Aproximació als ambients naturals
de la comarca del Valles Oriental
Martí BOADA i JUNCA

1. Evolució i dinámica histórica del paisatge
Un dels aspectes que rnillor caracteritzen el paisatge de la comarca del Valles Oriental,
es la seva diversitat natural, car s'hi troben de manera diferent les tres grans regions biogeográfiques que configuren l'Europa Occidental. Des del típic alzinar amb llur marfull
de corologia mediterrania; l'eurosiberiana fageda amb el-lebor verd, fins el vestigials matollars i prats subalpins del Montseny boreo-alpí,
En la dinámica histórica dels paisatges, l'home hi apareix amb intensitats diferents com
un important agent modificador.
1.1. Bren introdncció als origens contemporanis
Les actuals biocenosis que configuren la part viva dels paisatges de la comarca del
Valles Oriental, deixant de banda les fortes transformacions d'origen antropic que s'iniciaren segurament amb els primers assentaments neolítics, semblen ser una conseqüencia notoria de la darrera fase glacial, el Würm. Aquest va durar aproximadament 100.000
anys, situat el seu episodi final uns 10.000anys enrere dels nostres dies. El glaciarisme,
pero, segons Llobet, en el Montseny, en forma atenuada de periglaciar, fou el responsable d'un important modelat, que prengué la seva máxima expressió amb unes colades
que caracteritzen les parts altes del massís, arribant per dessota dels 600 m a la vila
de Montseny.
Amb la nova situació post-glacial, la vegetació i la fauna lligada als freds, a la neu i
als gels, seguiren la direcció d'aquests cap aterres septentrionals.
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L'actual tapís vegetal i la seva fauna associada, sembla que, en una part molt notable, procedeix de les regions circumveínes de clima més sec i temperat del surest europeu, el Proxim
Orient i el nord d'África. Algunes comunitats d'ambients freds i humits, pero, romangueren a les obagues muntanyoses i en algunes valls fluvials amb manifesta inversió térmica.
La manca, pero de paleo-sols importants, de torberes i de jaciments i estacions rics en
pol-lens, afegit a l'estat incipient de la ciencia palinologica, dificulten l'aproximació rigorosa a la paleo-ecologia de la comarca.
Tanmateix les conseqüencies paisatgístiques del post-Würm, foren la formació a nivell
de l'Europa Occidental de les tres grans regions biogeografiques que actualment la configuren: La Boreo-Alpina, al nord; l'Euro-Siberiana (Centre-Europea), al centre i la Mediterránies al sud. Cada una d'elles ambunes característiques ambientals ben propies,
La nostra comarca latitudinalment es troba efectivament a la regió Mediterránia,
En extensió i de manera més important a la plana hi predominen els elements corologics
d'aquesta regió. Tot i que en alguns indrets muntanyosos del Montseny, Montnegre, Corredor, Bertí, Puigraciós, Granera, etc. i en les riberes i fondalades d'alguns cursos d'aigua,
hi ha elements centre-europeus que penetren fins a la plana. En canvi, les plantes i animals boreo-alpins es troben minsament i estrictament representats només a l'Alt Montseny.
1.3. Del procés de feudalització ñns la ti de l'Antie Regím
Durant el proces de feudalització (segles Ill-Xll), l'alteració ambiental que no semblaria
molt intensa, aniria paral-lela als increments demográfics amb el conseqüent augment de
superfície de conreus i pastures, introducció de tecniques de regadiu, rompudes intensives. Al final d'aquesta etapa i sobretot durant l'expansió catalana per la Mediterránia, sembla
que hi juga un paper destacat la diversitat de fustes procedents dels boscos del Montseny,
Montnegre, Corredor etc., que eren molt importants per la construcció de vaixells, sobretot de les drassanes de la demarcació de Barcelona, Mataró i Arenys (recordi's que el nombre
d'especies d'arbres actuals és de vuitantanou). El primer en citar els magnífics boscos del
Montseny fou Jeroni Pujadas en la seva Crónica.
Ara bé, des del punt de vista de l'estat dels paisatges de la comarca són interessants
les descripcions que en grau i estil en fan alguns viatgers, com l'ambaixador florentí Guiciardini (1511), que diu que entre Hostalric i el castell de la Roca, és un lloc de molt mal
passar, tot és boscat, molt perillós i ple de bandolers. Als riberals hi havia alguns sembrats
i algunes vinyes, més al sud vallesa els horitzons s'eixamplen, els camins són més bons
i abunden els conreus i les pastures, fins i tot reconeix alguns camps de regadiu, amb canals i sequies que porten aigües del Besos. Curiosament, el viatger es dol del mal habit
de tirar al Besos tota mena de deixalles i cadavers dels escorxadors, fet que es podria qualificar d'una primerenca i profética protesta ambiental.
El conseller del rei de Franca, Joly (1603), parla de la comarca de la Tordera, fms Cardedeu, com un país arenós, ple d'aiguamolls, difícil de transitar i amb moltes pinedes;
cita també l'alzina surera de la que li sorpren l'explotació d'escorca, Pere Gil (1600) ens
descriu una comarca rica en recursos forestals, ramaders i agrícoles i cita algunes explota12 (498)

cions minerals singulars, com l'or garbellat a la llera del riu a Palautordera i les ametistes
de la capcalera de la Tordera, que tenen anomenada i són obrades per orfebres vigatans.
Una infortunada disposició del virrei castella Garciade Toledo, l'any 1561, en la que mana cremar tots els hoscos per on hi hagi un camí de pas important, per acabar amb els lladres de camí
ral, semblahaver estatla causa d'una important perdua de superficie forestal (REGLA, 1962).
Finslafidel'AnticRegim, imoltparticularmentpelmanuscritdefinals del XVIllde Francisco
de Zamora, el que avuiésel VallesOriental, ésconsideratpels cronistescomelterritorimésabundantdemonts de Catalunya (en un sentit més forestal i productor que orografic). Proveeix Barcelonai d'altres pobles de la seva periferia, de totamena de productes forestals per ala combustió: llenya, carbó, costals, feixines, pega (brea). Primeres materies per a carros, carruatges,
cadiratge, fusteria, fusteriaderibera (dressanes), ebenisteria, envigats, formes, solesiescloperia.

