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Introducció

Els boscos del Parc Natural de la Zona Volcànica de 
la Garrotxa representen un 60,3% de l’espai protegit. 
Els alzinars de Quercus ilex són els que presenten 
una major superfície. Dins del bosc de fullatge caduc 
tenen importància sobretot els paisatges submedite-
rranis de roure martinenc (Quercus humilis), mentre 
la fageda (bosc de Fagus sylvatica) i el bosc de roure 
pènol (Quercus robur), que tenen més afi nitat amb la 
vegetació de les terres atlàntiques europees, ocupen 
una menor extensió (BOLÒS, 1988).

Les glans i altres fruits cauen predominantmenta la tar-
dor i constitueixen una part important de l’alimentació Figura 1 -  Glans d’alzina a Sant Julià del Mont

Figura 2 - Situació de les zones experimentals d’alzinars i rouredes en el mapa de vegetació del Parc Natural de la Zona Volcà-
nica de la Garrotxa
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d’alzinars permanents corresponen a un alzinar de 
solell i a un altre d’obac al volcà de Santa Margarida 
(Ma).

La parcel·la de roureda submediterrània es troba a 
prop de Can Vidal, en una fi nca propietat de la Gene-
ralitat de Catalunya a prop de la Fageda d’en Jordà 
(R) . La de roureda humida de roure pènol se situa en 
una fi nca del mas Batet (S), també a prop de la Fage-
da d’en Jordà . 

Les parcel·les són circulars i de 10 m de radi, per a 
l’anàlisi de l’estructura en els  alzinars, i de 16 m en  
les rouredes, ja que presenten una menor densitat.

Per altra banda, es varen delimitar unes altres àrees 
experimentals d’alzinar de caràcter temporal en tres 
localitats seleccionades d’acord amb la representativi-
tat d’estructures forestals  del Parc Natural situades a 
Vivers (VS), Sant Julià (SJ) i Can Barranc (BC).

Metodologia

Per capturar els fruits i les altres fraccions de virosta 
que cauen s’utilitzen trampes que presenten una su-
perfície horitzontal coneguda . S’han seguit els criteris 
de HUGHES (1971), DUVIGNEAUD (1971) i VERDÚ (1985) pel 
que fa al disseny de les trampes i la periodicitat de 
recollida. 

Les trampes de les parcel·les permanents consisteixen 
en un cèrcol d’alumini de 0,25 m2. En aquesta su-
perfície receptora s’instal·la un con de xarxa plàstica 
de 3 mm de malla. Es col·loquen enlairades sobre 
un trípode d’alumini per tal de reduir-hi les entrades 
de materials que no siguin la virosta caiguda de les 
capçades dels arbres.

de molts ocells i mamífers durant la tardor i l’hivern. 
En alguns casos aquesta relació tròfi ca és molt forta i 
la demografi a de certes poblacions està condicionada 
per la quantitat de fruits produïts cada any. Un cas em-
blemàtic és el senglar (Sus scrofa). L’espectacular ex-
pansió d’aquesta espècie durant els darrers vint-i-cinc 
anys, emparada en una nova situació socioeconò-
mica, l’han portat a convertir-se en l’artiodàctil més 
abundant. La densitat de població és troba directa-
ment condicionada per les disponibilitats tròfi ques; 
presenta cicles poblacionals correlacionats princi-
palment amb l’abundància de glans, siguin d’alzina 
o de roure (GOSÀLBEZ & al. 1987). Per poder realitzar 
aquestes previsions és fonamental conèixer l’evolució 
de la producció de fruits que ens permetrà relacionar 
aquest paràmetre amb l’evolució de la productivitat de 
les femelles. 

En aquest treball es presenta un resum dels resultats 
del seguiment i estimació de la producció de glans 
en diferents alzinars i rouredes del Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa que es va iniciar l’any 
1997. Les dades obtingudes tenen un interès especial 
per la gestió silvícola i faunística ja que permeten fer 
prediccions de l’evolució de les poblacions del senglar 
i altres espècies animals i ens informen dels potencials 
de regeneració i producció de la capçada d’aquests 
boscos. 

Àrea d’estudi
 
Per tal de portar a terme el seguiment mensual de 
l’evolució de la producció de glans i altres fraccions de 
la virosta es varen delimitar unes parcel·les experimen-
tals permanents en boscos d’alzinars i rouredes de 
roure martinenc i de roure pènol del Parc Natural de 
la Zona Volcànica de la Garrotxa (fi g.2). Les parcel·les 

Taula 1: Producció anual de glans registrada en les parcel·les experimentals permanents al 
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
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A cada una de les parcel·les experimentals permanents 
s’instal·len set trampes distribuïdes a l’atzar. La recollida 
és mensual per part del Cos d’Agents Rurals.

En el cas de les rouredes, atesa la dispersió dels peus, 
es col·loquen sota la capçada de vuit arbres i es fa una 
estimació de caiguda de glans per unitat de superfície 
tenint en compte el diàmetre de les capçades i les 
clarianes.

