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ABSTRACT

The botanical cartography in Catalonia

A brief historical account of the botanical cartography in Catalonia is given, includ-

ing works on taxa distribution and also the vegetation maps.

The most recent development, among the chorological maps, is the project ^Choro-

logical atlas of the vascular flora in the Catalan Countries,,, that has been initiated in 1982

by a working group named ORCA. The first maps produced by this project, following the

10 km square U.T.M. grid, are expected to appear in 1984.

Regarding the vegetation maps, the sheet ,Banyoles- has just been published in

1983 as a first step towards the ',Map of the vegetation of Catalonia., scale 1 :50.000. The

complete collection is being published by the Generalitat de Catalunya (the autonomous

Catalan Government).

1. INTRODUCCIO

I . a cartogratia botanica o fitocartogratia,

aixu es, la representacio cartogratica dels

lets gcobotanics, ha estat objecte d'aten-

cio per part de la comunitat cientifica ca-

talana (i mcs especialment, no cal dir-ho,

per part dels botanics) des dels inicis del

segle present. En un principi fou l'interes

tcuric de la ciencia gcografica alto que po-

dia justiticar-la i promoure-la. Aquest in-

teres tcuric, que s'ha accentuat mcs i mes

amb cl temps coin a consequencia de ('in-

crement dels coneixcments fitogeografics

(que, corn a corol-lari, proporcionen cada

vegada mes precisio als mapes), s'ha vist

recentment acumpanvat de tota una cotta

de considerations de tipus practic, essen-

cialment relacionades amb la proteccio de

la natura i l'ordenacio del territori.

La historia de I'aparicio i desenvolupa-

ment de la fitocartografia a Catalunva, aixi

corn el seu present i les sever perspectives

de futur, son objecte d'analisi a les rattles

que segueixen. Per raons metodologiques

i historiques tractarem, pero, separada-

ment els dos grans tipus de mapes que la

fitocartografia engloba; d'una Banda, els

que descriuen la corologia dell taxons ve-

getals; d'altra banda, aquells que repre-

senten la vegetacio, entes aquest terme en

un sentit ample (aixu es, incloent-hi els

mapes d'us del sot, cis mapes forestals, cis

de formations vegetals, etc.).
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2. ELS MAPES COROLOGICS

La finalitat dels mapes corolugics es la
representaci6 cartogratica de les localitats
on es present un taxon determinat. Dos
sistemes de representacio han estat utilit-
zats basicament arreu; el primer consis-
teix en un ntivol de punts cacfascun dels
quals correspon a una localitat, i el se-
gon es basa en una linia que delimita el
territori per on s'esten el taxon que inte-
ressa. Podria atirmar-se, simplificant una
mica, que els mapes de punts son analf-
tics i cis de linies, sintetics i, encara, que
cis mapes de punts representen Jades con-
cretes mentrc que cis de linics son el re-
sultat d'una interpretacio i, com a conse-
quencia d'aquest let, proporcionen una in-
formacio previament filtrada per la perso-
na que cis dissenya. Els primers son, Ob-
viament, intrinsecament objectius, perm
molt lligats a la intensitat d'exploracio per
part dels botanics (una determinada espe-
cie amb una presencia equivalent en el
camp tindra mes punts en un mapa com
mes botanics I'hagin vista, sobretot en els
inapes a petita escala), mentre que els se-
gons comporten sempre una certa subjec-
tlvltat.
Un tercer tipus de representacio s'ha im-

posat els darrers decennis. El nou sistema,
basat tambe en la utilitzacio do punts, re-
tlecteix lidelment el grau de coneixements
botanics que es to dun determinat terri-
tori (vegcu la figura 1) sense que la re-
presentacio quedi distorsionada, perm, pet
nombre de botanics que Phan visitat ni per
les vegades que ho han fet. Aix6 s'aconse-
gucix dclimitant previament unitats modu-
lars de territori i assenyalant per a cadas-
cuna d'elles, simplement, si un taxon de-
terminat hi es present (inctependentment
de si ha estat observat una sola vegada o
moltissims cops, o de si hi es molt o poc
estes). D'aquest sistema, que delimita els
mOduls de superficies equivalents mitjan-
4ant un reticle, en parlarcin mes endavant.