1.2. Prehistoria i Edat Antiga
El paisatge és dinámic i canviant pel seu propi metabolisme i els factors ambientals que
l'acompanyen. Sens dubte, pero, l'home a partir de la revolució neolítica, en la que abandona progressivament el nomadisme i les practiques recol-lectores per a sedenteritzar-se
i assentar-se territorialment, esdevindra a partir d'aleshores de manera progressiva el responsable principal de les transformacions dels paisatges. Ja en els inicis del Neolític Antic, es pot dir que cada pam de pastura o de conreu que establirá, ho fara de forma de
rompudes o artigues, substituint les formes de paisatge natural, principalment boscos i
alguns casos aiguamolls (BOSCR, 1985) en formes de paisatge antropicament productius,
en un sentit vetust economicista de l'expressió.
Els primers assentaments neolítics coincideixen en l'episodi post-glacial: Balma de Salomó a Granera, Balma de l'Espluga a Sant Quize de Safaja, Can Gafa de Santa Eulalia,
Can Tabola de Montmeló, etc.
Del Neolític final fins a l'Edat del Bronze, atesos els jaciments, es caracteritza per una
alteració poc important del medi al Valles Oriental (BOSC, VILA, ALACAMBRA, 1985).
L'aparició de la metal-hirgia, pero, especialment a partir del Bronze final o primera Edat
de Ferro, tindrá una forta significació als nostres paisatges forestals, amb la creació ací
i allá de fargues, com consumidores de carbó vegetal, activitat que persistirá de manera
creixent i amb ritmes diversos fins al llindar de la historia contemporania,
Els ibers s'instal-len majoritariament a les planes tluvials del Tenes, el Besos i la Tordera, amb assentaments fortificats als turons, amb una activitat agrícola de carácter cerealista (PARDO, 1985), sobretot concretada a la plana, en detriment dels boscos i dels aiguamolls. Amb la romanització i fins la crisi del segle ID es produeix el més important increment
demográfic, La creació de diverses vil-les, l'augment de l'activitat agrícola i la implantació
de la vinya i l'olivera suposarien una nova transformació del paisatge. Lligat a la romanització i associat a les especials condicions del relleu, és en aquest llarg període que es
crearan dues importants vies de comunicació, que han estat decisives en la construcció
del canemás historie de la comarca. La més important fou la Ruta dels Vasos Apol-linars o pre-Augusta (practicament l'actual autopista A-7), que unia Gades (Cadis) amb Roma.
L'altra, la via Ausa, N-TI i 152, que unia Barcino amb Ausa (Vic).
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L'obertura del comen; ultramarí incentiva l'explotació del castanyer en el Valles humit,
per a la construcció de botes i cercols. La nova demanda de castanyer afavorira la seva
introducció i posterior expansió en detriment dels roures que en molts casos seran substituíts pel castanyer. A mitjans del xvm, les fustes anomenades llaurades, de roure, faig,
álber pins, pollancres, etc. són portades a la Fabrica de Cartagena per a la construcció
de navilis. En aquesta epoca hi ha en alguns pobles de la comarca els anomenats «Comisionados de Marina», que controlen les densitats d'arbres i regulen la seva tala. La significació de l'activitat forestal és tal que obliga a pendre mesures adrninistratives ben singulars. A Sant Celoni amb data 11-8-1768 apareix una ordre que obliga a que cada veí ha
de plantar cada any al menys cinc arbres!
A les vessants de muntanya, el trencament de pendents mitjancant petites feixes, sovint
minúscules i suportades amb parets seques, hi són notoris, per implantar-hi cultius de seca,
fruiters i molt especialment vinya i oliveres.
Durant aquest període prolifera una explotació singular, la neu i el glac. A la comarca
apareixen dues formes d'obtenció de gel: les poues de neu, a l'alt Montseny i els pous
de glac a Castelltercol, Montmeló, Llinars, Aiguafreda, O1zinelles, etc. Segons Ros de
Ramís (com. verb.), aquest gel s'arriba a exportar a Sicília.
A la plana, abunden els conreus de canem, cereals, naps, remolatxa. EIs regadius
són importants pel sistema de rascloses, bagants, pous i mines. A' Caldes hi ha un
tipus de regadiu amb aigua calenta, especialment pensat per avancar les collites. En
algunes planes i riberes s'hi conreuen arbres (ZAMORA, 1789), segurament om, pollancres i veros.
Aquest període es caracteritza per una forta explotació dels recursos forestals i ramaders
a la muntanya, amb les conseqüents modificacions i alteracions de les formes de paisatge
natural. La plana coneix un important creixement demográfic, La millora dels sistemes
de regadiu, suposaríen un canvi substancial en l'estructura i funcionament dels paisatges
agrícoles.

1.4. La industrialització
En el període compres de la industrialització a la Guerra Civil, els impactes de l'increment de població i la seva concentració a les viles, les transformacions socials derivades
dels nous modes de producció, les noves energies, l'aparició del ferrocarril, el creixement
i millora de la xarxa viaria i les formes de transport rodat, suposen una accelaració en
els processos d'explotació dels recursos naturals. S'accentúa el comerc forestal: suro, pinyes, llenya, carbó (consum industrial i domestic) i fustes, travesses de ferrocarril, pals
de telegraf i enllumenat. El proces d'industrialització, ja en les seves primeres etapes, va
anar estretament lligat als factors ambientals de la comarca, amb la instal·lació de molins
i fargues a les riberes dels cursosd més cabalosos, asserradores, més endavant les indústries de tints i acabats, indústria lletera, fins les primeres factorís quírniques es dedicarien
a l'obtenció de productes quírnics a partir de la llenya i la fusta (Derivados Forestales,
DIMSA, etc.). Aquest període d'expansió de la demanda de productes forestals, tingué
un gran impacte en les masses forestals de la comarca. A l'any 1879, Antoni Massó, de
l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, fa una proclama (probablement la pri-
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mera) de denúncia contra les tales desmesurades que sofreixen alguns boscos de la comarca. Segurament, fou durant aquest agitat episodi quan s'assoliren els nivells més alts de
reducció i aclarides dels paisatges forestals vallesans.

