els Pirineus axials, són constituïts bàsicament per roques sedimentàries terciàries, fortament plegades, tals com
calcàries i calcarenites, conglomerats, gresos i fil·lites.
El Sistema Prebètic és constituït sobretot per calcàries cretàcies i per molasses
miocenes, mentre que en el Sistema Sub-bètic, a part les calcàries, predominen les
margues rutilants, carregades de guixos i de sal sòdica del Trias, que aflora als
fenòmens diapírics en els eixos sinclinals.
El Sistema Ibèric s'estén per la part meridional de Catalunya i gran part del
País Valencià, fins al riu Xúquer. Es tracta de serres, intensament plegades, també
constituïdes per roques calcàries cretàcies i juràssiques, llevat d'algunes intercalacions de gresos, margues o argiles.
El Sistema Mediterrani, o de les serralades costaneres catalanes, té una composició litològica ben diversa: esquists, dolomies, calcàries i gresos paleozoics,
molt replegats i fractuats, que s'estenen des de la Serra de Collserola fins a les
Gavarres, amb plutons granítics i roques filionianes que els travessen. Damunt
d'aquests materials s'estenen formacions calcàries i margoses cretàcies i juràssiques, i també conglomerats, gres9s, margues i calcàries paleocens i eocens.
A la Depressió Central catalana, hi predominen les margues i les sals sòdiques
i potàssiques i els guixos al sector central, damunt els quals es dipositaren gresos,
margues i argil·lites oligocenes. Aquests gresos passen lateralment a conglomerats
tals com els que constitueixen els massissos que voregen la depressió. La depressió
valenciana té una gran heterogeneïtat de roques dipositades des del Miocè: gresos,
calcàries, argiles, etc., amb intercalació de sediments d'origen continental i marí a
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semb lança de les a ltres de press ions del país, tal s co m la de pressió em pordanesa, la
rossellonesa o la de l Ba ix Segura .
Les ill es Bal ears , malgrat ésse r estructuralment la co ntinuaci ó de l'o ri ge n
bètic , és cadascuna una subunita t dife renciada. Ai xí, Ma llo rca és e min e ntm e nt
calcària, tant pe l qu e fa a les roques de la Se rra de Tramuntan a co m e l Pl a Ce ntral
i les Serres de Ll eva nt, calcàries, dolomies, g resos i margu es dipos itad es a pa rtir
de l mesozo ic; duran t e l Mio cè es dipos ità una mol assa ca lcàri a marin a form ada
per calcare nites , l'anom e nat marès . Les ill es properes , sa Drago ne ra i l'arxipè lag
de Cabrera, tene n una lito logia simil ar. Les Pitiüses són relati va ment simil a rs ,
quant a lito logia, a l'ill a de Mallorc a: Eivissa té un rocam s imil a r a l de la Serra de
Tramuntana , mentre qu e el de Fo rm e ntera és m és se mblant a l de l Pl a Centra l
mall orquí. Menorc a, p e r contra, té du es parts ben dife re nciad es: la de tra mu n tana,
heterogè nia, a mb esquists, gresos, d o lo m ies , e tc. pa leozo ics, i la de mi g jorn,
predomin a ntm e nt calcària, amb ro qu es carbonatades dipos itad es durant e l Mi ocè
i Pl iocè.
A la costa, finalment, ca l esmentar el s sediments qu a te rnal-is, so vint de pocs
milers d 'anys, qu e han format e ls de ltes . Es tracta d'alternan ces de llim s i argiles,
amb canals de graves i so rres, que poden conten ir petits e nclava m e nts de se d iments lacustres i torbosos .

C.

L A GEOD INÀ MI CA

Els grans trets ge n e rals de l nostre re ll eu, e n e l se ntit de masses de mat er ials
topogràfica ment aixecades o bé de fosses d'e nfo nsam e nt, só n Fruit de la dinàmic a
interna que a fe ctà e l fr ag m e nt d'esco l-ça terres tre o n s'assen ta e l nostre país:
moviments geo lògic s molt am pli s e n e l temps i e n l'espai , qu e es rea litze n a l ll a rg
d'una esca la te mpo ral molt més àmp li a que l' esca la his tòrica. Tan t és a ixí, que
l'acció humana, e ncara qu e la co nsid e rem acumulada a l ll arg: de to ta la se \ a
història, no transcende ix ni té repercuss ió en aquest tipus de moviment s corticals.
Per contra, certs fenòmens deguts a la geodinàm ica int erna , loca litzats i d' impurtància geo lògica aten uada, pod e n tenir repercuss ió en l' ls fets hi stòrics, co m és e l
cas de les erupcions volcàniques a la coma rca J'O lo t, o petits mo vim ent s de
l'escorça que pode n tradu ir-se en terratrèmols, co m e ls que afec taren en e l passat
les terres de Giron a. En a qu ests casos, a tesa l' amp litud de la ca usa que e ls genera ,
no hi ha , ara p er ara, forma d'actuar sobre d 'e ll s; ho m pot inte ntar , su lamen t, de
pal·liar-n e els e fect es .
Amb l'observac ió de les formes de l re lleu, s 'arriba a l' ev id ènc ia que l' afa iço nament de les masses de materials a ixecades pe ls esfo rços interns és degut a l' ac ció
de la geodinàm ica exte rna que act ua sob re l'esco rça , però en e l seu lí mit més
ex tern , en la zona ja e n co ntac te am b e l m e di atmosfèric. Ca l re m arcar qu e
l'actuació dels agents dinàmics ex terns n o s'efec tu a directam e nt sob re e l rocam,
sinó a través de l'aurèo la d'a lt e rac ió qu e e l cobre ix, a urèo la producte de la
mete o rització i de la pedogènesi. Aquesta a urèo la d'a lt eració é!-- p rec isament mo li
important i a la vegada molt frà gil; és molt imp ortan t perquè' constitu eix e l supu rt
d'un nive ll feno m eno lòg ic superio r, qu e és la vida, i es fràgil perqu e e l material
es tà disg re tat, altera t, en condicions d' ésser fàc ilm ent e rosion a t i sensible a q ua lsevo l canvi, sigu i c li màtic, si¡~ lIi v('getatiu, de pendents o de nl od ilicac ion s de
qualsevo l tipus. Sobre aquesta ca pa superfic ia l ac tuen e ls a ge nh geo dinúnlic s
externs (vents, ai gües , corre nts, ¡!elc res) , q u e donen ll oc a diversus processos
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geomòrFics i aquests o ri gin e n les forme s del pai sa tge. L'diC: :lcia de l' actuació
d'aquest s agents i proc essos dependrà de les cond icions c li màt iqu es en què aC[UÚ1;
tot plegat dona rà una morfologia que tend irà a e quilibra r-sc amb els proc essos
glac ia ls que dominare n e n e l passa t a la capçalera pirin e nc a. Aques[ s processos
f1u vioto rre nci a ls han crea t una hidrog raFia ga irebe perpendicular a Ics f!rans
dire cc ions es tructurals, res ulta t d e la dinàmica interna abans l'srne n [ada. Pe r a i:" ò ,
quan travessen materials co he ren ts, com ca lcàries i conglomerat s , <orig inen e ls
nombrosos congos ts i cing leres , ta n abundants a l nostre paisatge. D' a ltra banda, i a
causa de prese nt a r aquest paisatge abundància d'e levac ions topogrMiques, pràcticament tots e ls cursos Ilu via ls oFere ixen grans pe nd e nts, la qual cosa e ls dóna una
gran capaci tat d:arrossegar càrrega sò lida i la facult at de concentrar ràpidam en t
les aportacions pluvi o m èt riques. Això darre r es tradueix en un règim d'a\ingud es
pro verbi a l.
L' actuació d'aquesta dinàmica ex te rna i e ls canvis qu e origina es fan se ntirja a
esca la hi s tòrica i Fins gene ra c iona l: riu s que guanyen terre ny al mar, corrents
marins qu e s'emporten les acumu lacions sorre nqu es a les platges, encai:"arnen[
dels torrents, variac ions del traçat d e les ll eres flu vial s a les seves parts bai xes , e tc.
Pe rò , a la vegada, l'acció d e l'h ome in terfere ix cada vegada m és sobre aquesta
d in àmica; les obres públiques i molta part de l' ocupac ió de l sò l c reen problemes
de competènc ia amb e ls processos dinàmics que, en actua r molt s d 'elis a sacse jades , de forma discontínua, fan que hom men yspreï llur e nerg ia i, doncs, que e ls
estralls i e l fer les coses dues vegades no siguin inhabituals en e l nost re p:li s .

6.2

Els sòls*

Els sò ls més fTeqüents als Pal"sos Catalans són e ls Xeroc!irepts i Xerurthellh,
seguits d e ls X e ra/l" Xero(/uvenls i Ha p/oxera/fs (en ll e nguatge de la Soil Tax onomy, 1975), però les varia d es FisiograFia, litol ogia i meso d imatologia imposen un
amp le mosaic edMic .
En efecte, e l re ll e u és accidentat, amb una a ltitud mitjana d'uns 600 m i amb
cotes superiors a ls 3.000 m als Pirineus. EstratigràFicamen t hi ha tots e ls terre nys,
des del Prec ambrià Fins a l'Hol ocè . Hi predominen les roqu es calcàries i les lutit es,
però també hi abund en e ls gresos , e ls esquistos i e l grani t, ::1mb clares de roques
bàsiques , com diorites, i volcàniques, com laves, basa lts, e tc .
Els c lim es a lpí, sub a lpí i atlàntic es don e n a ls Pirin eus , e l submcditerran i a la
muntan ya mitjana, e l m edite rrani sub humit a les plan es li torals i e l mediterran i
su bàrid a les plan es interiors i e n a lgunes de l lito ra l, a mesura que es ba i:"a e n
latitud. Aqu esta variada gamma m eso i microc lim àt ica queda reflect ida en les
grans diferènci es qu e separen e ls 1.450 mm de precipitaci ó anua l a l'cstam- Gento.
dels 350 mm de Salses i Segrià-Llitera o bé e ls 275 mm d e l migjorn valenc ià . Des
d'un punt de vista edafoc lim à ti c (Soil Taxonomy, 1975), en genera l hi rredoll1ina
e l règim xè ric, hi abunda l' arídic i s'hi donen tam bé l'údi c i menvs l'ús t ic. A l'al[a
m un tanya, Fins els 2.000 m, és fTeqüent e l règim frígid, i e l críic « soc de Tm) a
més altitud.
* Per

.!tIl/ll1 e

Bec/¡ .

7ï

Els sòls més representatius als Països Catalans, ordenats segons la SoiI Taxonomy (1975), són els que segueixen :
A.

ELS

ENT/SOLS

Els Entisols (de «juventus», jove o recent) són sòls joves poc desenvolupats,
sense a penes horitzonts de diagnòstic . Només és freqüent l'epipedió òcric. Els
perfils, gairebé indiferenciats, són de tipus (A)C, AC o AR, però hi manca l'horitzó B.

A.I

Aquents

Els Aquents (d'«aqua», saturat d'aigua) són sòls amb saturació temporal o
permanent (règim àqüic) . El perfil és de tipus ACg o AC i són els Cleisols de la
F.A.O., amb horitzons de color gris-blavós , a causa del predomini de les sals
ferroses. Abunden en aiguamolls del Rosselló (Leucata, Salses) i de l'Empordà
(Pals, Bellcaire, Sant Pere Pescador, Castelló d'Empúries , etc.), deltes del
Llobregat i l'Ebre, graus de Castelló, Gandia, Sagunt i Borriana, albuferes de
València, d'Elx, d'Alcúdia, de Menorca, etc. En els deltes, planes d 'inundació i
desembocadures dels rius Llobregat, Ebre, Xúquer, Túria, Millars, Vinalopó,
etc ., predominen els Fluvaquents i els Psammaquents, sorrencs en les depressions entre cordons dunars litorals. Es parla de Sulfaquents quan hi ha formació de sulfurs (per exemple en alguns indrets deltaics, com la llacuna de la
Podrida, al delta del Llobregat) . També s'hi troben Haplaqu ents.
A.2

Fluvents

Els Fluvents (de «fluvius», riu) són sòls de planes al 'luvials i també els
formats a partir de col·luvions. A causa de la dinàmica subactual o pretèrita
mostren una típica estratificació i variacions irregulars, amb la fondària, en la
taxa de matèria orgànica. Les àrees ocupades pels Fluvents estan sotmeses al
perill d'inundació. Els més freqüents són els Xerofluvents, que es troben a les
planes fluvials dels rius Muga, Fluvià, Ter, Tordera, Besòs, Anoia, Llobregat,
Francolí, etc.
De l'Ebre en avall, en àrees de règim arídic, són freqüents els Torrifluvents, com en el Segrià, Baix Ebre, Montsià, planes del Xúquer, Túria, Segura,
Eivissa, i en planes litorals fins a Guardamar. Alguns d'aquests Torrifluvents
són salins, com alguns del Baix Segre, planes valencianes i del nord de
Múrcia.
En terrasses fluvials de comarques humides, com són la Vall d'Aran, el
Ripollès , els Pallars Sobirà i Jussà, l'Alt Urgell , etc., es troben Vdifluv ents.
A.3

