158. Dos aspectes, igua lment depriments, dels efectes d'un incendi
forestal. A l'esquerra , una pineda mediterrània
de pi pinyer , totalment anorreada, a la Serra de Marina:
a la dreta una pineda submediterrània de pi roig , a les Muntanyes de Prades ,
destruïda per efecte d'un foc de superf icie
que no cremà tota lment I 'estrat arbori, pe rò que matà
els arbres per efecte de . I 'esca lfor .
[Fotos (1973 i 1975) de R. Folch i Guillèn]

160. les osciHacions del nivell dels
embassaments solen
lmpossibi I i tar I 'establiment
de vegetació helofitica a les vores
(canyi ssars, etc.).
la qual cosa dificulta la vid a
dels peixos
-que hi pondrien- , dels ocells, etc.
No sempre és ai xí, però (fig . 130).
(Foto de D. Planas i A. Vidal]
159. Obert el cóp de l'art de ròssec,
s'acumulen sobre coberta una gran
quantitat d'organismes
de la fauna bentònica (cnidaris ,
equinoderms, crustacis,
moHuscs , etc.), així com postes
de peixos , larves , etc .
Tots aquests elements dels complexos
delicats sistemes de fon s seran
llençats immediatament
al mar: hom ha desgavellat el bentos,
però no se'n serveix o quasi.
la minva continuada que d'uns
anys ençà experimenta
la pesca és, aix í, fàcilment explicable.
[Foto (1975) de F. Vallespi nós]

i 61 .

Genciana groga
(Gentiana lutea),
espècie com més va
més escassa als
Pirineus a causa de

la recoHecció de què
és objecte ,i col de
penyal
(Brassica balearica).
endemisme balear
cobejat pels
coHeccionistes.

[Fotos de J. Girbal i
J. R. Jurada (Grup
Balear d'Ornitologia
Defensa de la
Naturalesa]

163. Cabra salvatge
(Capra pyrenaica) .
Hom pot trobar
exemplars d'aquesta
espècie en ben comptats
indrets de les nostres
muntanyes .

[Foto

Salmer]

162. Ullastre menorquí
(Oiea europaea var. oleaster I
situat al peu del camí que mena de
Ciutadella a la cala Morell.
El vinclament, per acció eòlica, de
molts dels arbres
de l'illa esdevé extraordinari en
aquest exemplar monumental.
[Foto ~1975) de
R. Folch i Guillèn]

164 . Xatrac
(Sierna hirundo) a
l 'hàbitat de saladars
que li és pr_o pi,
a la Punta de la Banya
(celta de l ' Ebre);
tanmatei x es tracta
d 'un exemplar anellat.
[Foto (1974) de
X. Ferrer i Parareda]

165. L'ànec cap-roig (Aythya ferina) és un
del s ànecs capbussaires que hom pot trobar a les nostres
zones humides: hi arriba a niar,
concretament a le~ llacunes del Fondo (Elx).
[Foto de J . R. Pons Oliveras]

166. Gall salvatge
(Tetrao urogallus) en
l'època de fals zel,
a la granja que
l ' ICONA manté a la
· Vall d'Aneu . Noti's la taca
blanca que
aquesta espècie té a l'ala
(al bell mig
del cos quan
l 'animal es posa).
referèn cia segura
per a un caçador a l'hora
d'apuntar.
[Foto ( 1975) de
J. Gosàlbez]

167. Agró
Abans era
actualment,
[Foto d 'A .

roig (Ardea purpurea) en ple vol.
prou abundant, sohretot ~I delta de l'Ebre ;
es rarifica cada dia més.
Sarró]

168. El picot negre
(Drycopus martius). el més
gros i rar dels nostres
picots, fotografiat en
una avetosa de la
Vallferrera .
[Foto de J. R. Pons Oliveras]
169.