1.5. De la post-guerra fins els nostres dies
A la post-guerra, i molt partieularment a partir dels anys seixanta, hi ha un ensorrament
de les economies forestals i de l'agricultura de muntanya. Aquesta, unida a la forta implantació industrial que es concentra significativament en alguns corredors de la plana, provoca un descens de població molt gran als municipis de muntanya, amb perdues molt significatives del poblament disseminat. Per contra, als municipis de la plana hi ha un increment
espectacular de la població.
L'augment de població s'acompanya d'un augment de mobilitat d'aquesta. Apareixen nous
usos dels paisatges associats a la nova demanda social de lleure. Sorgeix un fenomen de
les segones residencies, que el capital especulatiu controla amb l'adquisició de sols forestals o agrícoles devaluats amb una manca total de control o planificació per part d'una
Administració ultramontana, més preocupada en el control de les llibertats ciutadanes, que
en frenar el creixement especulatiu. Com a resultat, els paisatges vallesans patiren una
moderna agressió de greus conseqüencies: L'aparició d'urbanitzacions il·legals arreu dels
municipis més o menys muntanyencs o d'economia rural, quasibé sempre sense uns criteris rnínims de planejament.
Aquest ha estat un dels traumatismes més notoris de la historia dels paisatges de la comarca, que unit als canvis d'ús social dels ambients de muntanya, forestals o de ribera,
alguns de manera sobtada han vist com les seves biocenosis han perdut la seva indispensable tranquilitat ambiental secular, en ser sobtadament envaíts de manera sovintment massificada, amb artefactes agressius com les motos, els vehicles 4X4, etc. EIs efectes no s'han
fet esperar: increment d'incendis forestals, augment de l'erosió, vandalisme generalitzat
cap a les formes de vida silvestres i cap a elements arquitectonics, etc.
A la plana, la creixent industrialització, acompanyada de l'augment progressiu de grans
infrastructures, tot plegat exempt també de criteris racionals d'ordenació territorial i de
presa de mesures correctores adients, ha produít impactes de diversa magnitut en el medi
físic, l'aigua, l'aire i en els sistemes naturals, sense cap precedent historie.
La moderna preocupació social en els problemes mediambientals, hauria d'ajudar afer
possible una recuperació i un desenvolupament harmonic de la comarca. La qualitat dels
seus paisatges s'ho mereix, ja que en darrer terme són indispensables per al manteniment
de la qualitat de vida dels seus habitants.
Actualment, els paisatges vallesans, després d'aquesta historia inseparable amb l'home,
són encara merces a la seva excepcional diversitat, dels més rics del país en biodiversitat, amb unes dues especies de plantes superiors, un mil-ler de fongs, més de set mil
animals invertebrats i uns tres-cents animal s vertebrats. Revelen en definitiva una historia com s'ha dit inseparable de l'home i els paisatges amb una herencia notable indicadora de qualitat ambiental, que cal com a rnínim preservar, gestionar correctament
i, si pot ser, millorar.
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2. Els ambients naturals del Valles Oriental
A l'hora de fer una aproximació als sistemes naturals que configuren el mosaic
de paisatges de la comarca, hem optat de cara la seva comprensió ates el deliberat
esperit pedagogic del treball, per presentar com a grans conjunts, els ambients naturals
principal s que la defineixen de cada un s'ha fet un transecte, ubicant-hi les especies
en els espais de més freqüencia en funció de la seva densitat o singularitat. Cada u
amb unes diferencies suficients d'estructures i de morfologia com per a diferenciar-los
dels altres.
Finalment s'han descrit els vuit ambients naturals, que ens semblen el més tangibles
i notoris. Cada u amb unes diferencies estructurals o morfologiques propies.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Medi antropogen. Nuc1is urbans i zones habitades.
Conreus i erms.
Brolles i pinedes.
Alzinars, suredes, perxades i rouredes de roure martinenco
Riberes, cursos i estancaments d'aigua.
Cingles, penya-segats, esqueis i tarteres.
Avetosa fageda i roureda de roure de fulla gran o africa.
Landes matollars i prats subalpins.

2.1. Medí antropogen. Nuclis urbans i zones habitades.

Aquest és un ambient fortament artificial, humanitzat, amb tota mena de problemes derivats de la contaminació ambiental (atmosférica, aquatíca, sonora i odora).
Tot i que a l'hora de definir-lo tipologicament no esta exempt de dificultats, a grans trets
pero es pot dir que en grau diferent la flora espontania que s'hi troba, son especies ruderals i/o arvenses, totes elles nitrofiles, poc exigents ambientalment, amb una gran capacitat colonitzadora. Malgrat el seu origen antropogenic, és realment significatiu el paper
que hi jugen les plantes i els arbres de carácter ornamental, dels jardins i de l'arbrat viari
en l'ordre estetic, lúdic, pedagogic i ambiental; en aquest sentit poden arribar a reduir contaminació sónica en més de 20 decibelis, i un arbre urba rnitjanament desenvolupat pot
arribar a absorvir més de 80 kg de pols ambiental en un any. Es també significativa la
producció d'Oz' Són el genotob o zona de cria i reproducció i el recurs trofic per a moltes especies de fauna silvestre que viu a les ciutats.
En general, la fauna vertebrada que s'hi allotja, és caracteritzada pel seu comensalisme
i antropofília. La majoria són especies que es beneficien de l'absencia de predadors naturals, de la relativa bonanca i estabilitat termica de l'estructura urbana i de l'elevada producció de deixa1les i la biomassa animal -invertebrats- associada.