Orthents

Els Orthents (d'«orthos», típic, veritable, comú) són sòls de textures equilibrades, però de poc gruix, com xerorànkers, litosòls i regosòls. També inclouen les rendzines i els sòls bruns calcaris que no arriben a assolir un
horitzó mòl '!ic, etc. Es troben en cims de muntanyes i en llurs vessants,
alternant amb la roca viva, com les llicorelles del cap de Creus, del Priorat i
del nord de Menorca .
Els Criorthents, amb règim de temperatura críic, es troben en els cims
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pirinencs (Maladeta, Pica d'Estats, Carlit, Puigmal, e tc .), en general per sobre
dels 2.500 m.
Els Turriurthents, amb règim arídic (o altres, però amb sals, > 2 mmhos),
poden ésser no salins, salins, alcalins, guixencs, etc . i es troben en contrades
de gran aridesa: certs punts de la Segarra, la Noguera, la Conca de Barberà;
són força abundants al Segrià, a la Terra Alta, a la Llitera, a Oriola , a Jumilla,
etcètera.
Molt més abundants són els Xerorthents, amb un règim xèric: Banyuls,
Cotlliure, cap de Creus, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Penedès, Tarragonès, Priorat, Conca de Barberà, Bages , Noguera, Segrià, Segarra, Garrigues,
planes de Castelló i València, Penya Palacios, Higueruelas, Villar del Arzobispo, etc.; també a les Balears són molt freqüents.
Sota un règim údic es formen Udurthent s, freqüents als Pirineus (per sota
dels 2.000 m) i als Prepirineus , com al Cadí, l'Alt Urgell, etc.
A.4

Psamments

Els Psamments (de «psammos», arena) presenten textura arenosa o franco-arenosa. Tenen bon drenatge, però són molt secs, car la macroporositat
reté molt poc l'aigua.
Amb un règim arídic hi ha els Torrip sam ments dels arenals de Dénia,
Xàvea, el Saler, Torrevella, albufera d'Elx, Alacant , Elda, Guardamar, Santa
Pola, Borriana, i els Xeropsamments del Rosselló, el Port de la Selva, Roses,
Begur, l'Escala, l'Estartit, pinedes de Castelldefels i Salou, Maresme, deltes del
Llobregat i de l'Ebre , i l'Arenal, cala Ratjada, Can Pastilla, Peguera, etc ., de
Mallorca, i s'albufera de Menorca, generalment associats a dunes.

B.

ELS

VERTISOLS

Els Vertiso ls (de «vertum», capgirar) són sòls rics en argiles inflables, amb
esquerdes i cares emmirallades (<<sliken-side») a causa del refregament d'uns
pedions amb d'altres veïns . Són poc coneguts als Països Catalans. Es troben al fons
de depressions o en vessants argilosos de l'Empordà, Gironès, Osona i a la Conca
de Tremp.

C.

ELS

INCEPTISOL S

Els lnceptisols (d' «inceptum», immadur) són sòls poc desenvolupats, però un
xic més que els Entisols. Aquí, l'horitzó A ja és ben diferenciat , i fins i tot pot
reposar sobre un B incipient. El tipUS de perfil és AC o A(B)C. Usualment presenten
endopedió càmbic, encara que també pot ésser càlcic, sàlic, etc., però no argílic.
Excepcionalment pot haver-hi un epipedió mòl ·lic. És un ordre amplament representat en els Països Catalans.

C.I

Aqu ep ts

Els Aquepts (d'«aqua», aigua) són sòls saturats d'aigua durant gran part de
l'any, típics d'aiguamolls, albuferes, deltes i mulleres, com els Aquents, dels
quals es diferencien, però, perquè posseeixen un hori tzó hidromorf Bg.
A l'alta muntanya, vora de llacs d'origen glacial, es troben Humaqu epls,
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per exemple a Aigüestortes, amb un horitzó úmbric. Altres Humaquepls sobre
medis bàsics presenten un horitzó mòl·lic.
Els Haplcli¡uepls són els Aquepls més abundants, en clima xèric, als PaIsos
Catalans. A l'arídic abunden més els Halaquepl s, és a dir, els sòls hidromorfs
salins, com els del delta de l'Ebre, el Saler, Baix Vinalopó, Altet, Santa Pola,
Torrevella, Oriola, salines d'Eivissa, Alcúdia, Salobrar de Campos, Magalluf, Es
Trenc, a Mallorca, i Sa Boal Vella i Albufera de Menorca. També hi ha
Halaquepls en règim xeric als aiguamolls de l'Empordà i delta del Llobregat.
C.2

Ochrepls

Els Ochrepls (d'«ochros», pàl'lid, no fosc) són els lnc eplisuls més freqüents als Països Catalans. Presenten un e pipedió òcric o bé , menys freqüentment, un úmbric, i un endopedió càmbic, càlcic, petrocàlcic, e tc.
Els EUlrucJ¡repls tenen carbonats a l'horitzó càmbic o presenten més del
60 % de saturació de bases. Es poden citar al Moianès i al Berguedà.
Els Xerochrepts estan secs més de 60 dies consecutius i es form e n tant
sobre granit com a partir d'esquistos paleozoics, o bé sobre calcàries o lutites,
la qual cosa influeix en la textura. En general són ben airejats i drenats. En
aquest gran grup s'incloue n sòls rankeriformes, bruns, bruns calcaris i fersialítics bruns de la c.P.C.S. (1967). Abunden a la Serralada Litoral (Montnegre,
Collserola, Vallirana, Torrelles , Gelida , el Vendrell, etc .), el Moian ès (Collsuspina), el Bages, el Solsonès, la Segarra, el Segrià, el Priorat i a la Muela
(València), Xilxes (Plana Baixa), els ports de Morella, Mallorca, Menorca , e l
Ross e lló, etc.
Els Dyslroch repls solen ser de caire més àcid. Es trobe n a la part baixa de
valls pirinenqu es , a les Guilleries, Alberes, obagues d e l Montn egre , Montseny,
Cabrerès i Muntanyes de Prades.
Menys freqüents só n els USlOchrepls, estudiats, p er exemple, a Tre mp.
C.3

Umbrepls

Els Umbrepls (d'«umbra», ombra, foscor) es tan dotats d'un epipedió úmbric, és a dir, de color fosc, ric en matèria orgànica àcida i amb menys del
50 % de bases.
Els Crywnbrepls es troben als Pirineus, per sobre dels 2.500 m, a la Vall
d'Aran, Alta Ribagorça, Cambre dases, Mera nges, i Grau Roig i coll d'En valira,
a Andorra.
Els Haplumhrepls es troben als Pirin eus, per sota dels 2.500 m, a la Vall
d'Aran, Vall Ferrera, Alt Urgell, Puig Neulós, i al Turó del Home i Santa Fe, al
Montseny.
Amb règim xèric, hi ha e ls Xerwnbrepls, qu e es troben, per exemp le, en e l
granit de Prad es .
C.4

Alldepls

Els Andepls (d'«andoso¡", sòl Fosc sobre cendres volcàniques) só n formats
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sobre m a te ri a ls volcànics recen ts, r ics e n amoris, com les al· lo Fanes. A la regió
volcà ni ca d' Olot es tro b en D\'s/rlllldep/s , Vi/randep/s i ElI/ralldep/s. to ts ri cs en
al' lofanes i e n ma tèria orgànica (<<mu ll » à ndi c) , amb densitat apa rent inFerior a
0 ,8 i test positiu amb el NaF: els mes típics es troben a la fageda de J ordà, a
Santa Pau.

D.

ELS

ARIU/S()LS

Els Aridisu/s (d'«arid u s», àr id, sec) só n sò ls de les zones mes àr id es de ls Països
Cata lans: en règ im arídic, e l sò l està sec mes de sis m esos l'an\'. Prese nten un
epipedi ó òcric o an tròpic i un e nd o p e di ó de tipu s argilic, cà l ~ic, petrocàlcic,
càmb ic, nàt ric, g ípsic, petrogípsic , sà lic , e tc. Són pobres e n matèria orgàn ica i r ics
en bases. La poca aig u a dispon ibl e es un fac tor sever limitant la prod u c ti\'i ta t
agr íco la d' aqu es ts sò ls.

0 . 1 Orl/¡ids
El s Orlhids (d'«orthos», vertader) só n Aridisu/s poc d iferenciats, se nse
h oritzó arg ílic. Es trob e n a ls vessants de muntanyes i superfícies d'eda t m itjana, com a lti p lans, glac is i terrasses r iss ianes i wurmianes.
El s Call1hurlhids ten e n un e ndope di ó càmbic i a vegades amb una co n sid erab le quant itat d e sa ls, com e ls de l m igjorn va le ncià, la Fra nja d e Pon e nt, Baix
Ebre, Mo nts ià (delta de l'Ebre) i Segrià . En a ltres casos no só n sa lin s, com a les
Garrigu es, la Segarra i la Conca de Barbe rà .
Els Ca/ciurt/¡ids presenten un h oritzó cà lci c a base de pseudom icelis,
n òdu ls de «ca li c h e» mes o menys arrosariats «<cerve ll de gat») que fins i tot
poden anastomitza r-se i do nar cros tes te ndres que es p o d e n desfe r e n aigua.
Só n freqüents a l Maresme, Barce lonès, Pe ne d ès, Ta rragonès, All i Ba ix Ca mp,
Conca de Barberà, Rib e r a d'Ebre , Baix Ebre , Segrià, Te rra Alta, les Garrigu es ,
Ba ix Cinca, pl a n es d e Caste ll ó, Val è ncia, Al acan t i Múrc ia, així com a l ce ntre
de Mall o rca. Si la crosta es forta i ca l un martell per a tre n car-l a, ll avors es
par la d'horitzó pe trocàlcic , i e l grup qu e e n presenta a m e nys d'un m e tre de
fondària s 'an o mena Pa/eorth id. Són freqüents al centre de Mall orca, pla n es
va lenc ia n es i murcia nes, plan a de Sant J ordi (Baix Ebre), Baix Camp, Alt
Camp, Ta rrago n ès , Baix Pe nedès , Baix Ebre , Seg ri à, etc.
Els Salurth ids só n Ort/¡ids amb un ho ri tzó sà li c i es tro b e n als aigu amolls
de l Rosse ll ó i de l'Empordà, Albatera, Baix Seg ura, b asses de l'Altet, va ll del
Vinalopó, Ba ix Cinca, Seg ri à, de lta de l' Ebre, i Can Pasti ll a, Alcúdia i Maga lluf,
a Ma ll o rca .
Els C ipsiur//¡i¡}s só n Or//¡itis a mb un horit7.u gíps ic , es a d ir , re bl e rt d e guix
sec und a ri qu e ha reprecipitat e ll Ull horitzó B. Es tr o b en a la Llit e ra , Baix
Cin ca i en a lguns indret s de la No¡!uera.
.
0 .2

Argids

Els Argilis só n Aridis(}/s a mb un ho ritzó a rg ili c. Es tro b en Hll p/ull rgills a
Alc a là cic Xibert (Ba ix Maes tra t ), a l ce ntre ci e Ma ll o rc a, a l'An o ia, Ba ix Ebre ,
Mont s ià i Segrià. Si a m es de l'arg íli c presenten un pet rocàlcic, ten im Pa/ew'giJs, que s' han cita t al Baix EblT i Monts ià, i s i p ossee ixen un h o rit zó n àtr ic es
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parla de Nalrargids , que só n sòls sa lins alcalins amb forta tendè ncia a l'a lcalinitzaci ó, com e ls estudiats a Torres de Segre.
E.

ELS MOLL/SOL S

Els Mollisols (de «mollis », tou, suau) són definits bàsicament per l'horitzó
mòl 'lic , ric en matèria orgànica i en bases, amb bona estructura, gruix i fertilitat.
Generalment es desenvolupen sobre calcàries i llims calcaris i hi són possibles els
e ndopedions càmbic, argílic i càlcic. La matèria orgànica està repartida homogèn ica ment des de la superficie vers el fons del perfil i gaudeixen d'una gran activitat
biològica (presèn c ia de cucs, formigues, talps, e tc.).
E.I

Xe ro lis

Els Xeroll" (de «xeros», sec) , els Mollisols de règim xèric, són molt estesos
als Països Catalans. D'Hap loxerolls, amb càmbic, n 'hi ha al Baix Llobregat,
Oso na , Moianès , Bages, Solsonès, la Segarra, el Penedès, la Conca de Barberà,
el Priorat, la Selva , Peníscola, Morella, el pic del Rem e i, engorjats del Túria, i
la Serra del Molar i Jumilla (Múrcia).
Amb un horitzó càlcic tenim els Calcixero lls, també força represen tats al
Solsonès, la Noguera, l'Anoia, el Penedès , el Garraf, el Baix Ebre, el Montsià i
el Segrià, amb sals; al País Valencià s'han citat a la Mueta. En el cas de
presentar un endopedió càlcic, es tracta de Palexero lls, descrits en terres
murcianes, a Elx i al Baix Penedès.
E.2

R e ndolls

Els Rendolls (de «rend », rendzina) són Mollisols amb règim údic o críic,
sense horitzó argílic ni càlcic, però amb més d'un 40 % de calcària en pedres i
graves dins el mòl'lic o immediatament dessota. N'hi ' ha al Puig d'Alp, Pic de
Terres , Casamanya, Puigllançada, Esterri d'Àneu, Mont-ros , Espot, Cadí , Pedraforca, Saldes, etc .

E.3 / 4

Udolis i Uslolls

Els Udolis (d'«udus», humit) són propers als anteriors . Se'n troben a
Cambradases, Tavascan, Tírvia, Catllaràs, la Pobla de Lillet, Sant Llorenç de
Morunys, Berga; s'han citat Hapludolls a Vistabella del Maestrat i Torre Miró
(Ports de Morella). Amb règim ústic hi ha els Us/olis (d' «ustus », cremat, menys
humit), que podem trobar a Collsuspina, Mogrony, Taga, Serra Cavallera,
Penyagolosa , Javalambre, Aitana, Ports de Beseit, el Mont, Gurb, etc.
F.