170. A dalt , I a baix (a l 'esquerra). Lacerta lilfordi ssp. fahrae
de l'illa Foradada (arx ipèlag de Cabrera); es tracta
d'animals molt pacífics i sociables que no temen l'home, cosa que
ha motivat una expo llacó de les poblacions.
soHic itades tom a animals de companyia pels aficionat s
centreuropeus . A bai x (a la dreta) . Lacerta pityusensis.
[Fotos de J. Xampeny i J. R. Jurada (Grup Balear d'Ornitologia
Defensa de la Naturalesa)]
·

Poll de voltor negre (Aegypius monaçhus). d'uns quatre mesos d'edat,
aj ocat en un niu bastit als pins dels penya-segats del litora l
septentrional mallorquí. En la segona foto , la i nsòlita silueta negra
d'un vo ltor sobrevo lant la mar embravida .
[Fotos (1974 i ÚJ75) de J. R. Jurada (Grup Balear d'Ornitologia
i Defensa de la Naturalesa]]'
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172. Dos anpectes de l'encara rica fauna bentònica
de les illes Medes. A la
primera foto, ultra esponges, hom distingeix
colònies de corall
(Corallium rubrum), la robusta blanda del briozou
Sertella { = Retepora) cellulosa i d'altn:s cnidari s.
A la segona , poden apreciar-se l'ascidi Halocynthia
papillosa, globulós i vermell, l'esponja
Cliona viridis, colònies del cnidari
Parazoanthus axinellae i de Paramuricaea chamaeleon, etc.
[Fotos · (1973 i 1974) de J. D. Ros]

171. La colònia
de gavians
(larus argentatus)
de les Medes és molt
nombrosa. A l'època
de cria, la primavera,
els adults sobrevolen
continuament els illots,
aspectants i agressius,
amatents a defensar la
posta . (dos o tres
ous dipositats a
terra)
o els polls. Als indrets
de repòs, prospera
una vegetació nitròfila,
sovint presidida per la
malva gran
·
(Lavatera arborea) .
[Fotos (1972 i 1974) de
R. Folch i Guillèn I de
M. Chinchilla]

173.
i
paratges
de la

Aigua Xelllda
S'Alguer: dos
meravellosos
Costa Brava
amenaçats o
semi destruïts .
L'un per una parceHació,
posterior a la presa de
la fotografia , que en
rosega e ls
penya-segats; l'altre per
la famo sa i semb la
que feliçment conjurada
idea d 'aterrar-ne les
casetes i fer-ne aneu a \
saber què . ·
[Fotos (1971 . i 1975) de
Rivas-Salmer i E. Costa]

174. Dos aspectes hivernals de
!"estany de la Ricarda,
al delta del -Llobregat . S'hi aprecia
el cinyell de canyi ssars i les capçades
dels pins que l 'tmvolten .
Les dues subspècies de canyís
(Phragmites communis s sp.
ruscinonensis, alt de fins 4 m ..
P. communis ssp. communis, molt més
baix) se separen nítidament i tradueixen
una gradació de salinitats de !"aigua.
[Fotos (1976) d 'E. Esteve]

175. La vegetació helofítica, fonamentalment
canyissars [Typho-Schcenoplectetum glauci i
Scirpetum maritimi·littoral i s). cingla les llacunes ,
sèquies, etc. de tot el delta de l'Ebre .
Les fotos corresponen a la perifèria de l 'Encanyissada
i a una dels cana ls de
desguàs d'aq~est estany .
[Fotos (1973 i 1975) de X. Ferrer
Parareda
de
R. Folch i Guillèn]

178. L'horta, i fins
els fruiterars , dominen
sobre els sòls
francs de Ja
capçalera del delta
de I 'Ebre o immediats
al riu , com és ben
apreciable a Ja
fotografia; a primer
terme, l ' illa de Gràcia
i Jesús i Maria.
[Foto (1973) cedida
per Agrolimen]

176. Gola nord
[obliterada) i
desembocadura actual
de . l'Ebre. Entre
ambdues, J'JIIeta;
a I 'esquerra de Ja foto,
l'illa de Buda amb
els Calaixos.
[Foto (1974) cedida
per ECSA]

179. Als sòls no
ut i I itzables per a
I 'horta, a causa de la
salinitat, prospera
eJ· conreu més tipic
del delta de l'Ebre,
l'arròs . permanentment
embassat per aigües
dolces que renten Ja
sal. L'originalitat
paisatgistica
d'aquests miralls
gegantins que llueixen
a Ja posta, presidits
pel Montsià. és fora
de tot dubte.
[Foto [ 1973) de
X. Ferrer i Parareda]

177. Sobre sòls salats
prosperen comunitats
de salicòrnies, com els
saladars de les vores
dels Calaixos de
I 'illa de Buda
que apareixen a Ja
fotografia
[Arthrocnemetum
lruticosi). A I es dunes
de t'Illeta s'hi fa
vegetació de sorra

[Ammophition) i
~oblaments de
tamarius [Tamarix
[Fotos ( 1973) ·
d'A. Marjanedas]

sp.)