A la nostra comarca, com a mínim, podríem diferenciar: a) e1s nuc1is urbans del pla,
amb una demografia i una implantació industrial elevades; b) els nuc1is urbans de muntanya, de població concentrada reduída, escassa industrialització amb un fenomen important de segones residencies; e) població disserninada, masies (primera i segona residencia), arees de lleure i de serveis (restaurants, campings, escoles de natura, etc.).
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Des del punt de vista de funcionament com a sistema, cada una de les tres tipologies
presenta aspectes diferents:
El grup a), metabolicament funciona com un ecosistema en estrés continu, s'engega i
es mante actiu merces a les entrades sostingudes de materies i energies, que li arriben
mitjancant costosos desplacaments horitzontals.
L'estructura exterior dels edificis, lineal, dura i inorgánica, constitueix la superficie quantitativament més important del sistema. Amb aquestes condicions són poques les especies,
tant animals com vegetals, que el puguin ocupar eficientment. Algunes plantes ruderals,
pioneres i resistents, ho fan en les clivelles de parets poc o molt envellides, així com en
algunes teulades.
Pel que fa a la fauna vertebrada, sols algun vertebrat parietal, com el dragó i la sargantana. A les teulades i comises, els falziots i les orenetes, hi troben condiciones semblants,
probablement millors, que en els seus antics hábitats naturals, els penyassegats i rocams
de muntanya, així com abundancia de bosses de aeroplancton.
El grup b) sol presentar bona part dels caracters ambientals del grup a), pero és significativa la reducció de la superfície construida, de manera particular, la vertical. A nivell
de flora i fauna silvestre hi ha una forta influencia dels ambients periferics i un increment notori de la flora ornamental, que és utilitzada per diverses especies d'ocells per
a criar i ajocar-s'hi.
Totes les variables d'assentaments humans isolats, correspondrien al grup e): masies,
corrals de pastor, barraques d'hortes, centrals, embassaments, equipaments hostalers, etc.
El poblament vegetal i animal, en una fracció variable, sera de carácter antropofJl, d'aquests
són significatius alguns ocells teuladers, com el pardal comú, (Passer domesticus) i el
xárrec (Passer montanus), l'estornell, (Sturnus vulgaris), la puput (Upupa epops) i el
mussol comú, (Athene noctua). També sera considerable l'augment d'especies dels ambients naturals immediats.
Els problemes més significatius són la contaminació ambiental, en totes les seves variants i manifestacions, el desordre urbanístic i industrial, la hiperconcentració d'infrastructures particularment viaries, el vandalisme.
2.2. Conreus i erms
Ambient clarament afavorit per l'home que, tan bon punt s'hi va instal-lar, hi ana guanyant espai per a les diverses tipologies de conreus i en algun cas de pastures en detriment
de les formes de paisatge, espontani o silvestre -particularment bosc. Aquest tipus d'implantació humana en els paisatges vallesans es troba en diferents intensitats i qualitats arreu de la comarca, de la plana a la muntanya, fins a 1.250 m d'alcaria, a partir d'aquí,
el clima es fa incompatible amb l'activitat agrícola.
La cobertura vegetal dominant d'aquest ambient és imposada i regulada per l'home; pero
malgrat aquest fet, hi ha una gran diversitat de plantes, sobretot anuals, que apareixen espontaníament o subespontaniament. Normalment, són especies amb una gran capacitat in(503) 17

vasora, en general no gaire exigents ambientalment, que s'instal-len fácilment en substractes de tota mena i que colonitzen els espais conreats. Unes anomenades arvenses,
conviuen en els conreus mateix, com els gallerets (Papaver rhoeas) i la vinagrella (Rumex sp.). D'altres, les ruderals, escampades per marges, camins i vores de camps, constitueixen en alguns casos autentics bardissars, com l'esbarzer (Rubus sp.) i l'aranyoner
(Prunus spinosa). En conjunt, la majoria estan en un estat latent d'invasió deis conreus,
estadi que assoliran si aquests darrers són abandonats, per esdevenir, primer, rostolls
i més tard, erms, que tot seguit tendiran a ser envaíts per les especies més pioneres
deis ambients veíns.
Així mateix, són considerables les plantes anomenades adventícies, procedents, en alguns casos, de latituds molt llunyanes, que han estat transportades indesitjadament, barrejades amb 11avors, principalment de farratges i cereals per cultivar. De mica en mica
s'han anat instal-lant i propagant, principalment pels paisatges amb més intervenció antropica, de manera important, diversos blets (Chenopodium sp.), algunes panissoles (Setaria sp.), raím de moro (Phytolaca americana), etc.
Sorprenentment, aquest tipus de paisatge tan intervingut és deis que presenta una més
gran diversitat d'especies vegetals. 1 encara més, si hom considera els dos contingents que
s'hi donen: les plantes conreades i les espontánies.
Tot plegat fa que la diversitat productiva de vegetal s en el decurs de les quatre estacions
sigui el suport estructural, i sobretot trofic, d'una gran quantitat d'animals. Alguns d'e11s,
els més tímids i antropofobics, no hi estan assentats permanentment, sinó que visiten aquest
tipus ambient per nodrir-se, i es desplacen cap a d'altres ambients periferics més tranquils, on hi realitzen la resta de 11ur activitat vital: tal és el cas de la tórtora (Streptopelia
turtur) , l'esparver (Accipiter nisus), el toixó (Meles me/es) i el senglar (Sus scropha),
entre molts d'altres.
Algunes especies animals presenten un elevat nivell d'adaptació en aquest medi, com
les terranejants cogullada (Galerida cristata) i guatlla (Coturnix coturnix), totes dues de
coloració terrosa i vol incompatible amb l'espai arbrat. Altres, per sociabilitat i tolerancia
antropica, s'hi desenvolupen optímament: la puput (Upupa epops) i el bitxac (Saxicola
torquata). Singularment, algunes especies de passat forestal, com el xot (Otus scop), s'hi
han instal-lat bé, aprofitant l'estructura deis fruiters.