ELS AU/SOLS

Els Alfisols (d'«alf», alumini i ferro de l'horitzó argílic) són sòls lleixivats, amb
il ' luviació d 'argila i hidròxids de ferro i alumini vers l'horitzó B , que esdevé argílic.
El perfil és de tipus ABC o també AB/C. Són freqüents els horitzons òcric, càlcic,
úmbric i menys el nàtric , àlbic , petrocàlcic i d 'altres. Són sòls d'alteració moderada, amb saturació de bases superior al 35 % i bona o regular fertilitat. Aquests sòls
són abundants als Països Catalans, eSpecialment els de règim xèric, anomenats Xeralfs.
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F.!

X era íís

Els Xera/fs són freqüents en superfíc ies antigues i en pa isa tges càrst ics.
Els de color més verm e ll de 5YR e n l'horitzó argíl ic s'anomene n R huduxera//., i so vint es formen a partir de calcàries dures, basalts i a ltres roques
bàsiques. Inclouen la «terra rossa» i e ls sòls fersialítics ro igs de la c.P.C.S.
(1967). Abunden al Pla d'Usa ll (Banyoles), Rosselló, Alt i Ba ix Empordà,
Gironès, la Selva, Maresme, Barce lo nès, Garraf, Ordal, Montmell , Montsià,
Perelló, se rralades valencianes a l SE de Cullera, Alto de Roc he (València),
Dénia , Gandia, Caip i Portocri sto, i ce ntre i serralada de Mall orca, i carst menorquí.
Els Pa/exe ralfs són menys verme ll s que els Rhoduxe ralfs i tenen un horitzó
petrocàlcic . En trobem al Penedès, al Priorat i als esglaons vale ncians vers el
Sistema Ibèric .
El s Haplux e ralfs, també menys vermells que els Rhuduxeralfs, no tenen
horitzó petrocàlcic, i també abunden molt prop de Cabestany, al Rosselló,
Empordà , la Selva, Gironès, Maresme, Barcelonès, Penedès, Osona, Solsonès,
Tarragonès, Priorat, Ribera d'Ebre , e ls Ports de Morella, Requena, Utiel.
Montgó, Serra d'Espadà, Mallorca, Menorca i Eivissa .

F.2

U.,/a lfs

El s Us/alfs tenen un règim ús tic, o un epipedió massís i dur quan s'asseca,
o bé un horitzó càlcic sota l'argílic. Hem estudiat Rhodu s talfs i Pa/eus/alfs a la
Conca de Tremp .

G.

ELS

ULT/SOLS

Els U/tisu /s (d'«ultimus», l'últim, ex haust) són sòls pobres, amb un endopedió
argí li c o fragipan i menys del 35 % de bases . Poc coneguts als Països Catalans;
n'hem estudiat un al Far (Garrotxa-Guilleries), però són possibles en terrasses
velles de ls Pirineus.
H.

ELS

SPODOSOLS

Els Spodusu/s (de «spodos », cendra, color de cendra) requereixen un endopedió espò dic, i hi són freqüents els horitzons àlbic, plàcic , úmbric i possibles els
òcric i fragipan. Inclouen la majoria de podzols, que es donen en clima humit i
fred, assoc iats a roca mare percolant, sorres, granit : gres quarsós, etc. i a vegetació
acidòfila : Caliu na, Vacciniwn , Rhudo d endron, Picea, Pinti S, etc. Als Països Catalans es trobe n als Pirineus, generalment a l'estatge subalpí.
H.!

Or/huds

Els Or/huds (d' «orthos », la veritat) són els podzols amb un horitzó espòdic
e n el qual la taxa de ferro lliu re és inferior a sis vegades la taxa de carboni
ex tractable . N'hem estudiats amb règim c ríic, Criurth o ds, a la Coma del Forat
(Ordino, Andorra). Altres Or/huds es trobe n a Certescans , Ratera, Vall d 'Aran i
Malniu (Cerdanya).
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H.2

HWl1uds

En e ls HWl1uds en alguna part de l'hori tzó espòd ic hi ha una relació ferro
lliu re / carboni inferior a 0,2. S'han d'e scrit Crihumuds i Hap/lIIlluds a Sant
Maurici i a la va ll d'Espot (Pallars Sobirà). Són sò ls am b vocac ió forestal o bé
per a conreus acidòfi ls, com patates, gerds, etc.

I.

ELS H!STOSOLS

Els HisIOSO /S (d' «histos », teixit) són e ls sò 's orgànics o turbosos, de mulleres,
aiguamolls, etc. que posseeixen un horitzó hístic. Com que estan saturats d'aigua
quasi tot l'any (almenys un mes). la desc omposició de la matèria orgànica fresca és
molt lenta. Es formen sempre que hi ha mal drenatge, des de les mulleres de llocs
freds i humits d'alta muntanya, co m en e ls Pirineus, fins a aiguamolls i al bu feres,
en clima xèric o arídic. Tenen una densitat aparen t molt baixa (inferior a 0,5
g/ cm 3) i una gran capacitat de retenció d'aigua, la qual cosa els confereix uns
possibles canvis de volum importants, associats a la hum ectació i dessecació (en
cas de posada en conreu, drenatge, etc.).
En funció del pH i del tipus de vege tació s 'agrupave n en àcids (amb Sphagl1um, Va ccil1 i 111 11 , Dro se ra, etc.), generalment a les mull e res de l'alta muntan ya
pirinenca, i en bàsics , tant litorals com de planes int eriors, als aiguamo ll s (amb
joncs, CVl1odul1, Tvpha, Hu/()scllOel1l1 S, etc.). La Soi! Taxonomy e ls classifica, segons el gra u de descomposició, en e ls grups que segue ix en:

I. 1/ 2

Fibris[s i Hemis[s

Són Fihris[s quan la densitat aparent és inferior a 0,1 g/ cm 3 , m és de les 2/ 3
parts són fibre s, i estan poc descompostos (horitzó fibric); l' a igua d'escorri ment és c lara . Els Hemis [s posseeixen l'horitzó hèmie, presenten descomposició intermèdia (d e nsitat aparent de 0,1-0,2 i d'I / 3 a 2/3 són fibres), i per
c ompress ió en surt aigua tèrbol a; molts Hemis [s són de Sphagl1l/1l1, tant al
Pallars Sobirà, com a l'Alt Urgell, Andorra i Cerdanva . Vora e ls llac s d'origen
glaci al hi ha Criull emis!s i Criufibris [s .

1. 3/ 4

Saprisl\' i Fu!is [,'

En l'Is -'-;({pris [", éln\b ho ritzó sàpric , la desco mposi c ió és quasi completa
(menys J ' un terç de la massa són fibres), la densitat a parent és superior a 0,2
g/c m '\ , i l'ai gua d' esco rr iment és molt fosca; a lgunes de les torbes dels deltes
de l'Ebre i del Llobregat, així com de la badia d'Alcúdia, es poden incloure en
aques t su bordre. Altrament, els FIJ!is[ s són e ls de més curta saturació en a igua;
s'h a n c itat al Pallars Sobirà.
1. 5

Il1cl!r[al!

S (li! dis

Hi ha His[usu/s bàsics, però encara no ben classihcats, entre Torreblanca i
Olllesa (Plana Alta de Castell ó). entre Benica rl ó i Peníscola, a l Grau de
Caste ll ó fins a Almaço ra, CI Pego (Marina Alta) i al sud de Benidorm, a la Torre
de Sant Vicenç i al Prin ci pa l, al pla de Ics Pre sc ~ i volcà de l'Estanv, a Banvole s
(Gironès). i un de tipus àcid, de Sp/III!!, lllfll1 , a San ta Fc de l Montse ny. -
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6.3

La vegetació*

AI c os tat del ca r3ct e r d e l lel leu . d e l c li ma i del so l i de ls res ul ,a ts d e l'ac ci ó d e
l'ho me, la vq! l't al' i() fa Ull pa per de prime l' o l·dre entre e ls e lem e nt s qu e individua ·
litzen el s di l'ersu s pa isa tges geog rà lks , o s ia, qu e ran qu e c a d a c o ntrad a s igui ta l
co m es . La \'ida a nilll a l, Illo lt im p o rtant en ta nts d'as p ec te s , se sub o rdin a a la
ve ge tal per re laci u n.s e\'id e nt s d e d e p e nd è nc ia (llOdrim e nt, prot e cci ó, e tc. ) i, a
m es, l'S incumpara blem e nt inferi o r p er la seva massa . Pe r aix ò e l ni ve ll d e c o n ser·
l'aci ó dl' la natura i l,I perill d'extinci ó d' es p è ci es c o ncretes , tant d e pl a nt es c o m
d'a ninr a ls, s() n fUll c io so bret o t de l'es tat gen e ra l d e la c atira vegetal i d e la se\'a
di\l' rs ili c1 c i(·). Es j us tifi c at, do n cs, qu e li d ediqu e m un a a te nc ió especial.
El co nc e pte dc (¡¡))){I .\ (o \ ' e~(' I(/ci (j :.()/711/) e ns fo rnei x e l c r it e ri m és ra ci unal de
qUL' di s posem per a d e li n lit a r g ra ns zo n es de vege tac ió ge og ra lka m e nt si g n ili c al ives . H u m anumella clímax la \c getaci ó que , s i l'home n o hi interferia , es m a ntin dria amb es tab ili ta t. b e ll ada ptada a l'a mbi e nt, e n e ls llocs de co n dic ions normal s,
Illitjan es , es a dir, prin c ipa lment en e ls plan s i e ls p e ndi ssos p oc in c lin a ts ori e ntat s
a l '~s t u a l' o es t. l\i o S ÓIl c li m ax, do n cs , e ls el e m en ts de \T!.!e tac ió o e ls e c os iste m es
qu e sc sos ten e n cI 'un a m'an e ra pe rm a n e nt g ràc ies a l' e ,is tc n c ia d'ambient s a llu nvats d e la no rm a lit a t, co m e ls qu e p re d o min e n a la l'o ra d e les a igü es , a les
cin ¡! leres, al s indret s m o lt o mbrí\'o ls o e xtra ordinàri a m e nt asso lellats , e tc. Tampoc
no h o es la \Tge ta c ió in tr ínsecam e n t in esta bl e qu e es m a nt é a co nse qü è nc ia d e la
int e rv e nc ió de l'h o m e : m o lt es d e Ics nos tres pin e d es , la maj o ria d e Ics ga r ri g u es i
brolles , d e les pas tures seq u es , etc. La vege taci ó c lim àc ica (c lím ax), de vegad es
gaire bé ex tin ¡! id a a llà o n l'home ha actuat amb inten s itat, é s e l mill o r indi cad o r d e
la po tencialitat m itj a na d e cada co nt ra da i pcr a ix ò té un a s ig nifi cació bi ogeog rà li ca d e primera m ag nitud .
El quadre I il'lustra sobre el ca r3c ter i di stri buc ió de les zon es de vege tac ió ( = domini s l'li múcic s: te lTit o ri s on fa la l'unció de c lí max u na associ ac ió vegetal d e te rmina d ;:¡ ) d e ls Països (;:¡ ta la ns . Aq u es t esquema, re p rese nt at iu d c la \'a r iaci ó b às ica d e
la \cget ac ió, e's e l nl;:¡rc fo n;:¡menl<:J! que ens pe r me t rà d 'e ndin sa r- nos e n l'anà lisi d e
Ics partic ul ar ita ts de les d i\Trscs /.ones (ri g . 12) .
El ter r ito ri ca ta là pot ésser descompos t e n tres g ra ns segm e nt s qu e fa n part d e
tres d e les g: ra n s reg iuns d e vq!L' ta ció q u e hom reco neix e n e l món:
Alta m un ta nva:
Mun t;:¡ny;:¡ m itj a na p luj osa :
Te rra ba ixa i muntanya seca :

reg ió bòreo-a lpina
regió m e di oe uro p ea
regió m e dit e rràn ia

E ls lím it s d';:¡ques ts territ or is e ns só n donat s p e l caràc te r de la ll o ra i de la
fa u na q u e hi predo mi na i, en part icular , pe l d e la vege tac ió c lím ax, n o p e r la
simple a lti tud sobre e l n ivel l de l ma r. Així , les pl a n es d'Ol o t i de Vic, a a lt itud s d e
l'o rdre d e 400-500 m, pe rta nye n a la munt a nya mitj a na plujosa, Ill e ntre Mo n tserrat
(1 .224 m), les Mun ta nyes Di3 ni ques de lmi g:jo rn va len c ià o I;:¡ Se rra de Tra munt3n a
de Mal\ o rc 3 só n b 3s ic::l ment m e dit e rr3n ics ri ns al s c ims m és a lts , qu e e n e ls d os
ua rrers casos assole ixe n a ltit u ds de l'o rdre d e 1. 500 m .
A.

