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ABSTRACT

In this publication are combined the pedological studies and observations wich, since 1962,

the author has made in the Catalan Countries ( including French Catalonia , the Balearic Islands and

Valencia). Basically , he has used the French system (C.P.C.S., 1967), indicating the correlations

with those of Kubiena ( 1953), the 7th Aproximation U.S.D.A. ( 1973) and classification of the

F.A.O. (1971).

After setting out principal pedological characteristics of the Catalonia soils, which show a

great typological variety because of the climatic , lithological and orographical mosaic of this

region of the western mediterranean , they are described following a criterion of altitudinal zona-

lity.

The soils of high mountain areas, medium height areas and of the plains are ennumerated,

being fully representative of the aazonals» and «intrazonalss types.
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1. Introduccio

L'autor, en la present publicacio, exposa en forma de resum els resultats dels
sous estudis, recerques i observacions sobre els sols dels Paisos Catalans que realitza
dins ]'ambit de la Universitat de Barcelona. Alguns dels esmentats estudis els citem
a la Ilista bibliografica. Es va comengar amb un informe (1962) per a la Confedera-
cio Hidrografica del Pirineu Oriental sobre la natura i aptitud per al regadiu de sols
de les de les provincies de Tarragona i Barcelona i es prossegueix als nostres dies
amb 1'estudi dels sols del delta del Llobregat, la Selva i d'altres contrades.

Una primera sintesi, molt breu per exigencies editorials, la varem publicar a la
Gran Enciclopedia Catalana (Catalunya: els materials i sols). Per tant, aquest tre-
ball, el podem considerar com una «segona aproximacio» als sols dels Paisos Ca-
talans i sens dubte es la visio sintetica mes completa i actual de la nostra tipologia
edafica.

He utilitzat basicament la sistematica francesa (C. P.C.S. 1967), indicant sovint
les equivalencies amb les de KUBIENA. 7.8 aproximacio americana i classificacio de
la F.A.O.

2. Generalitats

Els sols climacics dels Paisos Catalans, ateses la latitud mitjana i la seva posi-
cio riberenca a la Mediterrania occidental, son dels tipus bru i roig fersialitic (dits,
fins fa poc, bruns i roigs mediterranis). Pero, a mes d'aquest denominador coma
edafic, s'hi donen molts altres tipus de sols en funcio de la variada fisiografia, lito-
logia i mesoclimatologia de ('ambit catala. De fet, hi trobem des dels sols desertics
d'incipient o nul•la evolucio -tipus erms grisos, guixencs, calcaris o salats de medis
grids- fins a rankers alpins i podzols de llocs freds i humits. Aquest fet s'explica
tenint en compte la decisiva influencia dels Pirineus amb altures que superen els
3000 m, serralada en la qual es donen els estatges nival, alpi, subalpi i, a la conca de
la Garona, un clima tipicament atlantic.

Des dels 1450 mm de pluja anyal a I'Estany Gento, fins als 350 mm de Salses,
Segria-Llitera, o be als 275 mm tan sols al S d'Alacant, poden donar-nos idea de la
variada gamma de meso- i microclimes que es reparteixen en aquestes terres medi-
terranies.

La zonacio latitudinal ve disfressada sobretot per 1'energic relleu pirinenc, la
intensa accio evapo-transpiradora de la tramuntana al Rossello i I'Emporda i per
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la continentalitat progressiva en direccio E-W, ben acusada a la Depressio Central

Catalana.

Els energics relleus: Pirineu axial , Pre-pirineu , Sistema Transversal , I'existencia

dels Catalanids (1700 m Montseny), Hesperids o facana meridional del Sistema

lberic (Javalambre 2020 i Penyagolosa 1813 m), I'acabament oriental del Sistema

Betic (Aitana, 1558 m) donen Hoc a una zonacio altitudinal.
La fisiografia dels Paisos Catalans es, doncs, molt complexa, pero d'una manera

simplista, pel que fa als nostres fins, podem distingir les seg6ents unitats:

a) Una franja litoral de terres baixes, amb planes mes o menys estretes i deltes.