En parlar de la fauna vertebrada dels conreus no podem deixar de referir-nos a certes
especies d'habits en ocasions nocius per a l'agricultura, com la rata talpera (Pitymis doudecimcostatus) .
És, en definitiva, un ambient natural molt a l'abast -perireries de nuclis urbans i
vores de masies- d'un considerable interés, donada la gran biodiversitat que el
caracteritza.
Els problemes més greus que pateix aquest sistema són: la contaminació deis sois i
de la vegetació per la utilizació de pesticides i biocides, la presencia d'organofosforats
i organoclorats afecta greument totes les baules de les cadenes alimentáries, l'expansió
demográfica, l'especulació urbanística, el despoblament rural.
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2.3. Brolles i pinedes
Aquest ambient l'integren paisatges amb matissos diferents pero que en canvi, presenten
semblances en llur morfologia estructural, funcionament i continguts especialment pel
que fa a la flora i molt particularment, a la fauna.
Les pinedes i brolles arbrades que cobreixen la comarca presenten una interessant diversitat bioclimatica, que va de les pinedes litorals de pi pinyer (Pinus pinea) fms les
pinedes de carácter submediterrani de pinassa (Pinus nigra) i pi roig (Pinus silvestris).
Les primeres s'escamparien pel Valles sec i les segones ocuparien antigues rouredes humides d'alguns indrets del Valles més monta i humit.
Habitualment, aquestes formes de paisatge són series regresives de superfícies forestals, abans cobertes d'alzinars o rouredes, que han estat sobreexplotats.
La major part de les pinedes naturals de la zona són esclarissades i tenen un dens
sotabosc de bruc boal (Erica arborea) , arboc (Arbutus unedo), gatosa (Ulex parviflorus)
i estepes (Cistus sp.). En geobotanica aquestes formacions no són considerades boscos,
sinó brolles. Aquestes, dones, són formacions vegetals amb la dominancia arbustiva esmentada clarament heliofiles, és a dir, aimants del sol, que, rarament, assoleixen els 2
metres d'alcada, i normalment són estadis de transició cap a d'altres formes de paisatge.
Algunes pinedes, pero, són la conseqüencia de l'abandó de certes practiques agrícoles,
actualment poc competitives perqué estan situades en llocs poc favorables, com és el cas
de les vinyes, avui quasi totes plantades de pins.
En el Valles ponentí i nord hi ha algunes pinedes de pi roig, d'ambient humit, acompanyades de boix (Buxus sempervirens) i d'herba fetgera (Hepatica triloba). Les condicions ambiental s hi són notoriament diferents: més humides i fredes. AcuIlen plantes i
animals de latituds més nordiques, com en el cas del trencapinyes (Loxia curvirostra)
i el reietó (Regulus regulus) , ambdós nidificants.
A la resta de pinedes i brolles vallesanes, les condiciones són netament mediterranies.
Plantes punxoses, com l'argelaga negra (Calycotome spinosa) i aromatiques, com el tomanyí (Lavandula stroechas) , etc., integren una estructura vegetal que dóna suport a
un poblament faunístic divers, tant per l'oferta trofica com per a la cobertura estructural.
Alguns animals han assolit nivells d'especialització en aquest ambient. Aquest és el cas de
l'esquirol (Sciurus vulgaris) , curiosament també s'ha pogut observar al pínsá (Fringilla coelebs), obrint habilmentles pinyesde pi roigo Continuael'exempleles enjogasades mallerengues
(Parus sp.), i també l'acolorit picot verd, (Picus viridis) que troba en els troncs febles dels pins
bones condicions per a la seva alimentació a nidificació. D'altres, procedents d'ambients més
oberts com la garsa (Pica pica), aprofiten la inexpugnabilitat dels pins alts, per niar-hi.
Alguns dels animals són de carácter euriotic o transambiental, com l'esparver, (Accipiter
nissus) que pot cacar en els conreus i prades, niar a l'alzinar i ajocar-se a les pinedes. Altres, com els tallarols (Sylvia sp.), colonitzen les brolles en les seves primeres etapes arbustives, i en desapareixen, quan l'atapei'ment de les capcades dels arbres fa presencia intensa.
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En les zones arbustives i especialment a les c1arianes, durant les estacions primaverals
i estiuenca fortes hi ha insolacions que expliquen la presencia de diversos reptils.
Per acabar, anotem que aquest és sens dubte el tipus de paisatge que presenta més risc
d'incendi en el nostre país, car moltes de les especies vegetal s que hi habiten són pirofites,
amb una gran capacitat de combustió. Per aixo es fa de tot recomanable, servar-hi comportaments molt cautelosos, especialment durant l'estiu, epoca de máxim perill. Altres
riscos i amenaces són l'especulació urbanística, la freqüentació agressiva, la mala gestió
forestal.

2A. Alzinars, suredes, perxades i rouredes de martinenc
Probablement, aquests hagin estat en algunes epoques preterites els paisatges forestals
dominants en el conjunt de la comarca. Des del punt de vista historie, els estudiosos dels
registres polínics (REILLE, PONS) estan cada vegada més convencuts del paper que va
tenir l'home en l'expansió dels alzinars despres de la darrera glaciació. El pol-len de l'alzina és escas en el registre pol-línic i sembla que deiva estar circumscrita a algunes zones
refugi des del final del Würm fins fa uns 10.000 anys, com s'ha dit la seva expansió posterior hauria estat associada a les activitats humanes (LLORET, 1991). Compartim amb aquest
autor que és impossible entendre la dinámica dels ecosistemes mediterranis sense integrar-hi
l'acció de l'home com a element base.