L'ALTA M t 'f\: TA N Yi\ (" (' ,~ i(j "¡nc'() -a/pill(/)

Des de l punt de yis ta b iogeog: l-àllc so lamellt mere ixe n c i nom d'a lt a muntanya
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les terres pirinenques situades (per terme mitjà) a més de 1.600 m d 'a ltitud . Fora
dels Pirineus, només els cims superiors del Montseny mantenen una representació
empobrida de la vege tació subalpina. La flora i la fauna de totes aquestes terres
tenen una relació més estreta amb les dels Alps i de les altes muntanyes de
l'Europa central i encara amb les de les terres hiperbòries d 'Europa, d'Àsia i
d'Amèrica, que amb les de la terra baixa medioeuropea o m editerrània, situada a
pocs quilòmetres de distància. De dalt a baix , l'alta muntanya comprèn tres
estatges molt diferents entre ells: estatge nival, de les neus perpètues ; estatge alpí,
dels prats naturals; i estatge subalpí, del bosc de coníferes.
A.I

Estatge nival

La precipitació de neu hi és superior a la fusió i això fa que les superfícies
planes o poc inclinades romanguin sempre nevades i que hi hagi un excedent
d'aigua en estat sòlid que ha de baixar cap avall en forma de glaceres. Als
Pirineus catalans només pertanyen a l'estatge nival els cims més alts de les
Muntanyes Maleïdes. Els cims dels tucs que , més o menys , arriben als volts de
3.000 m poden ésser qualificats de subnivals. La vegetació hi és molt dislocada
i pobra en espècies. Però la integren plantes molt especials, sovint raríssimes
en el nostre país.

A.2

Estatge alpí

S'estén des dels límits inferiors de l'estatge nival, cap a 3.000 m, fins al
límit superior del bosc, que sol estar al voltant de 2.300 m d'altitud. Els plans i
relleixos extensos hi duen ordinàriament prats rasos de pastura on dominen
espècies herbàcies cespitoses. L'anàlisi de les clímaxs permet de distingir dos
territoris diferents a l'estatge alpí dels Pirineus catalans: el domini dels prats
de càrex cúrvula (A.2.1), propi de l'alta muntanya de la Vall d'Aran , de l'Alta
Ribagorça i del Pallars septentrional, i el domini dels prats de festuca supina
(A.2.2), que comprèn la major part de la nostra muntanya alpina, des dels
massissos pallaresos meridionals i orientals al Canigó i a Costabona. On
domina el prat de festuca, el clima és més meridional i àrid que a la part dels
Pirineus caracteritzada pel predomini del prat alpí de càrex cúrvula (fig. 198).
A.3

Estatge subalpí

Els paisatges subalpins, dominats pel bosc natural de coníferes estretament còniques, en forma d'avet, envolten l'alta muntanya alpina a tots els
Pirineus. La preponderància del bosc de pi negre (Pinus mugo ssp . uncinata)
caracteritza el tipus més extens d'aquests paisatges (A .3. 1); aquest bosc, als
Pirineus catalans, ocupa una ampla zona situada entre 1.600 m i 2.300 m per
terme mitjà, zona que pot ésser seguida des de la Ribagorça al Capcir, al
Conflent i al Ripollès. La pineda, densa o clara, pot dur un sotabosc arbustiu
de neret (Rhododendron ferrugineum) i nabiu (Vaccinium myrtillus), sobretot
als llocs on s'acumula molta neu, o de bàlec (Genista purgan s), ginebró
(Juniperu s communis ssp. alpina) i boixerola (Arctostaphylos uva-ursi), més
propi de solells o de llocs secs i ventejats (figs. 204 i 205).
Una extensió molt més petita que el paisatge de pineda subalpina és la que
ocupen les avetoses (A.3 .3) i els bosquets de bedoll pubescent (A.3.2). Ens
trobem davant un cas típic de paisatges que ocupen només una superfície
insignificant als Països Catalans (cf. 7.9). L'avetosa pràcticament només té
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12 . Zones de vegetació potencial als Països Ca talans (les notacions alfanumèriques correspone n a les emprades al
quadre 1).

[Original d 'O. de Boló s, dibuixat per J . Nuet i Badia .)
1, Prats alpins i estatge nival (A. 1 i A. 2), 2, Bosc de coniferes subalpi (A. 3. 1). 3. Avetosa (A. 3. 3). 4, Bosc de trans ició
entre el bosc de coniferes subalpi i el bosc de fullatge caduc; pineda de pi roig (A. 3. 2 i B. 2). 5. Bosc caducifoli humit (B. 1).
6, Bosc caduci foli sec (B. 3). 7, Alzina r moritim i muntanyenc (C. 3, 1, C, 3, 2 i C. J. J). 0, Carr ascar (C, 3, 4). 9, Màquia
continenta l (C, 4. 1). 10, Màquia litoral (C. 4. 3, C, 4, 4 i C. 4. 5). 11, Espinar meridional (C. 4. 6). 12. Vegetació de muntanya
mediterrània (C. 1 i C. 2).
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importà nci a quantitativa a la Vall d'Aran, on forma una banda ga irebé continua a l' o baga, entre 1.100 i 1.700 m aproximadament. Una garlanda de bedollar voreja la part superior del bosc d'avets a les muntanyes araneses molt
humid es i hi ocupa e l ll oc de bosc de pi negre, inexis tent o molt reduït. AI
vessant meridional dels Pi rineus hi ha a lgu ns c laps d'avetosa a les obagues de
les muntanyes pallareses, a Andorra, etc.; les avetoses més orientals es troben
a l' obac de l Can igó. Un petit clap d'avets marca, a l Montseny , e l límit meridional de l'àrea de l' espèc ie (fig. 171) .
Les carenes superiors del Montseny, per damunt de 1.650 m, duen un
matollar de gin ebró (Jw1iperus COlml1w1is ssp. a/pina) d'afinitat su ba lpin a
(A.3A). Representen un a petita superfic ie d'interès bi ogeogràfic excepciona l,
amenaçada per les aglomeracions d'excursionistes i per les in sta l'lacions
militars i meteo ro lògiqu es (fig. 170) .
B.

LA M UNTANYA MITJANA PLUJOSA (regió lI1edioeuropea)

El paisatge vegeta l natural hi és constituït sobretot per bosc d'arbres de fulla
caduca, que es desprèn en acostar-se l'hivern (rouredes, fagedes, freixenedes, etc.),
o també, a les contrades con tin en ta ls relativament seques, per pinedes de pi roig
(Pil1us sv /veslri s) o de p inassa (P. niguL). Als ind rets on e l bosc primitiu ha estat
destruït són freqüents, sobre sò l s ilici, les landes de bruguerola (Cal/una l 'u/gar/s)
o de gódua (Saro!l1Clmnus .l'copar/us) i falguera aqu ilina (Pler/d/wn aqu//il1ulI/);
sobre calcari, les boixedes. Arreu, sobre qualsevo l roca, e l prat de pastura, dens i
més o menys tendre, const itue ix e l darrer terme del procés de degradació de la
vegetació que durant e ls últims mil·lennis avança per acció de l'h ome i del bestiar
domèstic.
B. l

ZOl1a del bosc caducifoli humil

Allà on el clima és molt plujós, sobretot a l'estiu, i marítim, la vegetació és
semb lant a la de l'Europa atlàntica. El paisatge atlàntic (bosc compacte i
ombrívo l, landes i prats verds i espo n erosos) ateny el mateix peu del vessan t
septentriona l del s Pirin eu s. La baixa Vall d'Aran e ns e l mostra e nca ra plenament cons tituït. Més a l' est, paisatges de bosc humit at lànti cs arriben fins
arran de l Capci r. AI su d de la serralada només trobem condicions atlàntiques,
sempre molt atenuades, en alguns indre ts de les muntanyes pluj oses que
s'estene n del Conflent al Montseny.
La part més humida de la muntanya mitjana, entre (600) 1.000 i
(1.200) 1.600 m, es caracteritza a Catalunya pels paisatges de fageda (B.l.l), en
els quals e l bosc, majestuós i compacte, domina com una alta mu ra lla les
clarianes cobertes de prat que l'home hi ha obert en temps més o menys
antics. És un paisatge d 'una força impressionant, qu e so rprè n e ls c iutadans
que el veuen per primera vegada. El seu aspec te ca nvia co mpl etament d'una
època de l'any a l'altra : la verdo r i l' ombra de l'estiu só n succeïdes per les
ton a litats ver m e ll e nques i torrades de l full atge tard ora l i, després, pel fi
disseny del brancatge nu damunt la neu.
AI vessant septentriona l dels Pirin eus i, doncs, a la Vall d'Aran, la fageda
és molt rica en espèc ies herbàcies d 'ombra típ iques del bosc humit. En
començar la primavera, sovin t e l sò l hi és cobert d'una catifa de flors, com a
l'Europa central. Una lil iàc ia a tl ànt ica de flor blava, e l jo liu (Scil/a /i/io-

88

/¡\'Ileil1{!lU s ) , ha estat L'mprada per a d cno minar aqucst tipus d e b osc: la fa geda
amb joliu. AI \"l.'ssa nt meridion a l, la fageda amb .i o liu ( B.1 . 1.1) només té
impo rt à n c i3 a la capçalera d e la vall d e la Noguera Riba go rçana (l 'H os p it al de
Vie ll a ), o n és l'e lement dominan t d 'un pa isa tge a tl àn tic molt \aluós, que
inclou un d e ls ra r íss im s representants ca ta lans d e la to rbera d 'esfag n es amb
bruc d' a igu a mo ll (Eri ce ll/1I1 (e{ra/i e i s) , avui greument amenaça t pel \'cYnatge
de la carretera. E ls pai sat ges d e fag eda , ga ire bé inexi ste nts a les va ll s con t inental s del vessant m e ridi o nal dels Pirin e us, massa sequ es, rea pareix en a l vessan t
orie n ta l de la se rra lada , p e rò e l b osc d e faig hi és ge ne ra lment pobre e n
especies herbàc ies (B. 1.1.2). De ls Pirin e us orien ta ls a qu ests pai sa tges s'estene n a les Muntan\'es Ol os ità n iqu es (Serres de l Corb i de Fines tres , Col lsac ab ra), a Ics Gui lleries i al Mo n tseny (Fig. 17 1).

La roul'eda humida ci c roure p è n o l. sov int amb roure d e fulla g ra n (B.I .2),
és l' e lement principa l de l pa isatge e n un a ex ten sa zona qu e , oberta de p le a la
inl1ucn c ia a tl à ntic a, o cupa la base d e l \'essa nt se pte ntrio na l d e ls Pirin e us . Pe rò
aquest paisatge oc upa només un a supe rFici e e xi gua a Cata lun va. Perta n\' a
aquest d om ini climacic la baixa Va ll d'Aran, per so ta de l'e sta tge de 13lageJa, i
tamb é , a l \"Cssa n t sud de la serra lada, e l p la d'O lo t.

B.2

ZCJIla del pi mig

La pineda de pi ro ig am b una cat ifa d e g ran s m o lses (B.2. 1) se mbl a qu e és
e l bosc natural d'una g ra n pa n d e la muntan ya mitj a na sotmesa a con di c ion s
co n tinent3 ls , entre 1.300 i 1.600 m. Al s sò ls secs i p oc profunds d'una manera
natura l -i arreu com a conseqüènc ia de l'aprofitament Fo resta l i ramader-, la
pineda tipi ca p assa a b oscs de p i ro ig m és o m e nys esc la ri ssats amb so tabosc
de bo ix o d' hel-ba d e pas tura. Sego ns se mb la, e n aquesta zo na el bosc d e
fu llatge caduc n o m és ocu pa ria les te rres humid es de les fo nd a lades. Les
proporcions podri e n canv iar, però , e n passar a contrades més maritim es (A lta
Ccrdalwa , Con ll ent, Rip o llès , et c.), on l'ave ll a n osa o e l bosc mi xt de fTe ixes ,
bed o lls, ave lla ners, etc . s'es té n, mentre la pineda es limita cada vegada m és al s
cos te rs secs. L'e xten s ió de Ics ter res de pineda, so tm eses a un int e ns apro fitamen t [ores ta l, L'S força g ra n a ls Pirin e us ca talan s. S o ta la press ió de les
anti¡wes farg ues i d e ls pastors una part d'aquestes ter res ha es ta t tra nsfo rmada
en prats de pas tu ra.