180. Els ocells
constitueixen la nota
més destacada,
biològicament parlant,
del delta de l'Ebre.
La fotografia mostra
una sombrosa colònia
de ,gavines (Larus sp.)
posades a les aigües
somes del Fangar
[cf. també fig.
81' 85, 86 i 164).
[Foto (1974) de
R. Folch i Guillèn]

181 . Dos aspectes del Columbre t Gros que
permeten d'apreciar la seva forma circular, cràter
volcànic com és. i la natura dels materials
que l'integren . Tant el Ma scarat
com la Se nyo reta . pol lego ns rocosos de lava
negra, imprimei xen a l ' illa un
ca ràcte r inconfu sible.
[Fotos (1 973) de X. Llimona)

182 . A les llivanyes del rocam re cobe rt
de liquens de la Foradada
abunda una subspècie especial de l'a '·fals arbori
(Medicago arborea ssp . citrina)
exclus iva del s Columbrets i d 'a lgun s
- i llots e ivissencs.

·

[Foto (1 973 ) de X . Llimona]

"'-''--='!!~!!

e;s contami nants
indu stri als,
els in sect icides. etc .
p11 sA n l'a lbufera dP.
V; llt ~ n cia en una s ituació
cx trc111a, cada dia més
angoi xosa.
1Foto ( 1974) de
X. Ferrer i Parareda]

l i

183. Al costat de certes
form es de pesca
indu stri a l, subs isteixen

e l 'albufera de
València les pràctiques
de la pesca
esportiva tr ad icional.
1Foto ( 1975) de
F. Jarquoj

186. Benidorm és un
dels màxims exponents
de la concentracIó
turística litoral .
al País Valencià
(cf. fig. 71) .
[Foto (1970) cedida per
ECSA]

185. El penyal d'lfac,
a Calp, presidint un
paisatge de rerapaís
encara dominat per
1 activitat agrícola
(cf . fig. 94) .
[Foto (1975) de
F. Jarque]

187. El Montcabrer i els Canalons . A dalt. la wna del c ast ell
do Cocentaina, a la Serra de Mariola .
[Foto (1974) de R. Torregrossa]

.188. Aspecte parcial de
l'albufera de Maó o des Grau,
a· '~:hivern; hi és ben visible una
coiònia d'òcells aquàtics.
[!;oto (1974) de l'Agrupació
d'Història Natural
de l'Ateneu de Maó]

189. la perifèria de
l'albufera des ·Grau,
ja ben parceHada (1974) .
En segon terme. el poblet
des Grau i l'illa d'en Colom .

190. Exemplar de rapa mosquera
(Arum muscivoruml. a la
platja · de l ' illa d'en Colom . Aquesta
esplèndida aràcia hi és ·abundant.
al costat d'altres notabilitats floristiques;
també és ben present a Cabrera.
[Foto (1975) de R. Folch i Guillèn]

191. L'arxipèlag de Cabrera constitueix
un escampall de petits illots
situats a migjorn de Mallorca
(de N. a S., Foradada, Pobra, Plana,
Esponja, Conillera, Rodona,
Cabrera, etc.). La foto és presa
des de la' Foradada i permet d'albirar
la Pobra, la Plana i l'Esponja .
[Foto (1975) de J. R. Jurado
(Grup Balear d'Ornitologia i Defensa
de la Naturalesa)]

192.

L'illot de l'Olla i l'illa de ses Rates,
al litoral E. de Cabrera .
[Foto (1973) de J. Muntaner]

193. Costa occidental de Cabrera, amb
el far a prmler terme; en segon, la badia
on s 'ubica el port.
[Foto (1973) cedida per ECSAJ

194.