2.1. Petita histbria

Els primers mapes corolOgics de casa
rostra, basats en el sistema de punts (tants
punts, tantes constatacions) son deguts a
Pius Font i Quer, i aparegueren durant els
anys vint. Tambe Gaussen represents du-
rant aquesta epoca, mitjancant Ifnies i
punts alhora, la distribucio d'algunes es-

F

FIG. 1. Localitats catalanes do Seseli peuredanoi-
des (Bieb.) Kos.-Pol segons Ia xarxa UTM do
10 knm de costat: ;; antcriors a l'any 1923 (C:vn:-
vu.1., 1919-1923); 0 aportadcs cntrc 1923 i 1981
(F%RRyS et al., 1981); • descobertes despres de
1981 (Rollo, 1983, 1984; Vfco, 1983).
Distribution map of Sescli peucedmzoides in ('atnlunia
(10 krn sq. U.T.M. grid). Records chronologicalh ;ozang-
ed: * earlier than 1923; 0 from 1923 to 1981, • after
1981.

pecks als Pirincus. Dels an vint enca, i
amb alts i baixos notables, han aparegut
for4a mapes de distribucio corresponents
a taxons de la nostra flora, sovint disper-
sos en petites notes. La majoria utilitzen
els sistemes de punts i/o ilnies, i exempli-
fiquen moltes vegades els progressos de
la corologia a casa rostra. Dcstaquen, a
causa ctcl scu abast en uns casos, i del seu
caracter globalitzador o. exhaustiu en els
altres, cis treballs d'O. de Bo1.6s (1951), de
FONT I QUER (1954, 1962) i de Vfco (1979,
1983). Encara caldria esmentar, tot i que
es tracta d'una obra inectita (el primer vo-
lwn de Ia qual ha d'aparcixer durant I'anv
1984), la Flora ilels Pclisos Catalans, d'0. Lie
Bolos i J. Vigo, que inclou un mapa de
distribucio de cadascun dels taxons als
Paisos Catalans i a nivell europeu.

2.2. L'Atlas corolbgic dels Paisos Catalans
i els seus antecedents

A principis do la decada de 1960, O. de
Bolos va iniciar els treballs destinats a
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representaI. Ia (I 1St tihucin (I ris cormufits
ads Paisos Catalans mitjan4ant un sistema
de cartogratia en reticle. La unitat elemen-

tal do superficie fou definida sobre els ma-

pes 1:50.000 de l'IGC ctividint-los en vui-

tens i prcnent com a base rectangles de
5 minuts de longitud per 5 minuts do lati-

tud (aproximadament 9 knm en la direccio

dels meridians i 7 km en la dels parallels).

A la segona mcitat dels anvs seixanta, i

per tal de ler el treball comparable a d'al-

tres que cren empresos a diversos paisos
europeus (basicament ]'Atlas Florae Euro-

paeae), calguc canviar de reticle (que no

pas do sistema) i assumir la quadrfcula

UTM (Universal Transverse Mercator). La

xarxa UTM do 10 km de costal, que es
actualment la base dell estudis corol6gics

a Ia majoria dell paisos europeus, fou ja
utilitzada des de ra segona meitat dels

anvs seixanta per part dels botanics Iligats

a I'Institut Botanic de Barcelona i al Dc-

partament de Botanica de la Facultat de

Biulogia cic la Universitat de Barcelona.
Actualment, tots els botanics catalans ofe-

reixen els seas estudis floristics i fitoceno-
logics amb les corresponents refercncies

a la xarxa UTM. Algunes Cie Ies aportacions
inclouen, fins i tot, mapes de distribucio,

com son ara cis treballs d'Ht:RNiNDEEZ
(1978), Bot.in & Mot.rRO (1979) i Fot.ctr

(1980), entre altres.
Les caracteristiques del reticle UIM i el

seu interes en la representacio corol6gica
han estat rcpetidament comentats (vegeu
els articles dc Bot.oi, (1975), HrRN,iNUF.7.,

Asi:Nsl & Dfr•.z (1975), Ross1cNO1.1 (1976),
JA1.:vs & St 0yIINEN (1967), CARTAN (1978) i
PANAReoA & Ntt:r (1981), entre d'altres).

Pero segurament els trets mes notables del

sistema son 1'equivalcncia do supcrficics
entre tots cis quadres (independentment

de la seva latitud), la qual cosa fa possi-

ble la comparacio cntre quadres, i la seva
senzillesa, que perniet Ia localitzacio i de-
nominacio de cadascuna do les unitats mo-
dulars mitjan4ant la refercncia a ones
coordenades cartesianes. D'altra banda, l'a-