Els mesoclimes d'aquesta franja son: mediterrani litoral, semiarid, semihumit,
humit i, fins i tot, arid, al sud d'Alacant.

b) Una alineacio de serralades que forma un «sistema» mediterrani (litoral i preli-

toral) amb mitjanes que poques vegades superen els 1600 m . La seva litologia

al sud del Llobregat es practicament de natura calcaria , mentre que mes al nord

es fonamentalment silicica.
Els corresponents mesoclimes son el mediterrani , de muntanya mitjana i de
muntanya alta, segons la latitud i altitud.

c) Unes planes interiors. Aqui incloem tant les planes de les Depressions prelitorals

(Vgr. Valles, Mora) com els altiplans de la Depressio Central Catalana, ja que la

litologia -margues, argiles i gresos terciaris- en molts casos es semblant encara

que, estratigraficament, els primers siguin, tot sovint , miocens o pliocens, i els

segons oligocens o eocens. El mesoclima oscil•la entre mediterrani subhumit fins

a semiarid amb tendencia a la continentalitat.

d) Les altes muntanyes dels Pirineus , amb el Pre -pirineu i parts alter de les mun-

tanyes de la Catalunya humida, amb els climes nival, alpi, atlantic i mediterrani

humit.

Abans de descriure els principals tipus de sols, hem de destacar els fets generals

mes acusats de la pedogenesi dels sots catalans. En primer Iloc, corn a negatiu per a

la pedogenesi, hem de subratllar el fet de I'erosio, molt important als Paisos Catalans.

A causa de I'erosio, abunden els sols decapitats i es facil de trobar, als vessants d'alti-

plans i muntanyes, perfils truncats , i, en el fons de les valls, diposits de peudemont i

terrasses, perfils complexos, de tipus A, 11 (B) C, per exemple (amb aquesta nomen-

clatura es vol indicar que l'horitzo A que veiem s'ha edificat sobre una roca mare,

que era un horitzo B d'un sol mes antic i que hauria perdut, per erosio, el seu horitzo A).

Dins el context de la Mediterrania occidental , hem pogut comprovar , tant en

treballs de camp com de tipus experimental, que les tendencies pedogeniques dels

sols catalans responen a un tipus de mecanismes mixtos bi-monosialititzadors. Es a

dir, que la tendencia es de formar - se argiles de triplet (fonamentalment montmorillo-

nites, il•lites i interstratificats) com a I'Europa temperada, pero, a causa de les tempe-

ratures mes altes del nostre clima, tambe hi ha una formacio important de caolinites,

mes que no pas als paisos centreuropeus . Alhora , hi ha un alliberament considerable
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de ferro, primitivament procedent dels minerals de la roca mare, i secundariament

d'una descomposicio dels complexos argilo-ferro-humics. Sense cap mena de dubte

podem afirmar que en els sots que s'originen sobre roques intrusives (granits del

Maresme, diorites de Susqueda, etc.) hi ha una genesi actual de caolinita, juntament

amb argiles te:oc:te.

Una altra caracteristica important dels nostres sots zonals mediterranis es el fun-

cionalisme del proces de rubefaccio de bona part d'ells. S'ha abusat del terme «fos-

sil» o « relicte» per a molts dels nostres sols rogencs. Indiscutiblement hi ha sols

roigs relictes als Paisos Catalans, pero tambe actualment se'n formen bastants.

Fonamentant-nos en observacions macro- i micromorfologiques podem afirmar que,

tant en algunes contrades del Montseny, com a Collserola i d'altres indrets de la

Serralada Litoral, es dona, almenys, una il•luviacio actual del plasma rogenc, de

tipus fersialitic.

Tambe podem indicar un altre mecanisme de rubefaccio a les nostres terres: es

tracta de la rubefaccio, precedida de descarbonatacio a calcaries dures mesozoiques

(Garraf. Banyoles, Serra d'Alfabia a Mallorca, etc.). Cal citar, a mes, un altre meca-

nisme de tipus lixiviant que dona sols de tipus fersialitic que, a I'anomenada 7.8 apro-

ximacio americana, col•locariem a mig cami entre els alfisols i ultisols (a la classifica-

cio americana del 1949 se'n deien yellow red podsolic soils). L'horitzo Bt tant del

tipus alfi com dels ultisols apareix farcit de revestiments rogencs. Aquests sols son

frequents a la comarca de la Selva. L'esmentat horitzo B1 s'havia pres de manera

general com un sol fossil terciari per part d'alguns autors (KUBIFNA i ZELLER).

Aquestes podrien esser les notes mes destacades dels nostres sols zonals. Una

altra caracteristica de la pedologia catalana es la gran diversitat tipologica que pre-

senta, consequencia de la ja citada gran variacio fisiografica, climatica i litologica.