Actualment, malgrat la importancia territorial, estan notablement reduíts i substituíts
per formacions forestals secundaries, particularment pinedes de pi blanco Les raons d'aquesta
regressió son diverses, la majoria amb un punt de convergencia comú: l'acció de l'home,
la qual s'ha manifestat historicament de diverses maneres. El carboneig i l'extracció de
llenya són els factors regressius més importants. Es carbonaven principalment els boscos
més allunyants de les bones comunicacions, ja que la forta reducció en pes de la llenya
transformada en carbó disminuia les dificultats del transport, habitualment es feia amb
matxo de basto
La tala d'aquests boscos ha estat i és encara una practica habitual en les zones muntanyoses del Valles; es fa per el sistema de torns i ve regulada per la Llei Forestal, aprovada,
recentment pel Parlament catala,
Malgrat l'aparent salubritat d'aquests boscos, cal dir que l'impacte huma ha estat molt
fort, de tal manera que és difícil de trobar-hi conjunt d'alzinars que superin els cinquanta
anys. La major part del bosc és menut o de rebrot, l'area basal i la densitat d'arbres és
relativament baixa. EIs boscos més ben desenvolupats tenen una mitjana de valors normals
per dessota de les desitjables en un paisatge relativament ben preservat. Tot i que la crisi
del sector forestal dels darrers decennis, ha afavorit la progressió i millora d'algunes masses forestals ben gestionades.
EIs boscos d'alzines (Quercus iZex) i sureres (Quercus suber), en tenir les capcades atapeídes de fulles persistents, presenten una estabilitat climática i llumínica interior molt
acusada, de la qual cosa se'n deriva la uniforrnitat estacional que els caracteritza. Fenomen que explica el sedentarisme de bona part dels ocells que s'hi ubiquen i la relativa
activitat hivernal d'alguns amfibis, reptils i petits marnífers.
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El poblament vertebrat sol presentar una coloració molt discreta i, en el cas dels ocells,
unes dimensions molt reduídes. És molt difícil de fer-hi observacions visuals. No hi ha
una gran diversitat d'especies ja que no m ha gaire variabilitat trofica. Algunes hi habiten
perqué aquí troben condicions de refugi i seguretat superiors a d'altres ambients naturals,
tot i que, a l'hora de cercar el menjar van als espais oberts.
Afavoreix la nidificació i el refugi de diversos ocells i alguns altres vertebrats.
L'escorca per els mateixos principis enunciats, és més rica en invertebrats que la dels
alzinars. Tot plegat fa que encara que les poblacions vertebrades són molt semblants
en ambdos ambients, les suredes, pero, tenen una densitat d'animals més gran, particularment d'ocells.
El roure martinenc (Quercus humilis) no arriba a formar-m boscos, apareix generalment junt amb l'alzina, en petites quantitats i principalment en les obagues. Junt amb l'alzina i la sureda produeix grans quantitats de glans, que són la menja principal de diversos
animals forestals.
Aquests tipus de paisatge són poc transitables per a l'home perqué tant el sotabosc com
l'estrat lianoide n'impedeixen el transít normal. Com que la tranquilitat és un dels factors
que rnillor tipifiquen aquest ambient, m viuen especies animals marcadament antropofabes, que hi troben refugi de les persecucions de carácter cínegetic o cultural.
Les amenaces més importants són el risc d'incendi, l'excés d'obertura de pistes forestals, les tales desmesurades, les línies d'alta tensió, la freqüentació agressiva, les recol-leccions selectives i la pressió cinegética descontrolada.
2.5. Riberes, cursos i estancaments d'aigua
Aquest conjunt natural compren diversos ambients ecologics, tots ells vinculats al medi

aquatíc, A grans trets, agrupa aquells animals i vegetals que m mantenen dependencies
directes o indirectes.
Hi ha dones, la vegetació de ribera, els cursos dels rius, les rieres, els torrents, els
sots, les fonts, els abeuradors, els biots i llurs arees d'influencia. Alguns tenen entre
ells caracters forca diferents. Vegeu, si no, els cursos de mitjana i alta muntanya
-encaixonats, rapids i d'aigües netes- en contrast evident amb els del pla -lents, de
Hit ample i amb nivells de contaminació molt elevats-. BIs cursos aquatics vallesans
d'aigües contínues més importants són la Tordera, el Congost, el Tenes, el Besos i la
riera de Caldes, amb alguns tributaris notables com les rieres d'Olzinelles, de Gualba,
de Pertegas, de Vallgorguina, de Trentapasses, de Vilamajor, de Vallfornés, de Picamena,
de I'Avencó, del Rossinyol, etc.
Algunes formes artificials de retenció d'aigües, com les basses de regar i els abeuradors,
també tenen un especial intereso Per a algunes especies animals són el medi ideal per desenvolupar-s'hi la fase larvaria. Aquest és el cas de diversos mosquits, espiadimonis, pixaHits, com també gripaus, granotes, tritons i salamandres. Alguns embassaments, per la
seva grandária i antigor, han arribat a assolir condicions ecologiques semblants a les d'un
estany natural. L'exemple més clar és l'estanyol de Santa Fe -inicialment artificial-, el
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qual ha assolit uns caracters naturals de gran valor, ja que té moltes i variades especies,
tant animals com vegetals;, sens dubte, les poblacions de granota roja (Rana temporaria)
i les de gusarapa de muntanya (Sorex araneus) són molt notables. Ambdues especies
tenen al Montseny la localitat més meridional de la seva distribució en la regió paleartica.
Altres estancaments significants d'aigua són elllac d'en Viada, al terme de Fogars de Montclús, l'Estanyol, prop de la Serra Bardina al Brull, el de Vallfornés, el de Sto Esteve de
Palautordera, el de l'Avencó d'Aiguafreda, el del Crous de Fuirosos al Montnegre i el de
Granera.
Dels ambients naturals, l'aquatic és sens dubte el més vulnerable i el més amenacat.
Actualment, els principals cursos d'aigua dels massissos del Valles, en arribar al pla, esdevenen autentiques clavegueres, particularment la Tordera i el Congost. La forta contaminació que sofreixen abassega, quasi de manera total, el poblament animal i vegetal que
els són propis i l'anorreen quasi de manera absoluta; d'aquesta manera, els organismes
vius d'aquest medi tan singular i important, s'extingeixen.