dopcici per part de la nova cartogralia mi-

litar de la projeccio UTM posa a 1'abast

de qualsevol persona la concrecio, en fun-

cio del reticle UTM, de qualsevulla de les

sexes obscrvacions floristiques (o faunisti-

ques, 6bviament, si es el cas; tambc els

noshes z.o6legs utilitzen de fa temps el

sistema).
Despres duns quants anys de trcballar

en aquest sentit, les lades acumulades son

nonibrosissimcs, prrii disperses (i, wV int,

inedites), de mancra que calm institucio-

nalitzar i c6ordinar els esfor4os per tal tic

poder aplegar la informacio de la qual horn

disposa i oferir-la al public interessat en

forma de mapes de distribucio. Tota una

colla de botanics, integrats dins I'Organit-

zacio per a la Cartogratia de les plantes als

Paisos Catalans (ORCA) participen actual-

ment en aquesta tasca, limitada de mo-

ment a les plantes vasculars (vegeu MAS:t-

LLES, 1982). I ho tan des de dos ambits

complernentaris. Un equip s'encarrega de

centralitzar les aportacions dels botanics

catalans, valencians i balearics, i de publi-

car els corresponents mapes de distribu-

cio. Un segos equip, estretament Iligat a

]'anterior, realitza una tasca d'infrastruc-

tura diriEida en dues direccions: d'una

banda, l'establiment i manteniment dun

fitxer bibliografic (Lin bane de dales) amb

totes les publicacions que facin refercncia

a la flora dels Paisos Catalans; d'altra ban-

da, el buidat exhaustiu de totes lcs dales

tloristiqucs, siguin aquestes bibliografiques

o d'hcrbari, que facin refercncia a locali-

tats catalanes. Per tal d'cmmagatzemar, en

el futur, aquestes lades, en suports mag-

netics d'informacio, tant el fitxer biblio-

grafic com el fitxer floristic son establerts

sobre formularis pre-coditicats. La Secci6

de Ciencies do I'Institut d'Estudis Catalans

natrocina aquest projecte, laborios i com-

plex (i lent, doncs), pet-6 imprescindible

per a la botanica catalana (i no tan cols

des del punt de vista corol6gic, 6bviament;

I'establiment d'una base i on bane de la-

des, deixant de banda all6 que pot repre-

sentar d'estimul per als especialistcs en

altres grups taxon6mics, permetra do lo-

calitzar en un temps curtissim qualsevol

informacio, i encara de saber quina infor-

macio existeix sobre un terra determinat).

Cal esperar que l'encert acompanvi la vo-

luntat dels que hi treballen i potscr que,

arribat el moment, algun organisms pu-

blic assumcixi Ies tasques d'infrastructura

d'un projecte global de cartogratia coro-

l6gica que inclogui no tan sols els vegetals

vasculars, sing tots els sers vius de Casa

nostra.

3. ELS MAPES DE VEGETACIO.

3.1. Antecedents

La representacio cartogratica cic la vc-

getacio ha tingut a Catalunva un desenvo-
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lup:unciiI uirti a^ i;il recrnt, nit ICrat (I HC
ja cl 1895 exi'tia un mapa de Ia vegetacio
do la Vall d'Aran, a l'escala 1:50.000, rca-
litzat per J. Reig (vegcu O. BOLES, 1961).'
Amb el temps, els mapes do vegetacio s'han
multiplicat, alhora que s'incrementava llur
precisio i complexitat. D'altra banda, tam-
hc s'ha produit una notable diversilicacio
tematica i semiotica, en funcio basica-
ment tie tres pararnetres: el grau de co-
neixement del pais, la finalitat (o si es yol,
la destinacio) del mapa i les infrastructu-
res disponibles (la fotografia atria, els or-
dinadors i les noves tecniques tipografi-
ques han incidit positivament sobrc la
qualitat i precisio dels mapes). S'ha pas-
sat, aixi, ctels mapes fisiognomics i fores-
tal, de Li.omi, (1947a, 1947b) i de JORDAN
Di: URRtrs ( 1954), als mapes de vegetacio
potential (0. BoL6s ha rcalitzat cis anys
1954, 1957, 1958, 1976 i 1977, successive,
aproximacions als dominis climacics de
Catalunya, primer, i despres dcls Paisos
Catalans) i als mapes de vegetacio actual,
iniciats per Bolos i Vigo (in O. Bor.6s,
1962) i Continuats posteriorment perMONT-
sttRR:vr (1966). GAtSSLN havia aixecat ja
cis mapes de vegetacio corresponents als
fulls tie Pcrpinya (1970) i de Foix (1962),
tncntrc LAPRAZ publicava cis tie Montser-
rat (1966) i cl Montncgre (1971).

Els estudis do vegetacio (<per encarrec»,
sovint lligats a programes d'ordenacio del
territori, s'inicicn a casa nostra al comen-
4ament dels an vs 70. Camarasa, Folch i
Masalles publiquen el 1979 un mapa de
I'ocupacio del sol (enllestit el 1973) de 1'a-
nomenada <<Comarca de Barcelona», per
encarrec tie la ja desapareguda « CotnissiO
d'Urbanisme i Serveis Conutns de Barce-
lona i altres municipis». D'enga dels pri-
mers anys tic la decada dels 70, les apor-
tacions cartografiqucs (una bona part dc
Its goals malauradament inedites) dels bo-
tanics als projectes d'ordcnacio territorial
es multipliquen, ja sigui en estudis d'inm-
pactc ambicntal, corn en plans d'ordcnacio
urbanistica o en la dclimitacio d'espais na-
turals protegits. Les disponibilitats do fo-
togratia atria conventional, sumades a 1'e-
xistencia de fons topografics correctes ai-
xccats mitjan4ant fotorestitucio, permeten
de prccisar extraorclinariamcnt cl limit de
cadascuna de Its unitats, condicio indefu-
gible en cis trcballs d'aqucsta mena.
No falten cis mapes aixecats sense pre-