Per aixo resulten molts tipus de sots «intrazonals» i aazonals», formant un veri-

table mosaic edafic.

En la breu descripcio tipologica que segueix, adoptem el criteri de zonalitat alti-

tudinal (modificat de la llegenda del mapa de sols d'Europa. F.A.O.), i de manera

simplista distingirem tres grans grups de sols: d'alta muntanya (considerem conven-

cionalment una altitud de mes de 1600 m), de muntanya mitjana i de plana.

3. Sols d'alta muntanya

A 1'estatge nival, situat per sobre dels 3000 m , nomes hi ha la roca nua, esquar-

terada quasi unicament per la meteoritzacio fisica, i sobretot per I'acci6 del glac. Per

aixo son frequents les tarteres , amb grans blocs i pedruscall nomes revestit d'alguns

liquens i migrades plantes rupicoles. Es propi de les crestes pirinenques ( Aneto, cims

del Pallars Sobira , Carlit, Puigmal, etc .). El perfil teoric seria C o R, es a dir, quasi

he roca nua.
Per sota dels 3000 m i fins a 2300 (I'estatge alpi ) I'atac biogeoquimic dell liquens

prossegueix i s'hi afegeixen algunes molses , colonies d'esquizofits, alguns fongs. etc.
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i augmenta la colonitzacio de rupicoles a la vegada que progressa la meteoritzacio
quimico-biologica. Es I'estadi dell denominats, a la classificacio francesa (G.P.C.S.,
1976), sols minerals bruts d'erosio no evolucionats sobre roca compacta, es a dir,
dels litosols, tant sobre calcari, com sobre roca silicica. Son sols incipients, de perfil
(A) C. Aquest tipus de sol no es climatic ni exclusiu de I'estatge alpi. Es pot donar
fins i tot al nival, i en funcio de la topografia accidentada pot arribar fins a ran del
mar. Aixi, trobem litosols a totes les muntanyes desforestades de les terres catalanes,
on 1'erosi6 fa veritables estralls (litosols de Banyuls o del Priorat, per exemple).

Un sol d'evolucio incipient, intermedi entre els litosols, (A) C, i els ranker, AC,
es el protoranker, frequent a l'estatge alpi. En indrets mes planers solen trobar-s'hi
sots de tipus ranker, el ranker alp!, amb un grau major d'evolucio, de perfil A C i que
permeten I'existencia de prats naturals de Carex curvula (nivells alpins de la Vall
d'Aran i Alta Ribagorca). L'horitzo humifer A, acostuma d'esser moder poc espes. Si
1'emplacament es ben airejat, pot formar-se un moder-mull. En Ilocs de topogra-
fia acusada abunda el ranker de pendent, que podem considerar intrazonal, car a
causa de la continua erosio, la seva evolucio resta impedida i no representa tan sols el
nivell alpi (el trobem a Meranges, Ribes de Freser, cims del Montseny, etc.). El sol
climatic d'aquest estatge es, per tant, el ranker alpi (ranker mulliforme alp! de
KUBIENA, sol humic silicatat alp! de la sistematica alemanya, umbrept per als
americans). Es un sol poc evolucionat, ates el fred rigoros d'aquestes contrades, de
perfil A,C, format sobre roques siliciques: granit, gneis, o esquists; cas que la roca
mare siguin esquists, es possible una certa alteracio que pot fer evolucionar aquest
sol vers un sol bru incipient de prat alp!; que tendeix a un perfil A (B) C. Aquests
sols tenen aptituds per a la pastura d'estiu, que hauria de fer-se de manera controlada
i ben organitzada, a fi d'evitar I'erosio. D'altra banda, els paisatges edafics corres-
ponents son idonis per a 1'esqui i l'alpinisme.