L'excepcional ca l a
Galdana (Menorca).
verge encara
de tota edificac i ó
i amb un dels diversos
hot els que actu alment es
drecen sobre el mateix
penya-segat o sobre la
mateixa platja.
[ Fotos (deve rs 1970 i 1975)
de DOLFO
i R. Folch i Guillèn]

Serra

El Pu i g Major, cim cul mina! de la
mallorquina. A la zona al ta. localment
destruïda per unes instaHacions
mi l itars, hi prospera l 'extraord inària
vegetació d'estatge culm i na! baleàric.
[ Foto (1970) d' A . M arj anedas )

196. Sa Calobra. a l a desembocadura
del Torr ent de Pareis (Ma llorca).
[ Foto ( 1970) d'A. M arjanedas ]

197.

Tres aspectes de l' al bufera
d'Alcúdia: un racó del s
intactes fin s fa poc, una
visió ~de · les obres
d 'aterramen t amb cendres i una
panoràmica act'ual de la zona ,
enllestides les obres de dessecació
parcial , bastiment
d'edifici s, etc. la zona humida
més important de les Balears ha
sofert un revés irreparab le.
[Fotos (1975 i 1976) de
J. R. Jurado (Grup Balear
d'Ornitologia i Defensa de la
Naturalesa)J
marjals

t98. El Salobrar de Campos,
a I ' indret de les Salines,
és una zona humida va luosa
que cal conserva r.

[Foto (1975) de J . R. Jurada
(Grup Balear d'Ornitologia i
Defensa de la Naturalesa)]

199. l 'exp lotació de les dunes litorals
fixades de la zona de Campos
comport a la destrucci ó d'u n paratge
~~ magnífic en un dels escassos
llocs del litoral mallorquí poc tocats
fins ara .
[Foto (1974) de J. Muntaner]

NW del litoral e1v1ssenc, d'una
notable, ha d'ésser esta lviat ae
tota degradació. Les fotog rafi es
recu ll en aspectes de la zona de na Xemena (a la dreta)
i de la Punta de l'Àguila (a l 'esquerra) ; hi és
apreciable ja un camí que,
en ziga-zaga , bai xa fins al mar, amb la destroça
consegüen·t .
[Fotos (1 974) de R. Folch i Guillèn]

201. Exemp lars de savina
(Juniperus phoenica var . lycia)
regruats pel vent a la platja des
Cavallet (Eivi ssa). Els bosquets costaners
de savines f an
part de les peces valuoses del
patrimoni natural balear.
[Foto (1974) de R. Folch i Guillèn]

202. Platja de --Migjorn i costa
des Ca ló des de la Mola
(Formentera) .
·
[Foto (1974) de
R. ·folch i Guillèn]

203. El llac de Banyoles
(a l'esquerra)
l'estanyol del Vilar.
[Foto (1968) cedida per ECSA]
204. A la zona limítrof del Moianès amb Osona
se situa la Serra de la Sauva Negra (950 m.) .
Al vessant obac hi destaquen especia lment uns notables
enc lavame nts de fageda i de roureda,
en imminent per ill d'ésser parceHats i urbanitzats,
ci rcumstancia que caldr ia evitar de totes passades.
[Fotos (1973) de J . Nuet i Badia]

205. Aspect e estival
de l'avetosa i de la
fageda de Santa Fe, al
Mon tse ny: part d'enllà
dels fai gs que
envo l te n els avets hom
pot di sti ngi r
el refl•g i de l
Turó de l 'Home.
La bell esa i interès
cientif ic d '·aquestes
masses f orestals
só n remarcab les.
[Foto (1 973) de
J . Vilanova,
ced ida pel Servei de Parcs
Naturals i · Medi Ambient,
de la Dipu ta ció de
Barce lona]

208 .

per

El camping de
Fontmartina.
espl èndidament
obert sobre
e l s alzin ars i suredes
de l a v all de
la Tordera, és cr idat
a esdevenir un dels
e lements bas ics
dc l 'estru ctu ra d 'acolliment
de l parc de l Montseny :
tanmateix , ben a prop
hom es ta ssa dr.
manera desconsiderada .
l Fotos ( 1973 i 1976) de
J . Vil anova, cedida pel
Servei de Parcs Naturals
i Medi Ambient de
la Diputació de Barce lona.
i de J . M. Panareda]