veure'n una utilitat immediata pero rca-
Iitzats sovint amb la conviccio d'establir

iiucunientti ulil', per a Iui - ayucIl1, clue
hauran do prcndre, en CI Iutur, decisions
en el camp-de la gestio ambicntal. Els ma-
pes del delta do l'Ebre (CAMARASA, FoLCrt,
MASALLes & Vi:LASCO, 1977), muntanyes do
Prades (FoLC ii & Vra.ASCO, 1978), Andorra
(FoLcii & FARRAS, 1979) i el Montseny (Bo-
L6s, 1983) entremig d'altres que romanen
encara inedits, s'inscriucn dins d'aqucsta
linia. Tarnbe, per6 amb una perspective i
un abast dilerents, el dels Mollons (NurT,
1983).
Mentrestant, l'any 1972 es enlairat cl sa-

tel-lit nord-americii LANDSAT-1 (seguit, de
1975 a 1984 ncr quatre LANDSAT mes) quc
proporciona uns documents nous per a
1'establiment de mapes. J. M. Camarasa fa
cl 1977 una interpretacio de lcs inuuges del
delta de I'Ebre obtingudes per aquest sa-
te]-lit. I Ines reccntment, participa intensa-
ment en un projects tie la Direccio Gene-
ral tie Polftica Territorial de la Generalitat
de Catalunya en col-laboracio amb el Cen-
tre tie Calcul do la Universitat Politecnica
de Barcelona, quc preten d'actualitzar de
manera continuada, a partir de les imat-
ges que proporcionen cis satcllits LAND-
SAT-2 i LANDSAT-4, el mapa d'utilitzacio
del s6l de Catalunya 2 (vegcu Ai.Rtot., Vt-
iAS & CAIIIARASA, 1983).

3.2. Els projectes actuals

Dos lets notables csdcvinguts I'anv 1983
obren noves perspectives a la cartogralia
de la vegetacio . D'una banda, la Diputacio
de Barcelona ha encarregat al Departa-
ment de Botanica de la Facultat de Bio-
logic de la Univcrsitat de Barcelona I'aixe-
cament dun mapa tie la vegetacio de Ca-
talunya a escala 1:200.000 . D'altra banda,
acaba d'apareixer el primer dels fulls (Ba-
nvoics ) del Mapa tic vegetacio de Catalu-
nya, escala 1:50.000 ( vegcu BoL6s & MA-
sALLeS, 1983), que la Gcncralitat tie Catalu-
n-va pronwu i edita. Mentrestant , cis ma-
pes de vegetacio dcls aiguanwlIs de I'Em-
porda ( rcalitzat per A. Farris i E. Velasco)
i tie la vall de Ribes ( aixecat per J. Vigo
i R. M. Masalles), cnllcstit cl treball de
camp , esperen la seva impressio i edicio.
Els de les walls tie Boi-Espot i tie Sant Joan
de I'Erm son en curs do realitzacio a car-
rcc, respectivament , d'E. Carrillo i J. M.
Ninot , i do J. Carrcras. I cis del Montsec
(clue ja disposa dun esbos notable a la
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lesi doctoral, ineclita , d'A. M. Rumu) i ctrl
Cadi, sdn ja initials...
Certament , sembla que els mapes de ve-

getacto comcncen a perdre, a casa nostra,
ZI seu caracter extraordinari per a entrar
lentarnent en la normalitat que presideix,
a molts altres paIsos , I'aixecament i edicio
de qualsevol mapa tematic.

NOTES

1. Nomes una part dels inapes de vegetacio re-
lacionats amb Catalunva i anteriors al 1968 son
espcciticats a ]'article present. El lector interessat
en trobara una enumeracio exhaustiva al treball
que O. de Bolos publica el 1969 al vol. 26 dels
Trchalls de la Soc. Cal. de Biologia (vegeu la
Bihliogratia).

2. A Its darreries dell ams setanta, el Ministeri
d'Agriculture, Pcsca i Alimentacio, promoguc l'ai-
xecantent del «Mapa de Cultivos v Aprovecha-
rnicntos» a escala 1:50.000 mitjancant fotointer-
pretacio i veritat-terrenv. Avui els fulls corres-
ponents a Catalunva son enllestits pero resten en-
cara inedits.
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