Sobre les mateixes roques siliciques, pero a mes baixa altitud (estatge subalpi),
entre els 2300 i 1600 m aproximadament, s'hi troben, ja en unes condicions de molta
mes humitat, boscos de pi negre i avetosa, amb Rhododendron als nivells mes alts
(2300-1900) i Vaccinium a sota (2000-1600). Acostuma d'esser la zona dels estanys
d'origen glaciar, barrats naturalment per la morrena frontal. En aquests medis, s'ori-
ginen sots podzolics, adhuc es troben amb certa frequencia podzols ferries en el nivell
del neret (a la vora dels estanys de Ratera i Sant Maurici, a la vall d'Espot, i Malniu
a Cerdanya, per exemple). La podzolitzacio es provocada per una gran lixiviacio,
afavorida pel caracter sorrenc de certs materials morrenics, i per la quel•luviacio de
l'alumini i del ferro a carrec del polifenols de les fulles de les coniferes i de la fullaraca
acidofilica dell brucs, brugueroles, etc. El tipus de perfil resultant es AOA IA2BSC. De
fet, els veritables podzols ben desenvolupats abunden poc als Pirineus. Al nivell del
nabiu, hi ha una tendencia a formar-se sols menys diferenciats morfologicament, de
tipus ocreopodzolic, de perfil A„A,BhBSC, es a dir, que l'horitzo de descoloracio A,
hi falta o be es poc patent. Aquest tipus de sol es ben representat, per exemple, a vora
del refugi de Meranges, a Cambradases, a N66a, i Coll d'en Valira. La seva aptitud
es forestal, amb una desitjable explotacio controlada de la fusta. Les pastures hi son
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propicies en el- :ndrets desforestats , o en ei umit superior del bosc, ocupats frequent-

ment per un prat ras de pel cani. En els respectius edafopaisatges , tambe hi escauen

activitats de turisme d'alta muntanya (excursionisme , acampada ), aixi corn activitats

mixtc s de tipus educacionai cientific ( reserves i pares protegits ). Son terrenys ade-
quats a la instal • lacio de preses per a I'explotacio hidroelectrica.

En indrets mes plujosos , de clima atlantic, com les valls d'Aran i veines, o en
Ilocs que per causa del modelat glaciar presenten diposits morrenics que afavoreixen
la i:iplantacio d'estanys i molleres , es dona un clima altament humit . Llavors trobern
..;.s de sols submergits , de tipus gittja, generalment oligotrofica ( acompanyant fre-
,quentment Isoeto-Sparginetum, tapissant el fons dels estanys i rierols (estanys del
Carlit, Ratera, Llebreta, St. Maurici , Aiguestortes , etc.), fins a podzol-glei, passant
per sols anmoriformes, torberes acides, i estagno -glei. En definitiva , tota una gamma
que compren des de sols submergits fins als hidrornorfs organics i inorganics i els
gleipodzolics i que s'originen segons el medi ambient, grau d 'acidesa i anaerobiosi,
peridiocitat de la submersio o saturacio , tipus de vegetacio, etc.

Sobre calcari , a I'estatge nival es donen litosols . Als prats de nivell alpi, el sol
«analegr, del ranker alpi es el sol alpi humic (Cambradases , a 2600 m ). Si el pen-
dent es mes acusat , solen trobar - s'hi les rendzines de coixinets als solells -Polste-
rrendzina- frequentment amb xerofiles com Silene acaulis (Port de Tavascan). A
l'obac, mes humit i fred , vessant Nord i NW dels cim. s calcaris pirinencs es forma la
rendzina alpina amb hidromoder, anomenada pechrendzina per KUBIENA (per
exemple a la vora del Ilac Ribanegra).

A la base de I'estatge alpi es troba la rendzina alpina de mull (Port de la Bo-
naigua, 2260 m). Al nivell subalpi , als boscos de pi negre es troba la rendzina de
tangel, amb humus acid de tipus mor , de perfil A0A0A ,C (Tirvia, Esterri d'Aneu,
Mont - ros i vall mitjana de Ruda). De fet, en els estatges alpi i subalpi les rendzines
son atipiques , a causa de l'exces de rentat del calcari i de I'acumulacio d'humus brut
acid. Per aixo, hom parla mes aviat de rendzines degradades o sols humifers lito-
calcics, mes rics en materia organica que aquelles. Es tracta dels sols humocalcaris
amb mull, de perfil A,C a la part alta dels pendents , rota els litosols (suporten prats
mesofils de les obagues del Mogrony , Taga i Serra Cavallera ). Entre els litosols
calcaris purl i els sols humocalcaris, es forma un tipus intermedi, a les tarteres i
pedruscall dels pendents forts. de pedoclima mes sec. Aquest tipus es frequent als
solells de vessants calcaris dels Pirineus Orientals ( Puig d 'Alp 2200, Pic de Terres
2310, i Pic Casamanya 2350 m), i suporta un prat de Festuca scoparia (Festucetum
scopariae amb Astragalus sempervirens). Sols semblants es troben sota els prats
xerofils del Mogrony. A mig vessant horn troba , a causa del rentat oblic, els deno-
minate sols humocalcics, amb humus de tipus mor, ja sense carbonats Iliures, i perfils
de tipus A„A,C (Puigllancada). Tots aquests sols rendziniformes es troben tambe
als cims del Pre - pirineu calcari (Cadi, Pedraforca , etc.), corn a les altres serralades
calcaries del litoral mediterrani ( Penyagolosa, Javalambre , Aitana, etc.).