209. El Turó de l 'Home, d'ençil dc Hl/6.
és access ibl e mitjançant un a ampla
carretera asfal tada construïda . amb notable
menyspreu del paisatge, a fi de comunicar
unes insta fl ac ions emp laçades.
després d'have r-lo
escapçat i aplanat. a l'i mmediat
Tur ó de les Olles . El conjunt no es
excess ivament d i gne de l co r de la més
popul ar, potser, de totes les muntanyes
cata lanes, i valuos i ss im parc natura l. sobre
e l paper , des de 1928. En la f oto
s'aprecia e l notab le matoll ar cu lmin a! de
g inebró .
[Foto (1 975) ced ida per Servei de Parcs
Naturals i · Medi Ambient,
de l a Diputaci ó de Barcelona]

207. Inter ior d "un fageda
de! Montseny a l "estiu .
~s destacab l e l a
de li cada belle sa de l
conjunt i la pobresa
floristica de l sotabocs.
[Foto (1973) de J.Vilanova ,
cedida pel Servei de
Parcs Natur als i Medi
Ambient, de la Diputació
de Barcelona]

210. Aspecte hivernal
del Montnegre.
la castanyeda, despullada
de fulles. contrasta amb
l'atapeïment de les alzines
les sureres.
En segon terme.
Sant Martí del Montnegre.
I, al fons. el Montseny.
[Foto (1972) de
J. Vilanova, cedida pel
Servei de Parcs Naturals
Medi. Ambient,
de la Diputació
de Barcelona] .

212. la magnífica vall de Sant Medir, a l'obac de
Collserola, amenaçada per un dels túnel s que han de
travessar la serralada. Hom distingeix
les pinedes (cf. nota 37). el verd clar del s
caducifoli s, i el bosc de ribera que re sseguei x
el fons de la vall.
[Foto (1972) d'A. Marjanedas]

211. la Pedra Gentil, dolmen enclavat
al · sl del Corredor, en una clariana de
les magnífiques pinedes de pi pinyer
(Pinus pineal que tipifiquen actualment els
solells ·-saulonosos d 'aquest fragment
del Sistema litoral Català.
[Foto (1972) J. Vilanova, cedida pel
Servei de Parcs Natural i Medi
Ambient, de la
Diputació de Barcelona]

213. Les mines de sal de Cardona constitueixen
unes explotacions tradicionals de les quals caldria mirar
d'estalviar algunes de les formacions
més espectaculars, d'una bellesa i espectacularitat fora de dubte.
[Foto cedida per Aedos]

214. Pai satge cilrstic de Ga rr af ,
pres i dit pe r l' exò ti ca presè nc i a de l
marga ll ó (Chamaerops humilis ) i del cà rritx
(Ampelodesma mauritanica ).
[Fotos (1 973) de R. Folch i Guillèn )

215.

La Va ll de Joan (Garraf ) tot just

ini ciades les obres de constru cc ió de

I 'abocado r d'escombrar i es.

amb I 'a boca dor en
plena constru cc io.
[ Fotos ( 1973 ) de J. Escami )

21 6.

La

seren a bellesa

i

d 'una

de l es valls

interi ors de Garraf , cobert a de

bosc de pi bl anc
(Pinus halepensis) i de pobl aments de
càrritx {Ampelodesma mauritanica ).
[Foto (1973) de R. Folch i Guillèn]

218. Gorg al
barranc
de l'Argentada,
una de les valls
més interessants
I boniques de les
Muntanyes
de Prades .
[Foto (1974) de
R. Folch i Guillèn]

219. El Matarranya
genera un paisatge
extraordinari a la zona
del Parrissal (Ports de
Beseit).
[Foto· (1973) de
X. ·Ferrer i Parareda]

220. L'imposant espadat
de Penyagolosa , cim
culmina! del
País Valencià.
[Foto de J. Llaudó]

217. (Plana anterior). Les cingleres de
Tavertet, abocades sobre
.
l'emb.,ssament de Sau, són un bell
exponP.nt
del relleu tabular característic
de la zona Guilleries-Collsacabra.
[Foto cedida per Aedos]

221 . Haplophyllum linifolium, una de les plantes
notables del Vedat de Fraga , i el prat de
Stipa lagascae.
[Fotos (1972) d 'A , Marjanedas i M . Masclans]

222.