Antigament, per exemple, la plana al-Iuvial de la Tordera i del Besos eren, en alguns
trams, aiguamolls, on diverses especies d'aus aquátiques hi criaven. Fins recentment, encara ho feien l'oreneta de ribera (Riparia ripariay, la xivitona (Tringa hypoleucos) i l'ánec
eoU-verd (Anas platyrhynchos) , entre d'altres, com també era normal la hivernada del bernat
peseaire (Ardea einerea), del beeadell (Gallinago gallinago), etc. Avui, aquests poblaments estan quasi anorreats de tot, car la forta contaminació, com també la pressió cinegetica, n'expliquen l'actual desertització.
Les conques de la Tordera i del Besos són importants rutes migratories, en les quals
s'hi poden observar especies tan singulars com la cigonya negra tCiconia nigra) i la grua
(Grus grus) en epoca de paso
La recuperació dels ambients aquatics de la comarca és una urgencia i un paradigma,
car aquesta segurament sera o no sera ambientalment en funció de la capacitat de restauració de les agressions que ha sofert i sofreix modernament.
2.6. Cingles, penya-segats, esqueis i tarteres
L'estructura física d'aquest ambient ecologic és molt accidentada, generalment esta formada de cingles, penya-segats verticals al solo esqueis i codines amb molta pendent, sense cobertura vegetal quantitativament rellevant.
Aquests aspectes impedeixen la presencia abundant d'animals. Les especies més habituals són algunes aus, pero hi són molt rars els altres vertebrats com els amfibis, els reptils, els mamífers, als quals exceptuant alguna rata-pinyada (quiropters) els és practicament impossible d'establir-s'hi i fins i tot d'accedir-hi.
Altra cosa són els rocams més suaus, com les codines, els esqueis i les tarteres, sovint
habitats per mamífers molt tímids com el gorjablane (Martes foina). A les vessants més
assolellades hi proliferen alguns reptils com el rar Ilangardaix verd (Lacerta viridis) i
la sargantana de roca (Podareis muralis).
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Aquest tipus d'ambient sol esser habitat parcialment o transitoriament per algunes aus
-rapinyaires i grans corvids-> que lligades a altres entitats ecologícament superiors, aprofiten la inexpugnabilitat dels rocams per niar, descansar, atalaiar, etc. i evitar així l'intrusisme. Hi ha pero, altres especies totalment lligades a aquest medi; són les anomenades
rupícoles o rupestres.
L'accidentat relleu i l'escassetat del sol expliquen l'absencia quasi absoluta d'arbres i arbustos. Les formes de vegetació més abundants són els líquens i determinades molses;
en els replanets i escletxes s'hi troben diferents plantes, la majoria rupícoles, per tant ben
adaptades a aquestes condiciones de sol sumament pobre i sotmés a canvis climátics molt
forts.
A les canals i pendissos, particularment els d'orientació Nord, s'hi troben especies de
caracters latitudinalment més nordics, l'habitat optim de les quals seria de característiques
fisiografiques diferents de les que presenten les localitats vallesanes, vegi's l'exemple de
la genciana groga (Gentiana Zutea), típica de les prades pirinenques, o el nabiu (Jilccinum rnyrtillus) i la boixerola (ArctostaphyZos uva-ursi); tots dos arbustos solen anar
acompanyats de certs boscos subalpins i alpins de coníferes i bedollars, així com també
són propis de matollars i landes de regions montanes més septentrionals). Al Valles aquestes especies es troben en llocs rocosos, sobretot a la vessant Nord de les Agudes (massís
del Montseny), com a testimonis relictes d'una situació climática anterior, més freda, i
que han subsistit de manera relictual gracies a les condicions microclimatiques que troben
en aquests indrets, efecte que els a permes, algunes vegades de manera ben excepcional,
la subsistencia. És també altament remarcable la presencia de plantes considerades calcícoles, com l'orella d'ós, (Ramonda rnyconi) i l'onosma borda (Saxifraga aizoon), en un
territori netament silícic, a les vessants Nord i Sudest de les Agudes i el Matagalls respectivament (massis del Montseny).
En els rocams calcaris vallesans de Bertí, Riells del Fai i Granera, predomina una vegetació clarament vinculada a la composició calcaría d'aquests substractes.
Malgrat la seva heterogeneítat, aquest ambient és sens dubte un dels més singulars del
Valles monta, des del punt de vista de les rareses biogeográfiques i d'especies d'ambient
estricte: el rupícola.
Les principals amenaces son la perdua de la inexpugnabilitat i de la tranquilitat ambiental, derivades de l'excursionisme agressiu modero, les recol-leccions selectives, alguns projectes d'electrificació.
2.7. Avetosa, fageda i roureda
L'avetosa, a la comarca, sols es troba a l'alt Montseny. Situada a partir dels 1.200
m d'alcária, El nucli més important amb uns 4.000 arbres es troba a l'obaga del
Turó de l'Home, en un ambient propi dels paísos centreuropeus, amb poblacions d'animals i plantes isolades de llurs poblacions europees, més nordíques, Algunes d'aquests
especies, com el reietó o la becada, tenen en el Montseny el límit sud de la seva
área de distribució a Europa.
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L'avetosa troba en les aixelles més obagues de la muntanya, un refugi ambiental recordatori de períodes més freds. Actualment esta suportant un considerable estrés ambiental
(hídric i possibles efectes de la pluja ácida), sembla que esta en una incipient fase regressiva, suportant una dura lluita amb el faig, que tendeix a colonitzar-la i a reduir-li efectius.
La fageda és el bosc superficialment dorninant en les parts altes del massís del Montseny, a la comarca hi ha algunes interessants localitats relictuals a la vall d'Olzinelles i
el turó Gros al Montnegre, a Sto Quize Safaja i un nucli de bosc a Castellcir.