Abans de deixar la problematica dels sols d'alta rnuntanya hem de fer notar que
el microclima advers de carena (sobretot a causa del s estralls de la boira i del vent
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fred) que impedeix el normal desenvolupament de la vegetacio climatica del bosc

subalpi, porta a I'aparicio de prats que recorden el paisatge alpi, motiu pel qual s'han

denominat prats pseudoalpins . Sota aquests prats, en terrenys silicics, atesa la gran

humitat i vegetacio acidofila , es produeixen processor podzolitzants , que originen el

ranker criptopodzolic o ranker humfer d'altitud (Podsolranker dels alemanys o be

Umbrept de la VIP aprox . E.U.A.). Es tracta d'un sol amb un perfil A„A,, A,B,C,

i per cant de caracter mixt: presenta caracters d'un sol humifer dole i, d ' altra banda,

I'A,B to propietats que recorden molt el B , dels podzols . Aquest tipus de sol cripto-

podzolic es pot presentar tambe a nivells molt mes baixos (« pseudosubalpins)), fins

a uns 1 100 m). El trobem al Puig Neulos ( 1260 m ) i als cims del Montseny ( 1700 m),

als indrets on es degrada la fageda culminal.

4. Sols de muntanya mitjana (latu sensu, per sota dels 1600 m)

Dins el substrat silicic, a mes dels litosols i rankers d'erosio, podem dir que la

zonacio altitudinal descendent porta els seguents tipus de sots: rankers humifers

sobre pel cani (Nardus stricta) en els prats de transicio de I'estatge subalpi al de

muntanya alta (strictu sensu). Al dessota segueixen els rankers criptopodzolids ja

esmentats, que poden alternar, segons els indrets, amb rankers bruns, que represen-

ten una gradacio vers la terra bruna (aquests tipus de sols esdevenen en uns casos els

ranker bru mulliforme i en d'altres el ranker bru de tangel, descrits per KUBIENA:

gairebe es corresponen amb el sol bru melanitzat dels autors francesos). En molts

indrets, aquests sots bruns incipients sostenen boscs d'avets, a una altitud de 1500 m,
i en altres, per degradacio, prats de graminies.

A les fagedes ben desenvolupades acostumen a trobar-s'hi els sots ocrepodzolics

o brunopodzolics (Podzol-Braunerde dels alemanys, fragiorthod, EUA) de perfil

A0,,, A,, B,, B, C, frequents entre els 800 i els 1500 m. Tambe sota fageda, en d'altres

indrets i ambients menys podzolitzants, s'hi troba el sol bru ocraci o sol criptopodzo-

lie bru, de perfil A„-A,,, A12, (B,), (B); amb humus moder. A les castanyedes (900-

600 m) aquest ultim s'imbrica per la part basal amb el sol bru acid, amb mull.
Els sols bru acid i bru mes o menys lixiviats sostenen la vegetacio forestal de

tipus alzinar muntanyenc, rouredes i suredes. Aquesta serie hipsometrica descrita

correspon en linies generals al Montseny, Guilleries, Albera, Montnegre, valls infe-
riors dels Pirineus i altres indrets silicics del Pre-pirineu, Sistema Transversal i sis-

tema mediterrani (per exemple, Serra de Prades). Si la vegetacio no es marcadament

acidofila, el sol climax dels alzinars de les serralades del sistema mediterrani es la
terra bruna, de perfil A(B)C, en totes les seves variants, segons 1'exposici6 i la humi-

tat del pedoclima. Aixi, trobem des dels sols bruns lixiviats que poden enllacar amb

els podzolics segons la roca mare, pluja i tipus de vegetacio, fins a la terra bruna me-

ridional dels versants secs (amb prats d'albellatge -Hvparrenietum-, al Maresme o
solells del Tibidabo). Estats intermedis son la terra bruna lixiviada (Parabraunerde
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dels alemanys o brun lessive dels francesos, Nornmudalf, EUA) de perfil ABC, amb

humus que oscil•la entre mullmoder i moder als casos mes tipics. Es troba, per

exemple, a certes obagues de les Guilleries i Montseny. Adhuc sobre col•luvions

eocenics del Sistema Transversal (Cabreres). La terra bruna dcida (sol bru acid de

la sistematica francesa, Dystric cambisol de la FAO o Dystrochrept, EUA) pot

citar-se a indrets del Montseny, Montnegre, Corredor, Albera, etc. Els sols lixiviats