A partir de l’any 2000 també s’avalua la producció de 
glans d’alzina en parcel·les temporals segons el mètode 
de MARIO DIAZ. Aquest mètode s’ha aplicat en diverses 
localitats d’arreu de l’estat espanyol. Es marquen cin-
quanta arbres dins cada un dels transsectes situats en 
alzinars representatius. Permet obtenir una estima anual 

de la producció de glans de les capçades, defi nint cinc 
categories que van des de producció nul·la a molt alta. 
Per a la recollida de fruits en les parcel·les temporals es 
col·loquen i es fi xen deu caixes de 50 x 33 cm amb fons 
de xarxa plàstica de 3 mm de malla en cada parcel·la 
forestals. S’instal·len a l’agost i es retiren a principis 
de febrer; la recollida és mensual. En el laboratori 
s’assequen amb una estufa, a 75ºC, fi ns que s’obté 
pes constant. Posteriorment se separen i es pesen. Les 
tasques de laboratori es realitzen a les instal·lacions de 
Can Jordà.

Els valors de producció de glans es correlacionen amb 
dades de precipitacions i temperatures obtingudes a 
l’estació meteorològica de Can Jordà. L’anàlisi estadís-
tica es realitza aplicant el programa SPPS.

Figura 3 – Caiguda mensual de glans (kg/ha) registrada a la parcel·la experimental d’alzinar de solell al volcà Santa Margarida 
de l’octubre del 1997 a l’octubre del 2006.

Figura 4 – Caiguda mensual de glans (kg/ha) registrada a la parcel·la experimental de roureda de Can Vidal des del juliol del 
1998 a l’octubre del 2006. 
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Resultats
 

Producció de glans en alzinars 

Tal com es pot apreciar en la taula 1 la producció 
anual mitjana de glans d’alzina registrada en les 
parcel·les permanents des de l‘any 1997 ha set al 
voltant d’una tona per hectàrea (CARITAT 1998-2006). 
Aquest valor és del mateix ordre dels registrats en 
alzinars del Montseny i del sud de França (RODÀ et 
al. 1999). Una part d’aquestes glans d’alzina eren 
avortades, és a dir, no van arribar a desenvolupar-se 
totalment. Es pot apreciar variacions anuals importants 
i una caiguda màxima a la tardor, al mes d’octubre i de 
novembre (fi gura 3). Com és habitual en les espècies 
arbòries, periòdicament es registra un any d’elevada 
producció de fruits, fet que es pot interpretar com 
estratègia adaptativa per a regular els recursos des-
tinats a la reproducció (RODÀ et al.1999). En el cas de 
l’alzinar l’any de major producció va ser el 2002 amb 
4,2 tones/ha, un valor realment elevat en comparació 
amb altres alzinars. Altres anyades de glans, tot i que 
no tan importants, van ser el 1999 i el 2004.

L’estacionalitat de les diferents fraccions de la virosta 
és molt acusada. La més important són les fulles amb 
una caiguda màxima a fi nals de primavera com corres-
pon a les espècies mediterrànies; a continuació hi han 
els branquillons i les glans. 

Producció de glans en rouredes 

La producció anual mitjana de glans de roure per uni-
tat de superfície en les parcel·les permanents durant 
el període estudiat va ser del mateix ordre que la dels 
alzinars amb un valor de 1,25 tones/ha a les rouredes 
submediterrànies i 0,66 tones/ha a les humides (taula 
1). 

Les dades bibliogràfi ques que disposem de produc-
ció de glans en rouredes de diferents zones varia 
molt segons les espècies i els anys considerats amb 
un interval que oscil·la entre 0,01 i 2,7 tones/ha. La 
caiguda màxima com en el cas de l’alzinar es produeix 
el mes d’octubre o novembre (fi gura 4). Es poden 
apreciar variacions anuals importants pel que fa a la 
producció de glans i una caiguda màxima a la tardor 
una mica abans de la caiguda de les fulles. Com en 
el cas de l’alzinar els anys 1999 i 2002 hi va haver 
una gran producció de glans amb un valor màxim de 
amb 3,2 tones/ha a la roureda de Can Vidal registrats 
l’any 1999 i 2,6 tones/ha a la roureda de Can Batet el 
2002. A l’any 2004 la producció de glans de roure va 
ser molt baixa a diferència de l’alzinar. Sembla que 
en aquest cas l’anyada es desplaça cap a l’any 2005. 
L’estacionalitat de les diferents fraccions de la virosta 
és molt acusada. 

Conclusions

La producció de glans en alzinars i rouredes del Parc 
Natural de la Zona Volcànica varia molt segons l’any, 
com passa també en altres zones amb una mitjana al 
voltant d’una tona per hectàrea. 
Cada dos o tres anys aproximadament es produeix 
una anyada seguint el seu ritme intern.

Per altra banda, es pot observar una gran infl uència 
del clima en la producció de glans i virosta en general. 
Les precipitacions de la segona part de l’any repercu-
teixen en la fl oració i formació de glans de la primavera 
següent. Una producció de glans molt baixa pot ser 
deguda a les glaçades de primavera o a una sequera 
excessiva que frena el desenvolupament normal dels 
fruits. 

El seguiment de la producció de glans i altres fruits 
forestals al llarg del temps resulta de molta utilitat, com 
ja hem comentat abans, per fer prediccions de les 
poblacions de senglar així com per la seva aplicació en 
la gestió forestal.
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