B.3

ZUlla de /e ., muredes (i pil1ede .,· II1UI1{(lI1Vell(/ues) seq u es

Pe r da va ll d e les fage d es , a les co ntrades h umid es i d e l bosc d e pi roi g, a la
munt a nva m és contin en ta l i seca , predo minen condicions típicam en t submedi terrani es , és a dir , semblants a les de l'Europa ce n tra l, p e rò m o d ifi cades en
c i se ntit cI'una ariditat in c ipient, c osa que e ns indi ca la pro xim itat de les terres
m ed iterra nies. Típi camen t e l bosc c lím a \ del terri tori subm ed it e rra ni és una
ro ureda seca. En a lgunes arces poc plujoses se mb la qu e e l bosc de pi ro ig o d e
pin assa hi és dc caractcr natural. Ta mb é h o és possib le m e n t e n ce rt es o bagu es
frede s d e les l'alls ririncnques , on a lt e rn e n roureda a l so le ll i pin eda en
expos ició a l nord.
El bosc dc roure dL' fu ll a g r~n, a mb b lada (!lea u pa/li s ssp. upa/liS), tell de
fu ll a gra n (Ti/ia p/(/{\'p!I."I!U.' ), ete. (B.3. 1), és propi de la muntan va mitja na en
a lgun s raco ns re la ti \"ament h um its d e ls Pirineus i del Mont se n v. La seva
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QUADRE 1

Dominis de vegetació als Països Catalans [Oriol de Boiàs].
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MUNTANYA MITJANA PLUJOSA
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ZONA DE LES MÀQUI ES I DELS f.SP INARS

C.4. 1 Dom. de la màquia de ga rri c i arçot (R!tWlIIlO'

se miilrid

Cucci{erelwl1)
C.4. 2

C.4 .3

(OUI..'rL"U -L/.'11lisL"l..' tllm )

C4.4
\O
C4.5

Dom . d e la maqllia de ga rrofer i olive lla

Oleefllll/)

C.4 .6

Dom. de l'espinar o'arço t i marga ll ó (CI/(/ ·
maerup u-RhCll1llll..'lllm Jyòu iJi.~)

e:xtensió es e:x tren-,ament reduïd::1. RepresenlLl, en certa manera, un c lement
e:xcepc iona l, de significació medioeuropea, que ca l prote gir amb cura.
El b osc de roure martinenc (Qllernls puhescells) amb boi:x (BlI.l:lIs Sl'lllper\'irells) (8.3.2) cobriri a, en les seves diverses Formes, grans ex tens ions a la part
inferiOl- de la muntanya mitjana pirinenca i encara e n terres més meridionals
com la Plana de Vic i l'altiplà del Moianès.
El bosc de roure reboll (Qllereus pvrenuica) (8.3.3), de di stribució principal carpetanoa tl ànt ic a l , és raríssim als Pa"tsos Catalans. N'hi ha un petit c lap a
Penyagolosa i un altre a les muntanyes de Prades, sempre en terreny s ili c i.
Aquests fragments, d'un gran interès científic , que corresponen alhora a
paisatges de bosc de fu lla caduca molt agradab le, àdhuc per a l'e:xcurs ionis ta
que no te interès especia l en la vege tació, han d'ésser preservats curosament
de to ta mena d'alteració.
La zona de bosc d e mure valencià, en la qual el paisatge natural comprèn
roureda i bosc de pin assa (Pillus l1i¡;ra) a la part infer ior (8.3.4) i bosc cic pi
mig (Piml s sV/l' es /ris) (8.3.5) a ls nivells superiors (POI-ts de 8 eseit , Penyagolosa), oc upa la muntanya submediterrània poc plUJosa, des del Pa ll ars Ju ssà i deJ
Solsonès a les muntanyes valencianes de l'Alcalatén. Semblant a la zona del
roure martinenc, però més eix uta i meridional, les influ ènc ies mediterrànies
hi són moli més visibles.
C.

LA TERRA BAIXA I LA MUNTANYA SECA (regió medi/errèll1iu)

Vegetació dura i resseca , però verda durant tot l'any, fullatge petit i llu ent o
cobert de pilositat grisa, freqüència de les poblacions vegetals baixes i esclari ssades, petita velocitat de cicatrització de les ferides que fa l'h ome a la cat ifa vege ta l i,
en genera l, adaptacions nombroses i variades a un am bi en t caracte ritza t per
l'existència d'un est iu e ixut i d'un hi vern sov int b enigne: heus aquí e ls trets
principa ls de la vegetació mediterrània, que cobreix més de les tres qu artes parts
del territori català. La vege tac ió mediterrània, que va ésser poc afectada pels freds
del Quaternari, és molt rica i variada, i per això e ls conjunts cI'espècies que
apareixen reunides en Un indret determinat tenen sovint va lor de cosa única.
L'a lterac ió d'una petita superfície, aparentment insignificant, de vegades pot tenir
com a conseqüència fins i tot l' extin ció tota l d'una espècie.
C.1

Zona oromedi/ errill1ia

Hi pertany la part a lta de les muntanyes de l'Àfrica del Nord i d'una part
de la Península Ibèri ca, per damunt el límit superi or de l' a lzin ar. Als Països
Catalans e ls pa isatges oromed iterra nis tenen una representació exigua.
A les Muntanyes Diàniques del migjorn va len c ià i en primer te rme a les
serres d'Aitana i de Mariola, l'alzinar arriba ran dels c im s, però la mateixa
carena és mancada de bosc per causes naturals i a llotja una vegetació culminal formada en primer ll oc per mates e n forma de coixinet esp in ós, de
caràcter oromediterrani (C.1.1); aquestes mates - eriçó (Erinucea ill1/hv //is),
Genis/a /obe/ii ssp. longipes, Vel/a spinosa, Aly ssulI1 spinoswl1, etc. - són e ls
I . El se ct o r lit og.L'ugralic ca rpct a nu atla n l k ( 'S un territur i elc ca rZt cter a¡[ a nti c n ll'lIu a t I dl' c lim a S Uh L"() lItl '
nc ntal. am b l'u n a i nllu c ll ci a Ill cdit CIT¡J, lI i:1, qUL' ucupa sob ret u t 1 l' ~ 11l 1lIlt an .'.. cs Ill ar!! in a l!-. de ['zdtl p la
castl'lJa del f!urJ (Lleu , BlI q!u~ . pari lk l~ Serralada IbL'rlui ca. SL'rTL' S de (j\l ad arrarlla i (;re du ... , L't e , ) .
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e lements dominants de comunita ts vegetals relacionades amb les de les muntanyes anda lu ses i nord-africanes. Als c im s de Penvagolosa, la vegetació d'eri çons (Eri¡¡ileeil ilIl/¡'vllis) , .ia més empobrida e n espèc ies meridionals, però
amb Prul1u s prus/ralil , EroJil/ll1 fu<!/ic/l/Il1 ssp. Lel/iherielllll, Pu/ e¡¡ /illa ei¡¡t'rea i
d'altres e le ments particulars (C.1.2), emerge ix de l bosc submed it errani de pi
roig que ocupa la part a lta del massís. Als Ports de Beseit, també submediterranis als nivells superi o rs, la vegetac ió cu lminal d'e riçons (C.1.3) és assoc iada a
espèc ies me diterràn eo- muntan ye nques d'àrea més septentrional, com Antln'lli s II1U¡¡/ilI1(l , Tel/eriUl¡¡ puliUlI1 ssp. Iu/eU/li , etc.
La zona del bosc clar de sav ina turífera (Jl/¡¡iperus /lllIr ifera) (C.I.4) és
típica de moltes contrades a lt es del Sistema Iberídic, sotmeses a un clima
continenta l i poc plujós , amb hivern fr ed. Amb prou fein es penetra en e l País
Val e ncià. Trobem pai satges o romediterranis d'aquest caràcter al Ra có d 'Ademús i, en molt petita extensió, al mass ís de Penyagolosa, on exis teixen la
sav ina turífera i la sav in a de muntanya (Ju¡¡iperu s sahil1a). La \·egetac ió se\era
dels turife rars té va lor de cosa única dins e l patrimoni natural \·alencià i ca l
que no s igui a lt erada.
C.2

ZUl1a eulllli¡¡al haleÍlrica

A la Serra de Tramuntana de Mallorca, per damunt e l límit de l'alzinar
( 1.100-1.200 m) la vegetació té un aspect e que recorda molt e l de les carenes
de les muntanyes valencianes suara esmentades. Hi predominen comun it at~
vege ta ls de plantes e n co ixin e t esp in ós, que loca lm ent representen la vegetac ió permanent. Però, s i l'aspecte del paisatge és ben semblant a una banda i
a ltra de la mar, quan prenem en consideració les es pècies integrants de les
comunitats, ens adonem que hi ha ben poca cosa en comú entre e ll es. A
Mallorca es tracta de vegeta ls e ndèmic s, exc lusius de les ill es, entre e ll s els
e ixorba-rates (Teu eri llll1 subspi¡¡uSIIII1, As/ragalus haleariel/ s) , l'arítjol baleàric
(S/I1ilax aspera var. halem-ica), l' estepa-joana (HvpericUlI1 baleariclI/li) , e tc. En
darrer term e les afin itats biogeog ràfiques es decanten més pel costat de les
illes tirrèniques -Cò rsega , Sardenya- que no pel de la vegetació oromed it errània de la Península Ibèrica.
C.3

ZUl1a dels al;:.inars

En estat natural , e l bosc d'alzina seria la vegetació dominant a la part
se ptentrional de la regió mediterràr1ia. Les variacions de situac ió i d'ambient
que es manifesten en aquest territori , que no és pas uniforme, es reflecteixen
en la compos ici ó força variada dels alzinars c lim àc ics. Podem subd ividir,
doncs, el territori bòreo-mediterrani d'acord amb e ls diversos tipu s de bosc
d'alzina qu e hi fan de clímax: a lzi nar muntanyenc, a lzinar amb marfull, alzinar
amb ciclamen baleàric, alzinar de carrasca.
Sota un c lim a mediterrani humit, e l domini de l'a lzinar muntan ye nc
(C.3.1) ocupa la baixa muntanva dels Pirineus orientals, de les Muntan yes
Olositàniques i de les Serralad e; Litoral i Prelitoral, fins als Ports de Beseit. És
típic d'aquest estatge el Fet qu e les obagues fr esca ls i les fondalades duguin
e ncara infiltracions importants del bosc caducifo li medi oeuropeu que predomina una mica més am unt (rouredes, castanyedes artificials, tremoledes ,
omedes, ga te lledes, vernedes , e tc .); la foscor dels alzinars hi resta, don cs,
sovint interrom puda per claps de vege tació més tendra i esponerosa. Ja fa
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segles que una part de l'al zinar muntanyenc ha estat destruït i que, en el seu
lloc, s'ha establert , en terreny calcari, principalment la pastura seca de jonça i
argelaga; en te rreny silici, brolles de brucs i estepes o pradells rics en espècies
anuals .
El domini de l'alzinar amb marfull (C.3.2) correspon a les baixes altituds
de les comarques marítimes situades entre el Rosselló i el Baix Llobregat. Més
al sud, fins al Camp de Morvedre , se situa principalment a altituds de més de
200 o 300 m , encara que probablement caldria incloure també dins aquest
domini una part de les baixes planes, de sòl profund, avui ocupades pels
conreus. Els darrers alzinars amb marfull dels Països Catalans apareixen en
posició isolada a l'Alcoià (la Font Roja). En estat natural, la vegetació principal
d'aquest domini seria un alzinar molt ric en vegetals arbustius i en lianes,
d'exuberància gairebé tropical. Sobre sòl silici, sobretot si el clima és de
tendència plujosa, l'alzinar pot ésser parcialment substituït per la sureda. El
bosc de fulla caduca és , molt menys abundant en aquest domini que en el
precedent , però encara hi sol aparèixer, estrictament limitat als fons de vall i a
les fondalades més frescals . En aquestes terres de clima benigne i ja una mica
sec, l'acció multisecular de l'home ha alterat el caràcter de la vegetació d'una
manera radical. Però cal distingir dues fases de degradació de significat molt
diferent. En una primera fase, el paisatge natural es va transformar en paisatge
rural, en part silvo-pastoral i en part agrícola. Això conduí a una situació no pas
ben estabilitzada -l 'erosió del sòl, per exemple, hi era considerable-, però
harmoniosa i apta per a mantenir-se sense canvis importants durant segles. La
major part dels alzinars ja van desaparèixer en èpoques antigues i foren
substituïts per la garriga o, més sovint , per la brolla heliòfila, correntmer.t
coberta per un estrat més o menys esclarissat de pi blanc (Pinu s halepen sis ).
En una segona fase , actual, la degradació és d'un altre tipus i presenta característiques alarmants (cf. 7.9).
El domini de l'alzinar amb ciclamen (C.3.3) ocupa la part més plujosa d e
les illes de Mallorca i de Menorca . El bosc primitiu hi ha estat destruït en una
proporció molt important i transformat en conreus o en garrigues i brolles
amb pins o sense. El costum .de deixar porcs en Ilihertat a la muntanya, e ls
quals, per tal d'obtenir bulbs i tubercles, remenen la terra i en faciliten
l'erosió, és responsable, en gran part, de l'avançat estat de ruïna dels sòls i, per
consegüent, del bosc. A les Balears pràcticament no hi ha vegetació caducifòlia; per això la vegetació humida dels fons de vall hi és sobretot mediterrània.
El carrascar (C.3.4), un tipus d 'alzinar sec i pobre que fa de clímax en
grans extensions de les terres poc plujoses del Principat i del País Val e ncià,
durant els segles passats ha estat encara més malmès per l'home que el s
alzinars de les comarques marítimes, a les quals un clima més favorable
permet una regeneració dels arbres més ràpida que la dels boscs ressecs de
carrasca (Quercu s ilex ssp. ro/undifolia). Si exceptuem algunes àrees muntanyoses on el carrascar és encara mitjanament conservat, només en reste n
fragments immergits en un extens paisatge de garrigues, de brolles i d'erms. A
la part més marítima d'aquest domini , la pineda de pi blanc sobre brolla ocupa
encara grans extensions, per bé que hi sol ésser més clara que a les terres no
tan àrides de l'alzinar amb marfull. En terreny rost, moltes d'aquestes pinedes
deuen tenir el caràcter de comunitat permanent natural. A les contrades
continentals, poc favorables al pi , una gran part del terreny és desforestada.
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C.4