(lessive, dels francesos) es troben a alguns indrets de la Catalunya humida, encara

que son menys coneguts que els bruns lixiviats ja esmentats.

La terra fusca es un material residual complex, provinent de la desintegracio de

calcaris durs, en el qual resten oxids i argiles heretats de la calcaria i on s'afegeixen

aports col•luvials i eolics. Es descalcificada i evoluciona a sol bru forestal. Alguns

autors Phan considerada com a sol relicte i d'altres roca mare de sols actuals. Als

nostres dies s'equipara a un tipus d'horitzo especial, 1'horitz6 0, encara de perfil A,C

i humus de tipus mull-calcic. Si aquesta tendencia a la descalcificacio es progressiva,

pot arribar-se al sol bru calcari o sol bru forestal, de perfil A(B)C, molt mes pobre en

mull-calcic i amb signes de secrecio de ferro (per aixo mostra el color bru). Aquest

ultim es un sol zonal a Catalunya i el trobem, per exemple, a Coll de Nargo, Saldes,

Pedraforca, Cardona i Solsona, a la Serra de Finestres,- entre Banyoles i Santa

Pau (Colell), Garraf, Olesa de Bonesvalls, Foix, et.c.

De fet, a la Catalunya seca i al Pais Valencia, als alzinars, carrascars o a les ma-

quies de llentiscle i margallo, sobre calcari, es frequent el sol bru calcari, pero a les

obagues humides d'alzinars i rouredes, mes aviat es passa a sol bru cdlcic, es a dir,

saturat en Ca, pero sense calcari Iliure. A les comarques mes humides, el sol bru cal-

cari abunda mes als camps de cultiu i prats. Als versants i peudemonts alternen la

rendzina col•luvial i el sol bru calcari col•luvial amb litosols calcaris.

A la transicio entre les muntanyes baixes i planes de ('interior i prelitorals, des del

sud del Llobregat fins al Segura, son frequents sobre calcari les xerorendzines, que

enilacen amb els serozems, sols d'erm i altres aridsols de les planes de clima continen-

tal semiarid que sostenen migrades poblacions de garrics, argots i farigolars. Exem-

pies de xerorenzines els tenim al palmerar d'Elx, al vessant continental del penyal

d'Ifac (mentre el sol corresponent al vessant de marina es una rendzina «humida»).

Si la roca es dolomitica, I'evolucio porta vers criptorendzines. D'altres vegades la

peculiar accio del clima mediterrani porta a una rubefaccio de les rendzines brunes

donant rendzines roges.

A la comarca volcanica d'Olot, donada la concurrencia especial en alguns indrets

(per exemple, Fageda d'en Jorda) d'un clima molt humit, de transicio mediterrania de

muntanya humida a atlantica, amb un substrat de gredes relativament recents i una

topografia i exposicio adequades -a mig vessant d'obagues-, es troben andosols de

perfil A,,, A,(B) C i d'altres sols bruns de cardcter dndic amb la tipica al•lofanitzacio.

Hem descrit a Olot andosols del tipus de perfil A, C, els Vitrandepts, i Dystrandepts,

de perfil A(B)C. Als solells de parts mes altes es troben litosols i sols rankeriformes

AC i al fons de les valls les terres brunes de perfil A(B)C. En aquestes ultimes, mal-

grat la litologia basaltica, donada la seva posicio receptora dels aports ionics de
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les parts altes dels volcans , I'argilogenesi es acusada i es formen especialment es-
mectites. La desforestacio, rompuda i cultiu dels andosols d'Olot fa que perdin
aquest segell, evolucionant vers terres brunes.