Aspecte hivernal de I 'al t ip là cerdà, al bel l mig
de la serralada pirinenca. Un paisatge
humanitzat, però, per ara, no pas desequ i librat.
[Foto cedida per Aedos]

223. Les immediacions de
l'Hospital de Viella. a l 'entrada
mateix del túnel , són seu de paisatges
<l'irradiació atl àntica. força insòlits
al vess ant m er idional
no stres Pirineus.

de ls

[Foto cedida per Aedes]

22. L ·estany de
Ratera, amb la
inconfusible silueta
dels Enca ntats al
fons, al cor de
l 'a i guavés sob irà de l
Parc d'Aigües TortesSant Maurici .
[Foto (devers

225 . El Paratge
d'A igües Tortes
pròpiament dit , a la
val l de Sant Nico lau,
al vessant jussà de l
Parc d'Aigües ·Tortes
Sant Maurici.
La boscúri a de pi negre
(Pin us muga ssp.
uncinata) i el prat de
pèl cani (Na rdus
stricta) retallat per
I 'aigua en só n
els principals e lements
paisatgist i cs,
amplament famosos.
[Foto (d evers 1973) de
Salmer]

226. Aspecte de l a
Vall de Carançà .
[Foto cedida per

ECSA]

228, Aspecte tardoral
de la vall d'Aneu.
la policromia autumnal
dels caducifolis
pirinencs és un
espectacle imposant.
[Foto de R. Tons]

227. Dos aspectes del conjunt forestal de Sant Amanç,
a la vall de Ribes .
[Fotos (1972) de J. Vigo i de J. Nuet i Badia]

229.
La fageda de la
Maçana des del
coll de Sallfort.
[Foto (1972) de
Josep M . Camarasa]

230.
Ei pic del Carlit
I I 'estany de lanós,
als confins de Catalunya
amb Occitània.
[Foto de J. Llaudó]

231. Aspecte hivernal
d·'un sector del vessant
nord del Cadi vist
des d'Arsèguel:
[Foto de J. Llaudó]

232.

l'estany de Montcortès, força
desconegut i enéara
prou intocat. És una peça bàsica de
la nostra migrada xarxa ·d'estanys
pre-pirinencs, peça que cal conservar.
[Foto (1974) de· L. Campàs]

234. Abocador
incontrolat de deixalles
so bre la mate i xa llera
del Ll obregat. a
Sant Vic enç de l s Hort s.
La proliferació
d 'aqu es ta mena de
dipòs its , tan corrents
a la comarca de
Barcel ona . indica
altes cotes de de so ri
ateses en el nos tre paí s
per la gestió
t erritori al .
[Foto (1973) de
R. Folch i Guillèn)

235.

La con taminació atmosfèr ica. combinada amb boires
i ca litges de formació més o menys norma l,
dona ll oc a situacions com les reco llides a les fotos, preses
a Barcelona a primera hora del mati d'un dia de gener.

[Fot os (1 967 ) de F. Hernandez]

Les cingleres I espadats de l a zona de Camarasa.
contraforts del Montsec de Rúbies
de Sant Marnet. de Montgai. etc.), constitue ixe n
t de l 'ú ni c nucl i de voltors comuns (Gyps fulvu s)
establ erts a Cata lunya;
una altra colònia de voltors, concretament d'aufranys
percnopterus) . El paisatge, en conju nt. és d"una
r i a lti vesa extraordin àries.
cedida per Aedos]
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236 .' Zonificació del territori
català segons el mapa
1:500.000 que acompanyava
el ·Regional planning• de
RUBió i TUDURI :
Aquest projecte (1932),
Inaplicat· per la força de les
circumstàncies,
"és el darrer intent
d'ordenació territorial global
de tot el Principat ...
Cal remarcar-hi l'atenció
que prestava a la zona de
parcs i boscos reservats I
fins a la zona de
rius pintorescs
reservats,
figura aquesta darrera
que no ha estat represa
en cap dels Intents
ulteriors d'ordenació parcial.
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