Zona de les I/làql/ies i dels espillars

L'ariditat intensa dels territoris mediterranis meridionals, impropis per al
desenvolupament de l'alzinar, ha determinat que la vegetació llenyosa que
primitivament en devia cobrir una gran part hagi desaparegut d'una manera
gairebé total des de temps antics. Són terres de gran interès per al biòleg, per
al biogeògraf i àdhuc per a l'excursionista i el turista intel'ligent, que hi poden
sentir la premo nició de les zones àrides subtropicals i del desert. Però la
productivitat de la vegetació hi és feble.
El domini de la màquia de garric (Ql/ercl/s coccifera) i arçot (Rhall1nus
lvcioides) (C.4.1) correspon a la part continental de les nostres terres àrides.
Apareix a les contrades de ponent del Principat i del País Valencià, a baixa
altitud. A les planes del Segre i del Cinca els antics erms, que probablement
des de fa milers d'anys ocupaven el lloc de la bosquina (màquia) climàcica,
han estat substituïts després de l'extensió del sistema de canals de regadiu per
un fèrtil paisatge agrícola, dins el qual s'intercalen petits claps d'arbreda de
fulla caduca; la gran extensió dels processos de transformació provocats per
l'home obliga a preservar amb un interès especial les àrees com la de la
Serreta Negra de Fraga o la dels turons del Segrià meridional, on encara es
mantenen residus de la vegetació natural (fig. 188 i 189). Al País Valencià el
domini de la màquia de garric i arçot no és gaire densament poblat. Els erm~
hi alternen amb restes importants de la vegetació primitiva: fragments de
màquia, pinedes clares, etc.
El domini de l'u llastrar provençal (C.4.2), en el qual apareixen espècies
tan notables com la lleterassa (Euphorbia dendroides), l'olivella (Cneorull1
rricoceon), etc., amb prou feines té representació al litoral català septentrional. Les irradiacions d'aquesta vegetació conegudes de la costa empordanesa
han estat ja delmades en els darrers anys per les instal'lacions turístiques. És,
doncs, de la màxima importància que en siguin salvats els petits residus que
encara romanen i que ho siguin també les illes Medes, que corresponen a una
avançada extrema d'aquest paisatge, ja una mica transformat.
El domini de la màquia de garric (Quereus coccifera) i margalló (Chamaeraps hwnilis) (C.4.3) s'estén del Baix Llobregat a l'Alacantès, sense separar-se
gaire del litoral. Aquesta màquia, densa i esponerosa en altre temps, ha
desaparegut quasi completament, engolida per l'agricultura , el turisme o les
implantacions industrials i urbanes . La vegetació d'Eivissa i de Formentera té
molts trets en comú amb la del domini de la màquia de garric i margalló. A
Eivissa el bosc de pi blanc amb savina marítima (Juniperus phoenicea ssp. eumediterranea), sobre brolla de bruc d'hivern (Erica multiflora) i romaní (RoslI1arinl/s officinalis) , ocupa la major part del terreny no conreat ni ocupat per
les urbanitzacions.
La part més seca de Mallorca correspon al domini de la màquia de
garrofer (Cera/onia siliqua) i olivella (Cneorum /ricoccon) (C.4.4). Bosquines
d'ullastre (Oiea europaea var. sylves/ris) , de llentiscle o mata (Pistacia len/iscl/s) , etc., sempre molt fragmentades per l'acció de l'home, hi alternen amb
brolles sovint cobertes de pi blanc, amb erms i conreus de secà; el paisatge és
en molts d'aspectes semblant al del domini precedent. A Menorca, amb una
pluviositat més elevada, les terres directament exposades a la tramuntana es
caracteritzen per paisatges d'ullastrar amb arangí bord (Prasiwn maius)
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(C.4.5), comparables als de la Mallorca seca, però de vegetac ió més densa i

exuberant.
El domini més meridional i àrid que hem de distingir és el de l'espinar
d'arçot (Rhamnus ly cioides) i margalló (Chamaerops hwnilis) (C.4.6), propi de
les terres àrides del migjorn valencià, de l'Alacantès cap al sud. Sota una
pluviositat extremament reduïda i amb un règim de temperatures subtropical,
la vegetació hi consta sobretot de timonedes clares, d'espartars i, als llocs més
assolellats, d'erms subdesèrtics. És urgent la preservació d'un mostrari d'aquestes superfícies que tenen la significació de paisatges extraordinaris, gairebé únics a Europa. El paisatge vegetal de les illes dels Columbrets, fortament
malmeses per l'home , pot ésser relacionat amb el d'aquest domini.

6.4

El poblament faUnístic*

Per les terres dels Països Catalans passa la divisòria biogeogràfica meridional
del conjunt de la fauna europea. Al nord d'aquesta divisòria -que no és pas una
línia definida, sinó una àmplia zona de transició que correspon més o menys a les
regions prepirinenques i que per a algunes espècies arriba fins i tot a l'Ebre- hi ha
una fauna amb e lements centreuropeus i atlàntics; al sud, una fauna de tipus
mediterrani. Podríem dir que la primera correspon sensib lement a la hi stòricament anomenada Catalunya Vella (i que forma part de la Ibèria humida), i la
segona, a la Catalunya Nova, al País Valencià i a les Balears 2 . El fet que una part del
territori sigui insular n'augmenta l' interès faunístic, ja que a les illes se so len donar
fenòmens d'especiació i de conservació de re li ctes que contribueixen a incrementar la diversitat. Tot això, unit al fet de la gran diversitat de l relleu i de l'altitud, ai xí
com a les grans diferències de les distintes contrades, fa que la fauna sigui molt
variada, tant pel que toca als vertebrats com pel que fa a l'imm ens món dels

2. Un e xe mpl e formidabl e d'a qu es ta s itu ac ió e ns és fornit pel s micro mami fe rs qu e , per raÓ de llur pe titesa
i vin culac ió al m edi, ac tuen com a ve rita bles indicado rs. El co mpl ex específi c de micromamífers
(insec tívors i rosegado rs ) qu e habita a ls Països Catalans es po t dividi r , des del punt de vis ta bi ogeogra ·
fi c . e n dos grups: ¡'un , que co mprè n un a sè ri e d'espèc ies (Etin aceus e uropeus . S UI1 C Ll S e/ruseus,
Croc idura ru ssula , Sciu ru s vU /J!. ll r is. Elio m ys q u e rc 'nu s, Apudel1lLl S -,y /va líe u:;, R affu s, ra ftus , R . t1orvl'giC ll S, M u s m u s e u /u s i Piry m ys d uod eL'Ïm cos r{l{u s ) . qu e ten en un a area de di stribuci ó que s'es tén per (o t e l

te rritori c atala , des de les regio ns fi s iog ra fiqu es d ' un cl a r matís me dite rra ni rin s a les zon es pi rin e nqu es;
l 'altre , que es troba confinat prin c ipa l m ent a ¡'à r ea pirin enca i prepirin enca (G alem ys pyrcl1 aic ll s,
Neo 1n vs {odien.'), Arl' icu /a /erres /r i.'; , Micro /u s Iliva/is, i M. arvali.. . ) i algun es de les fo rmes qu e l'integ ren

S. arall eu s, C/is glis , C/e/hri ol'lOl.'1ys g/areo /u s i Mic ro /u s agres / is)
a rribe n fin s a la cos ta m e dite rra nia pe r mitjà de la zona qu e es tro b a so ta la influ è nc ia de la do rsa l
plu viom è trica, és a dir, la de no m ina da reg ió humida. Lògica m e nt cada un a d 'aqu estes espè c ies té un es

( Ta/ptl eurup a ell , Su rex H1 i I1 UI US,

necessitats ecolò g iqu ~s m és o m enys es tricte s qu e det e rmin e n la seva presè nc ia e n un no mbre m és

gran o més petit de biòtops, dintre de ls e xlI'e ms de la seva à r ea de d istribuc ió particular. Menció a pa rt
m e re ix la musaran ya, Neu l1Iys m IO ma/u ... , qu e s'ha trobat no m és a Ll eida , a Castellterçol i a Arbúci es .
Resulta paradoxal l'absè nc ia de Cruc id u r a SIUH 't.!o / e ll S e n el no rd -es t ibè ric , qu an la se va prese nc ia s'h a

detec tat e n e l Rosse ll ó. Totes les prospecc io ns portad es a te rm e fi ns ara vé ne n a co nFirm a r a qu esta
circumstàn c ia, e nca ra qu e no res ultaria so rprene nt qu e al gun d ia es tro bés, po tse r e n bi ò to ps m o lt
pa rti cul a rs, o n no viu C. russl.d a. El presen t es pect re espec ífi c result a parti cul arm ent in te re ssa nt pe l fe l

d 'estar c o n fo rm a t per aq ues ts d os c onjunts rauní stics qu e s 'em lll o tll e n , e n la se\'a di s tribuc ió, a Ics
regio ns ri s iogràfiques de l pa ís, i e ls e le men ts de tipus cen tre u ro pe u q ue s'i nt rodue ixe n e n ror ma cic
fa lc a més o menys ag uda sego ns cada espèc ie, des de ls Pirin e us fins al m assis de l Mo ntse ny. A la zona
va le ncia na la prese nc ia d'aqu es ts e lem en ts ce ntreuropcu s (¡\'1icro !lI s a rl'ali s) a rriba en ta l cas fin s als

con traforts sud·o rienta ls de l Si ste ma Ibèric. (No la d e J. Gosà /he", V. Sa li s

I

1'. C/aral/1ullt) .

* Per En ric C adell , Frwu:esc.: Esp(d iu / i Juse p -AI1/uni Ah:u ver (faun a ve rt ebrada ba lear).
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inverteb rats. Balda ment noml'S fus rn aquestes so les rao ns, la nostra fauna Ja
mereixeria la m àx ima atenc ió i la millur cura r el' a la se \'a conservac ió i p ro tecc ió ,
a part l' innegable \'a lur ue l seu cune ixement estrict a ment c ie ntífi c.
Pode m afi rm ar , cumja uiguè mu lt encert ada ment Ig nas i de SA CARRA l' a nv
1937, que poc s territori s amb l'extensió m és av iat mud esta dels Pa'\sos Catalans
ofer e ixen una gamma tan \'ariada de la se\'a fauna . Els fact o rs qu e l'han det erm inada só n actua ls e ls uns i hi stòrics e ls a lt res. Entre e ls p rim ers figura e n primer
te rm e la diversita t u'amb ients que u fer e ixen les terres i e ls pa isa tges, a mb les
consegüe nts pussib ilit ats ue tota m e na pe r a hust a tj a r i difo ndre les espècie s
prò piam e nt inuí genes. Cal afeg ir els facturs d 'o rdre zoogeog rà fie qu e han con tri buú poderosam e nt a I1xar l' actual fa una de ls Països Catalan s. Constitu e ix aquesta
un comp lex e n qu è interve nen clemen ts de faunes pretèrites i que àdhu c só n e n
mo lt s casus formes re lict es acantonades en ve ritables re fu g is (coves, alta muntanya , etc.); d'a lt ra ba nda, tamb é hi intervenen e le m e nts a l' lòc tons vin guts e n
movime nts d' avanç i regressió que, en mult s casos, avui e n dia só n e nca ra pal esos.
És de g ran interès posar de m a nifes t e ls factors o el e m en ts qu e determin e n e n
cada cas e ls u il"crents nucli s de la fa un a . Hom po t e nfoc a r-n e l'estudi de cara a ls
diversos g rups d'a nim a ls que la int egren, és a dir, en se ntit fonam e nta lm ent
siste mà tic, però tal vo lt a s igui m es int eressa nt de fe r-ho des de l'aspecte pragmàt ic ,
és a dir, cons iderant- la pe r zones o reg ions natural s. En aquest sentit ca ldri a
parlar, a grans tre ts, d in s de l conjunt de ls Països Cata lans, d'un a fauna pirin e nca,
d'una Fauna de les ga rrigu es int e riors, d'una fa un a de les se rralad es costaneres,
d'una fauna de les pl a nes lit o ra ls , i à dhuc d'una fa un a de les te rres transibèriqu es i
en espec ial d e l Maes trat, de les te r res va le nc ianes i de les ill es Bal ears. En a lt res
aspectes, sobretot pe l qu e fa a ls in ve rt e bra ts, ca ldria parlar d 'una fauna cave rnícola o subt e rrà ni a i à dhuc d'un a fa un a pot à mi ca, e ntre d'altres (com só n la fauna
ins. ular, l'a ltim o nta na, etc.).
Els e lements qu e cal esco lli r per establi r les característiq ues faun íst iqu es
d' aq uestes zo nes ha n d 'estar basa ts e n grups a nimal s conspicus i amb 'va lid esa
bi ogeog ràfi c a. Com se mpre, ca l pre ndre com a refe rència e ls verte b rats te t ràpodes, fonamenta lm e nt e ls m a mífers i e n a lgun s casos espec ia ls e ls rèptils i ba trac is i
àd hu c alguns g rups d 'in vertebrats; per rao ns ò bvies s'exc lo u en e n molts casos e ls
oce ll s, a causa de llur caràcter sov int mi g ratori.
Les característiques ambien ta ls de les es m e nt ades reg ions fauní stiqu es vé nen
do nad es pe r les co ndicion s eco lògiques , de les quals la vegetac ió és e l factor
de te rmin a nt pe l que respecta a ls a nimals. Aqu ests es troben en situ ació de dependènc ia estre ta envers aque ll a. To t e nfocam e nt re la tiu a la fau na, sigui m e ra ment
espec ulatiu s igui ap li ca t, ca l que tingui e n comp te e l fac to r vegetació , tant en
l' as pec te es tà ti c com en e l dinàmi c. En aq ues t se ntit, i amb vista a la conservac ió i
protecc ió de la na tUl-a als Països Cata lan s , proc urare m fixar l'a te nci ó e n aque ll s
e le ments fa uní sti cs veritab le m e nt re presenta tius i que cal respec tar. Aban s, pe rò ,
es co nve ni ent d' ad ve rtir que aq ues ta conservac ió i protecció, de cara al po blament, no s'ha de ve ure a lt e rad a per la introduc ció d' espèc ies foranes, que provocari c n e l desplaç a mcnt de l' equ ilibri natural amb la con següent modifi cac ió de
l'a ut è ntica fau na pròp ia. Quedi be n clar qu e , e n tota políti ca de prot ecc ió ci e la
fauna, nom és s' ha n de proteg ir III s llLl e ls e le ments indí ge nes , e ls ve ritabl e m e nt
aut òc to ns. D'a lt ra banda , el caràcter ambul a to ri de la fauna fa que les àrees de
di spe rs ió de m o lt es es pècies n u se mpre es pu gui p rec isa r.
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Així, doncs, centrant-nos en les consideracions precedents, procurarem veure,
per regions naturals, quins són els elements faunístics que cal considerar a efectes
de poblament, protecció i conservació a les nostres terres .
A.