El faig és l'arbre dorninant en aquest sistema forestal, i el més representatiu dels arbres
de la regió Centreuropea. De fulla caduca, anualment en produeix més de 2,5 tones per
hectárea. Aquesta aportació anual de fullaraca fa que en descompondre's forrni un tipus
de sol molt ric en materia orgánica, entre la qual hi abunden diverses menes d'animalons
com escarabats, miriápodes, acars oribatids, cucs, etc... , que de manera ordenada van trinxant les fulles fins a convertir-les en un sol organicament ric i fértil.
La fageda és un ambient caracteritzat per la gran diversitat estacional, que es posa de
manifest fins a nivell cromatic. Cada estació de l'any es caracteritza amb una coloració
diferent. Hi ha pero durant l'any dos grans periodes per a les biotes d'aquest paisatge. La
tardor i l'hivern, sense cobertur foliar, representen una entrada térmica i llurnínica completament contrastada amb el tancament termic i llurnínic de la primavera i l'estiu. Aquests
factors condicionen extraordinariament els poblaments, que en el cas de la fauna vertebrada és variada d'una estació i l'altra.
El període de més activitat animal és a la primavera i a l'estiu, a causa de les baixes
temperatures de la resta de l'any. El nombre d'especies d'animals vertebrats típics és molt
reduít i molt especialitzat. La considerable extensió territorial i l'alunyament d'aquest medi
de les grans concentracions humanes en fan un bon refugi per a certes especies anomenades antropofobes, és a dir molt temeroses de l'home. Actualment, les fagedes del Montseny pateixen una preocupant hiperfreqüentació.
Les rouredes hurnides de roure de fulla gran, ocupen algunes vessants del Montseny
i del Montnegre, presenten un gran interés biologic, cal dir que fins l'actualitat han estat
poc estudiades. Al Montegre hi ha unes rouredes úniques a Catalunya de roure africa,
d'una singularitat distribucional extraordinaria.
Els perills que amenacen l'equilibri ecologic d'aquests ambients són la freqüentació en
qualsevol de les seves manifestacions agressives associades als nous usos socials; en aquest
sentit convé recordar que la majoria d'aquests ambients estan afectats per la figura de Pare
Natural, la qual cosa és una garantia de control de les activitats forestals i urbanístiques
• canvi fins avui no n'hi ha cap pel que fa al control de
que els podrien afectar, pero en
les modernes, massives i agressives freqüentacions sense nord ambiental.

2.8. Landes, matollars i prats subalpins
Aquests tipus de paisatge es troba circumscrit a l'alt Montseny, per damunt de les masses forestals, forma part dones d'un paisatge vallesa local i molt reduit, amb una singularitat extrema.
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EIs prats subalpins i els matollars de ginebró nan, es troben de manera vestigial als
cims més alts -Turó de I'Home, les Agudes, Matagalls-. Les landes ocupen vastes extensions, de les quals la més important és la zona de la Calma, aquesta és una peneplana
d'uns 12 km de longitud, amb una mitjana altitudinal de 1.000 m. Sembla que antigament, la Calma i d'altres paisatges semblants de la periferia del Matagalls i havien estat
poblats d'extenses fagedes i avetoses que varen desapareixer de resultes de factors climatics i antropogenics,
Probablement, un deIs esdeveniments histories que va contribuir majorment a la regressió deIs avets i d'altres arbres d'interes per la fusteria de ribera, va ser l'expansió catalana
per la Mediterrania: l'episodi almogaver va ésser significativa en aquest sentit, car per
a la construcció dels vaixells s'empraven grans quantitats de fusta d'avet, i els del Montseny eren molt més facilment transportables a les importants drassanes del Maresme que
no els avets pirinencs. A aquest fet s'afegí l'aparició de les pastures. EIs ramaders, per
instal-lar-hi els ramats, van eliminar grans extensions de bosc. Finalment, l'artigueig una forma molt arcaica de conreu, que va perdurar fins la immediata post-guerra-, fou
el darrer factor economic que va contribuir de manera important a la regressió del bosc
en diverses arees altes del massís.
L'acció humana sobre aquests espais dona pas a la formació de vastes extensions de territori ocupades per arbustos i mates baixes, denominades landes, particularment de ginestell, balec, bruguerola, ginebro, bruc d'escombres, etc.
EIs caracters que diferencien aquest ambient natural d'altres són, particularment, la duresa i diversitat del clima, les grans extensions amb escasses visites humanes i I'abundancia de corrents termics, que a les fondalades i valls formen corrents ascendents, les quals
són aprofitades especialment per les aus migradores i les d'envergadura, com les rapinyaires
-aguiles i fu1cons.
El mantell vegetal és format d'una vegetació baixa i en general estructuralment uniforme que configura un tipus de paisatge obert. Un altre aspecte molt important que hi
concorre és la gran diversitat estacional, és a dir, durant l'hivern les temperatures són
molt baixes, amb llargs períodes de glacades i neu, i en canvi, a l'estiu, s'arriben a assolir temperatures molt elevades. Aquest fort contrast climátic determina la presencia
d'animals i vegetals molt resistents, capaces de suportar aquestes variacions. En el cas
del poblament animal vertebrat, no són gaires les especies que hi hivernen, cap en aquesta epoca d'adversitat ambiental la majoria es desplacen cap a d'altres contrades de clima
més benigne.
Les fonts d'alimentació principals són a grans trets -sobretot a la primavera i a l'estiula diversitat de floracions que hi ha, així com les restes organiques deIs ramats. Aquests
factors, entre molts d'altres, expliquen l'existencia de nombrosos insectes i d'altres invertebrats, que són la dieta principal deIs animals insectívors que hi viuen en abundancia;
aquests, al seu torn, són la font trofica básica deIs diferents carnívors, especialment rapinyaires.
EIs perills que pateix aquest ambient són la freqüentació excessiva i agressiva (moto-cross,
4X4, etc.) i les recol·leccions selectives.
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