LA FAUNA PIRINENCA

Tal vegada la regió pirinenca és la més interessant de totes des del punt de
vista faunístic. De caràcter alpí en molts indrets , és l'única que presenta veritabl ement llocs i ambients d'alta muntanya, bo i estant circumvoltada de zona boscosa
de muntanya mitjana. Encara que hom parli correntment d'elements alpins al
Pirineu , el fet és que faunísticament s'assembla més a les muntanyes de l'est
d'Europa (Caucas inclòs) que no pas als Alps ; seria molt interessant d'estudiar la
gènesi d'aquestes faunes, però no és aquest el lloc per a fer-ho.
Entre els elements de caràcter alpí dins dels vertebrats que són hostes genuïns
als Pirineus i que cal protegir al màxim, citarem en primer terme l'extraordinària
joia que és l'almesquera (Ga/em ys py renaicu s ), insectívor absent als Alps i que com
a veí més pròxim té el desmà de Moscòvia: es tracta d'una autèntica relíquia
terciària, oficialment protegida. A continuació hem d'esmentar l'isard (Rupicapra
rupicapra pyrenaica) i la cabra salvatge (Capra pyrenaica pyrenaica) (fig. 72), qu e
ha estat en perill de desaparició , però s'ha salvat gràcies a diversos repoblaments ;
no existeix pròpiament als Pirineus catalans d'ençà de la primeria de segl e , però sí
als aragonesos. Un altre mamífer alpí dels Pirineus, del màxim interès, és e l
rosegador Microtu s_nivalis; també ha estat citada la musaranya dels Alps (Sorex
a/pinus) , que , essent típica dels Alps, potser es troba a les Maleïdes.
També són elements alpins en certs indrets dels Pirineus, entre els ocells, la
perdiu blanca (Lagopu s mutus pyrenaicus), autèntica relíquia glacial, i la perdiu
xerra (Perdix perdix), estesa per tot Europa, però limitada, a les terres catalanes, a
les valls pirinenques.
Entre els elements faunístics de la regió boscosa pirinenca (pinedes, avetoses i
fagedes essencialment) cal destacar, encara que gairebé ha desaparegut a les te rres
catalanes, l'ós (Ursus arctos pyrenaicus); aquesta espècie està oficialment protegida, però corre perill d'extingir-se . També dins dels mamífers representatius i en
perill cal esmentar l'ermini (Mu s /e/a ennin ea), més abundant al vessant nord dels
Pirineus, així com la marta (Mar/e s mar/es ) i el gat salvatge (Fe /is sy/ves /ris ), que
certament escasseja. Als rius muntanyecs cal assegurar la protecció de la llúdria
(Lutra /utra).
Quant als ocells genuïnament pirinencs de bosc, hom ha de conside rar e n
primer terme el gall salvatge o fer (Te/rao urogallu s ) (fig. 64). Aquesta relíquia del
Quaternari és un autèntic testimoni de la fauna glacial que només es troba en pocs
indrets i que s'ha de respectar al màxim. Quelcom de semblant passa amb el picot
negre (Dryocopus mar/ius ), relativament conspicu a la Vall d'Aran.
Respecte als amfibis pirinencs, cal esmentar, sobretot, el tritó pirinenc (Eu proc/us asper), relativament abundant a les Maleïdes i a Andorra, i d'un interès
biogeogràfic curiós, ja que està relacionat amb altres espècies d'Euproclus de
Còrsega i Sardenya. Aquesta espècie hauria tanmateix d'ésser protegida. Encara
que no tant com l'anterior, també és interessant una dete rminada salamandra
(Sa/amandra salamandra fa stuo sa), així com un tritó (Tri/uru s marmoralUs). Entre
les granotes sobresurten la granota roja (Rana temporaria) i la reineta septentrional (Hy/a arborea arborea), que en realitat són centreuropees.
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Quan als rèptils concretament, no hi ha espècies particularment notables en
aquest sentit, però almenys hom ha d'esmentar la sargantana relicta Lacerta
vivipara. Tanmateix són dignes de consideració la serp Coron ella austria ca , centreuropea, la serpent verda i groga (Cu/uber viridif/avus), l'escurçó (Vipera aspis
aspis) , etc.
Els invertebrats completen el marc de la fauna pirinenca des d'un altre
aspecte: llur limitació de desplaçament els fa aptes per a establir endemismes,
arcaism es, línies evolutives i conservació de relíquies. Però són un món massa vast
i divers pe rquè els puguem fer servir com a elements indicadors. Els gaste ròpodes
i els inse ctes són els més suggestius i interessants des d'aquest punt de vista:
permete n de seguir les influències atlantica i mediterrania, la centreuropea i la
ibèrica.
Un dels fets més significatius és que la fauna a banda i banda dels Pirineus és ia
mateixa: constitueixen, doncs, una autèntica regió natural zoogeografica. Les
diferèn c ies comencen al sud dels contraforts meridionals, però amb una amplia
ecotonia.
B.

LA FAUNA DE LES GARRIGUES I BROLLES DE L'INTERIOR EIXUT

Una important extensió dels Països Catalans, sobretot a l'.interior, esta coberta
per garrigues i brolles, a vegades aixoplugades sota un estrat arbori esclarissat de
pi blanc o alzinar. En alguns indrets, aquestes formacions arbustives presenten
claps de caracter una mica estèpic, però als Països Catalans no hi ha paisatges
d'aquesta mena amb prou extensió per a fer-hi possible la vida de mamífers
particularment adaptats (com és el cas de les estepes de l'est d'Europa). Els
vertebrats més representatius en aquests llocs són els ocells i els rèptils; l' a vifauna
mere ix un capítol a part, així com l'herpetofauna.
Els mamífers, que són de mida més aviat petita, viuen entre els arbusts i les
mates, adhuc als bosquets i a les zones herbacies. Un dels més representatius és el
gat mesquer o geneta (Genet/a ge n e t/a), depredador sobretot de rosegadors i
lagomorfs. Entre aquests darrers cal esmentar la llebre (Lepu s europaeu s ). centreuropea, que arriba fins a l'Ebre (aquest riu marca per a aquesta espècie la
divisòria biogeogràfica); a l'altra banda del riu, és substituïda per una altra espècie
(L epL/ s granat en sis), que es troba en tot el País Valencià. Cal assenyalar a les
garrigues de Mallorca una forma pròpia de gat mesquer (G e n e lla ge n e t/a ba/earica) . Entre els mamífers comuns cal esmentar l'esquirol (Sciuru s vu/garis ) i els
eriçons (Erinaceu s europaeu s i E. a/giru s ); a les Balears, tanmateix, viu una
subspècie particular d'aquesta darrera espècie (E. a/gin/s ssp. vagan s ).
Entre els ocells mereixen atenció, en el vast domini de les brolles i garrigues,
un nombre tan extraordinari d'espècies, que resulta impossible de ressenyar-les
amb detall. Esmentem la xurra i la ganga (Pt e rae/es orientalis i P. alchata), a més
del picot verd (Picus viridis), del còlit (O e nanthe hispanica). del botxí (Lanius
excubitor) , de la cogullada (Ga/erida c ristata). etc., ultra les conegudes perdius
(Alectoris rufa) i guatlles (Cotumix cotumix ).
A les garrigues hi ha abundor de serps (Natrix natrix, N. maura , Elaph e
sca/aris, Ma/p%n monspessu/anu s, etc.) i de sargantanes (La certa hispanica, per
exemple), així com d'altres rèptils (Hel17idacty/u s turcicu s, Aca11thodacty lu s erythruru s, etc.). Igualment hi ha gran quantitat de gripaus (Bufo calamita , Bufo bufo,
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Alvles obsle lricans, Pe lobates cultrip es, etc.) i de granotes (Rana perezi [= R . ridibunda]).

Quant als in verte brats, les b ro ll es i les garrigues só n potser e l biòtop m és ric ,
especia lm e nt en e l domini de ls in sectes, p erò h om ren un c ia a donar detall s, que
resultarien inacababl es. La protecció e n aquest cas està estric tament lligada a la de
la vegetació.
Per a finalit zar, direm qu e les brolles i garrigues, que e n realitat correspone n a
la major part de les terres interiors en els Països Catalans, amb totes llurs modalitats, presidides p er un règim c lim àtic netam e nt mediterrani, estenen llur domi ni
faunístic pertot arreu, e l qual , d'altra banda, és veritablement e l m és ge nuí representant del m ón a nim a l a les nostres terres.
C.

L A FAUNA DE LES SERRALADES COSTAN ERES

La major part d 'aquestes serralades és sotmesa a un règim climàtic mediterrani, am b la particularitat, però, qu e ex iste ix en e n c lavaments o zo nes qu e són
veritabl es ill es eco lògi qu es , degudes unes vegades a l re ll eu prominent i d 'altres a
la particular vege taci ó. En la majoria dels casos aquests e nclava ments es co rresponen amb nu c lis muntan yosos importants , dels qua ls el vessant nord sol ésser la
zona més destacable. Aqu es t és e l cas de l Montnegre, d e l Montseny i de Sant
Ll o renç del Munt i, am b determinades reserves, de Mo ntserrat, de Ga rraf, de les
Muntanyes de Prades, de ls Ports de Tortosa o Besei t, del Maes trat , de diverses
serra lades del País Valenci à (Aitana , sobre tot) i à dhuc de la Serra de Tramun tana
de Mallorca.
La fauna d 'aquestes co ntrades ve a ésser, a les zones a l nord d e l'Eb re, una
transició entre la pirin e nc a i la de les brolles i garrigues, amb a lguns ende mismes ;
a l sud, en can vi, és gairebé de l tipus transibèric. En rea litat, e ls nuclis muntanyosos al sud del Ll o bregat no prese nten ja cap influ ència pirinenca. En e l cas del
Montse ny, la influència pirin enca és ben manifesta, a causa e n part d e la considerable altitud i ne t aïllament, i e n part a la proximitat dels Pirineus . En canvi, a ls
Ports de Tortosa la fa un a és d'influència netament ibèrica i nord-africana.
Als indrets boscosos 'd'influ ènc ia pirinenca viu, en ll ocs aïll ats, e l li ró gris (Cli s
glis pvreuilicl/s). que re qu ere ix protecció. H ostes prou freqüen ts só n la gUIn eu
(I/ulp es l'l/Ipes), e l porc se nglar (Sus serofa) i fins fa poc e l ll o p (Cwús Il/pus),
enca ra qu e aq uest era un e le m e nt més aviat ce n troi b è ri c i septe ntri ona l. Potser
l'esquirol (SÒl/rus vulgaris) i c i con ill (OrvclOlil f!. u s eL/ nieu lu s) só n e ls hostes m és
corrents pertot arreu d'aqu es tes contrades.
Als e nclavam e nts d'in!'luència ibèric a amb prou a ltitud , com són e ls esmentats
Ports de Tortosa i Bese it, la fauna de m amífers és més pobra, pe rò pot posse ir
espècies int e ressants. Aqu es t és e l cas de la cabra sa lva tge (Capra pvrel1a iea ¡'ispa 11

ica).

Quant a l' av ifa un a, ca l te nir en comp te qu e mo lts d'aques ts indrets són
domin is dels oce ll s rap inya ires diürns (falcon s, à li gues, esparvers . etc.) i també
noc turns (ò libes, musso ls. e tc .). Els ocells de bosc constitueixen un ve rit a bl e
capíto l a part.
C.

L A FALr..;A DEL MH;;ORN VALENC I À

Des del punt de vista biogeogràfic i per tant faunís ti c, e l País Valencià com100

prèn dues regions distint es , separades aproximadament per la líni a del Xúquer i
les prim e res muntanyes alacantines: una al nord, que correspon al domini ib è ric, i
una altra al sud, que perta ny ja al domini penibètic.
La prim e ra és una continuació de les terres cata lanes transib èriques i
prese nta el mate ix tipus de fauna que hi ha e n aquestes, tant a les plan es litorals
com al s nuclis muntanyosos. Les serra lades del Maestrat, Penyago losa, d'Espadà i
d'Albarrasí són comparables en aquest sentit a ls Ports de To rtosa o de Beseit.
Caldria, però, fer notar l'absència o poca fr eqüència d'alguns e le ments, com són
l'esquiro l (S e iuru s l' u/ga ris ) i el talp (Ta/pa caeca ). Pel que fa a les planes litorals,
la zona de l'Albu fera de Val è ncia és, sa lvant les diferències i respecte a la fauna,
comparable al de lta de l'Ebre. No ca l parlar de l'inc ommensurab le va lor d'aquesta
llacun a litoral per a ls oce ll s migratoris.
Respecte a la regió meridiona l valenciana, qu e podríem anomenar més
pròpiam e nt alac a ntina, forma part , com a extre m nord-oriental i fins a la pen ínsula
del cap de la Nau, de la regió penibètica llevantina , qu e comprèn, des de l punt de
vista fauníst ic, ta nmateix, Múrcia i part d'Alm eria. Aqu esta regió té unes característiqu es pròpies, a mb espècies peculiars. Una de les m és interessa nts és e l linx
(Lvnx), bé qu e raríssim (extingitJ) i loca litzat a les zones boscoses interiors. També
és típic d'aquesta zona l' e ri çó clar (Erina ce u s a/girus), que sembl a ntment és a les
Ba lears i e n d'altres punts del nostre litora l. És particularment freqüent e l conill
de bosc (Oryc/olagus cunieulus), de l qualla re gió penibètica sembla que ha estat la
porta d' e ntrada a Europ a des del no rd d'Àfric a (ja els antics romans en deien, de la
Hi spània Bè ti ca, «terra de coni ll s»). Tanmate ix hi abunde n e ls rosegadors de la
Ibèria sec a i s' hi troba e l to ixó (M e les mele s ), la llú dria (Lulra hllra) , la guineu
(Vu/p es l'u /pes), la moste la (Mus/ e /a nivalis), e l gat salvatge (Felis .'ivlv es/ris) , el gat
mesqu er (Gel1ella ge n ella), diverses musara nyes (Crocidurç¡ ru ssu la , SL/n e u s et ru scus i, potser, Neomvs anoma/us) i d'altres, ultra una extraordinària varietat de
ra ts-penats ; e n ca nvi, e l po rc se nglar (SL/e scrola ) no hi és freqü e nt.
Quant al s oce lls, a part e ls corrents a la major part de la península, n'hi ha de
caracterís ti cs de ls dominis bè tic i pe nibètic , co m és e l cas de l'ànec cap-blanc
(Oxv ura leucocephala). de l xarxe t m a rbre nc (Anas angus/iros/ ris ), de la polla blava
(Purphyrio porphy rio) i àdhuc de l'à nec xocolater (Av/ hya nvroca), espèci es totes
e ll es protegides oficia lm ent.
L'herpe tofaun a es pot dir que és més o me nys com la de les gar ri gu es interiors
i serra la des costaneres, qu e ja hem vist amb anterioritat. Cal co nsi gnar, però, el
cas de les tortugues TeS IL/du gra eca i T. hennanl1i, presents e n tota la regió
\sübreto t a l lit ora l) ll evantina i pe nibètica. I, sobretot , cal esmentar e l cas de la
sargantana La eer/a hispanica a/ra/a ( = Lace r/a hocagei). prò pia de les illes Co lumbre ts, i la presènc ia pl e na de Clla/c ides hedriagai, Co/uh er hippocrepis i Macropro/odol1 CUCL/ Ilatu s. Les tortugues estan oficialment prot eg ides (cf. 8.5).
El s inverte brats del Pa ís Val e nc ià són tot un m ó n i, com ja s'ha dit , llur
di stribuci ó va lligada estretain e nt a la vegetació i a les condicions de lloc i
d'ambient. És int e ressantí ss ima la fauna caverníco la. L' e ntom ofauna i la malacofaun a só n tanmate ix va lu osíss im es. Hi ha formes europees , afri ca nes i ibè riques,
de vegades coexistents, i d'altres, de limitades, a mb casos d' e ndemisme i de fo rmes
relictes, que plantegen qüestions de l més a lt interès biogeogrà fic. Pe r contra,
l'hclmintofaun a d' o li goquets (típicament ter res tre ) és tota lment eurupea: tutes les
es pèc ies de cu cs de terra só n les mate ixes a tota la península, Ba lears i Còrsega (no
a Sardenya , ni a l nord d'À fr ica).
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E.

LA FAUNA BALEAR

Els animals que viuen a les Balears són formes essencialment mediterrànies o
cosmopolites, però potser no pas totes , car hi ha e lements, tant arcaics com
actuals, vestigials o endèmics, que han arribat possiblement d'altres àmbits. Els
elements faunístics mediterranis -cal recordar-ho- s'estenen tant per la riba
europea com per l'afri cana; al bell mig, es troben les Balears. D'acord amb
Guillem COLOM, l'an omenada fauna mediterrània s'ha de considerar, en realitat,
com europea en la seva totalitat, ja que l'autèntica fauna africana, és a dir,
l'etiòpica, comença del Sàhara enllà, essent en aquest cas el gran desert la veritable gran barrera biogeogràfica.
Les espècies de l'Europa meridional i, per tant, dels Països Catalans peninsulars, i d'altra banda les del nord de l'Àfrica, han estat i són les que proporcionen e ls
elem ents faunístics d'aquestes illes d'una manera general. Falten a l'arxipèlag e ls
e lements centreuropeus o nòrdics que poden trobar-se a les altes muntanyes
continen tals del migjorn europeu, on han restat com a vestigis des del glacialisme
quaternari. En general, la fauna de les illes és més pobra que la continental;
aquesta és una de les característiques de la insularitat. De manera global s'observa
que la disminució del nombre d'espècies animals s'ajusta bastant a la disminució
de l'àrea insular, però no pas sempre és aixÍ. L'ordenaci ó de les Ill es segons la seva
riquesa faunística és així: Mallorca, Menorca, Eivissa, Cabrera. Formentera i,
finalment, els illots (la riquesa faunística dels quals no s'ordena, sovint, d'acord
amb la seva àrea).
Convé de considerar la diferent situació faunística de les Balears pròpiament
dites o Gimnèsies (Mallorca, Menorca, Cabrera i illots que les envo lten) respecte
de les Pitiüses (Eivissa i Formentera). La fauna actua l de les Balears comprèn dos
elements: un, l'autòcton, que és el que l'home va trobar a les Balears en arribar-hi;
l'altre, l'al' lòcton, que comprèn les espèc ies importades directament o indirectament per l'home. L'element autòcton de les Balears comprèn les espèci es més
interessants, veritables supervivents d'èpoques passades. Cal dir aquí que l'arribada de l'home a les Bal ears va compo rtar l'inici d'un procés d'extinció selectiva de
les espècies autòctones, que es van veure substituïdes per les importades. Aquest
procés assolí unes dimens'i ons molt grans. Així, va comportar la desaparició de
totes les espècies de mamífers terrestres no voladores que hi havia abans a
Mallorca i Menorca (les Pitiüses abans de l'arribada de l'home estaven totalment
desproveïdes de mamífers). L'únic rèptil que vivia a les Gimnèsies, la sargantana
de Lilford (Podarcis li/fordi), ha vist reduïda la seva àrea de distribució a menys de
l' 1 % de la seva àrea origina l. La fauna amfíbica de les Gimnèsies es va reduir a la
meitat, i l'única espècie supervivent, el ferreret (Alyte s l11ulelensis) -descobert com
a fòssil l'any 1977 i encara vivent e l 1980-, sobreviu a menys del 0,1 % de la seva
àrea de distribució pre-humana. L'arribada de l'h ome va comportar també la
desaparició d'alguns oce ll s endèmics i, bé que mai no s'han avaluat, ha degut
comportar extincions d'invertebrats. Les diferències faunístiques en tre les Gimnèsies i les Pitiüses són més clares quan s'estudien les faunes pre-humanes del
Pleistocè superior que quan s'estudien les actuals, i semb len respondre a esdeveniments quaternaris que afectaren diferencialment una fauna inicialment semblant
que va colonitzar durant el Messinià, fa uns 6 milions d 'anys, e ls dos grups d'illes.
La proximitat de les Pitiüses a la península Ibèrica ha provocat una major influènc ia ibèrica en aquestes illes que a les Gimnèsies. A les Balears és molt destacable la
importància de certs processos evolut ius conseqüència de la insularitat: formació
de noves espècies o subspècies, manteniment d'algunes formes molt antigues
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(com els coleòpters cavernícoles L epluhVlhlls palaui i DU l'alius ferreresi) , formació
de cercl es de races (un pas inici a l de la radiació evolutiva: cas de les sargan tanes
(cf. 8.5), dels tenebriònids, dels helícids), etc.
A les Balears trobem a faltar moltes espècies peninsulars, a la vegada que hi ha
subspèc ies i varietats pròpies. Pel que respecta als mamífers, són absents de la
fauna au tòctona insular les espèc ies de mida gran; manquen per complet els
ungulats autòc tons, car e ls que hi ha actualment han estat introduïts per l'hom e . Ja
hem comentat com l'arribada de l'h ome va co mportar l' exti nc ió de les espècies
autòctones terrest res no voladores. Aquestes espècies eren e ls únics mamífers
endèmics dels Països Catalans: el gòral nan de les Balears (Myolragus balearicL/s).
la rata ce ll arda gegant de les Balears (Hvpl1omvs I/wrpheus) i la musaranya de les
Balears (Nesioliles hiJalgo). Vivien només a Mallorca i a Menorca; les Pitiüses
estaven desproveïdes de mamífers. Totes les espècies de mamífers terrestres que
viuen actualment a les Bal ears hi han estat introduïdes per l'home des de diverses
regions d'origen. Algunes de les espècies introduïdes han sofert una evo lució a les
Balears que ha conduït a la formació de subspècies endèmiques. Aquest és el cas
de la «rata de sa cua blanca» de Formentera (Eliomvs C{lIercinL/s ophiLlsae), del
ratolí sil vestre d'Eivissa (Apuc/el/nis svlvalicus eivissen sis) i de Formentera (ApodeI/1l/S svlvalicl/s frllll1el1lariae), del ratolí d'Eivissa (ML/s SprelL/S parvus), de la geneta
d'Eivissa (Genella gel1ella isahelae), del mart de Menorca (MarIes marIes minoricensis), de la musaranya d'Eivissa (Crocidura russula ibicel1sis) i de l' eriçó africà
de les Balears (Erinaceus algil-us vagans). Aquestes espècies, juntament amb la rata
negra (Rallus U/IIUS), el conill (OrvClolagus cl/l1icull/ s) i la mostela (Mu s/ela nivalis) caracteritzen la teriofauna actua l de les Balears.
Respecte a l'avifauna sedentària, ca l dir que s'hi troben les espècies essencia ls
de l' Europa meridional. Hi destaquen l' àguila calçada (HieraelLl s penna/LIs), anomenada a Menorca espo lsamates, i l'aufrany (Neophrol1 perclwplerus). Mereix
ésser c itada també la presència del falcó de la reina (Falcu eleonorae) i de la gavina
corsa (Lw-us auduuil1ii). Altres espèc ies particularment interessants presents a les
Balears són e l falcó pelegrí (Falco peregrinL/s), l'àguila peixatera (PanJion haliaerus). e l vo ltor negre (Aegvpius ¡¡¡OI1ClChus) , el virot (Caloneclris diomedea). la
baldritja (Puffinus puffinl/s ¡¡¡aurelanicus: alguns autors creuen que mauretanicL/s
és una bona espècie, endèmica de les Balears) i el bosqueret coa llarga (Sylvia
sarda , endèm ic de diferents ill es de la Mediterrània occidenta l).
Entre els rèptils, les espècies més interessants són les espècies autòctones
superv ivents de l'arribada de l'home, la sargantana de Lilford (Podarci.~ Ii/tordi) i la
sargantana pitiüsa (P. pitvusensis) (fig. 69 i 70). La primera sobreviu només a les
ill es que envo lten Mallorca i Menorca; a l'arx ip è lag de Cabrera sobreviu més del
80 % de ls cont in ge nts mundials d'aquesta espècie . La sargantana de les Pitiüses és
abundant a Eivissa i a Form entera, a ixí com als illots pitiúsics. Les altres espècies
de rèpti ls presents a les Ba lears han estat introduïdes per l'h ome: e l dragó (Tarenrola I/wuriral1ica) i e l dragonet rosat (HemiJaclvlus lurcicus) es troben a totes les
ill es principals i en a lguns ill ots. A Mallorca viuen dues castes de serps (Macroprorodon cLIcL/lla/us i Nau-ix lI1aUl'a) i a Menorca tres (les dues anteriors i Elaphe
sca/aris); a les Pi tiü ses no n'hi ha . També han estat introdu"¡des tortugues terrestres
(TesluJo hennanni i Tes/udo graeca) i d'aigua dolça (Emvs orhicL/lal'is).
Quant als batrac is , en certs redols de la Serra de Tramuntana de Mall orca (10
ha en total) sobrevi u el ferreret (A/v/e s l11u/elensis), l'espècie amfíbica més amenaçada de tots els Països Catalans. Alt res espèc ies amfíbiques presents a les Balears
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són e l calàpet (Bufo viridis balearicus), la granota verda o comuna (Rema perez.i ) i
la granota arbòria o reineta (Hy la meridionalis).
Quant als invertebrats i pel que respecta a ls insectes , hom calcula que hi deu
haver unes 2.000 espècies de coleòpters a Mallorca, unes 1.000 a Menorca i un
nombre menor decreixent a les altres illes (només unes 50 a Cabrera).
Respecte als mol'luscs, tant e ls terrestres com els aquàtics, no mostren una
reducció tan manifesta com els insectes, potser perquè no estan tan específicament lli gats a la vegetació. Ofereixen, però, curiosos exemples d'endemisme,
sobretot e ls helícids.
Per a finalitzar, direm que la fauna balear, més encara que la flora, està
supeditada a les condicions del medi insular. La naturalesa calcària de l'arxipè lag
(amb l' excepció del NE de Menorca), la manca de recursos d'aigua permanents, la
poca pluviositat i el xerofitism e, a part l'aïllam ent, imposen dures condicions a l
poblament i al desenvolupament de la vida animal.
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