Sobre calcari, el Pre-pirineu, Serralada Transversal, Serralada Litoral al sud
del Llobregat, i Prelitoral des de Puiggracios i Berti fins als Ports de Beseit i vers el
sud les serres d'Aitana, Penyagolosa, Javalambre, calcaries triasiques de Sogorb,
etcetera, a mes dels sols azonals com son els Tito- i regosols, es troben les rendzines
ben desenvolupades. Es tracta de sols de color fosc, de perfil A, C amb mull cilcic,
rendzina de mull (Rendoll, 78 aprox. EUA). Es facil de trobar-la sota les fagedes,
rouredes o als alzinars del Pre-pirineu i Sistema Transversal. Aixi podem citar-la a
la Pobla de Lillet, Sant Llorenc de Morunys, Berga, Saldes, Pedraforca, Gombreny,
Mare de Deu del Mont, Santa Eulalia de Riuprimer, Campelles, Baga, Gurb i Ports
de Tortosa. A totes aquestes localitats s'hi troben diverses variants de sols rendzi-
niformes, car la rendzina modal, en contrades mes humides, pot perdre carbonats
per lixiviacio i donar la rendzina bruna, de perfil A, C, encara amb mull cilcic pero
amb forta exudacio del ferro.

Les rendzines roges son a vegades dificils de diferenciar de la terra rossa. Les
primeres encara conserven ('horitzo A amb la seva gran riquesa en materia organica,
estructura grumosa tipica de rendzina i fragments de roca calcaria. A les terra rossa
els manca aquest horitzo A i mostren, generalment, un horitzo B que no tenen les
rendzines; sovint son bastant desaturades. Ws que un problema d'edat, com s'ha dit
moltes vegades, el problema de 1'edafogenesi brunificant o rubificant a la Mediterra-
nia esta relacionat amb el tipus de roca mare. Una calcaria pura, compacta, no dia-
clasada, rica en carbonats o tendra i margosa, pero tambe rica en carbonats dificil-
ment lixiviables i per tant constituint un medi lentament descarbonatable, evolucio-
nara vers les rendzines primer i despres als sols bruns. Al contrari, una calcaria
dura, mes o menys diaclasada, molt resistent, nomes s'ataca pel•licularment quedant
un residu salicatat , ric en sesquioxids , que omple les fissures i cavitats. Es tracta de
la terra rossa (Rhodic o Lithic Argixeroll, 78 aprox. EUA o Rhodochromic Luvisol,
FAO). Exemples tipics de terra rossa son frequents a les fissures del traverti del Pla
d'Usall (Banyoles), a Garraf, Ordal, Montmell, Perello, Serralades Valencianes al SE
de Cullera, Denia, Gandia, Calp, i Portocristo i baixada a Sa Calobra (Mallorca). En
general la terra rossa es troba als paisatges carstics de calcaries mesozoiques i tambe
miocenes i la seva genesi es ja a1 tjga, encara que pot perdurar actualment.

Emparentats amb la terra rossa hi ha els sols bruns i roigs fersialitics (abans dits
bru i roig mediterranis). Sobre esquists es troben a muntanyes humides (Montseny,
Montnegre, Guilleries) els sols bru i roigfersialitics, en ordre decreixent d'altitud.
Sobre calcari dur el nivell de terra fusca formada pot evolucionar vers un sol bru
fersialitic. A menys altitud, els diposits de terra rossa relicta poden derivar vers
sols roigs fersialitics.

Sovint es tracta de fersialitics lixiviats (Alfisols, 78 aprox. EUA) i creiem que en
agun cas es poden trobar variants d'Ultisols, per exemple, uns possibles sols roigs
lixiviats i en part podzolitzats de la comarca de la Seva (red yellow podzolic soil?).
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5. Sols de planes

A les contrades semiarides de la depressio central i sud sud -oest d 'Alacant, sobre
materials terciaris i quaternaris mes o menys argilosos , hi predominen els sots bruts
de tipus erm (yerma , KUBIENA). Son frequents els erms calcaris que alternen amb
xerorendzines i serozems al Segria, Llitera, Baix Cinca, les Garrigues (Lleida) i Altea
(Alacant ). Alguns d'aquests erms (o ermots, llengua.tge popular pejoratiu per a indi-
car mala qualitat ) corresponen als sills de calvero (HUGUET DEL VILLAR). La majo-
ria es troben en paratges mes o menys desertitzats antropicament (falses <este-
pes» ), desforestats i erosionats , amb absencia de vegetacio o be tan sols amb la pre-
sencia d 'algun tipus de farigolar esmerlit.

Segons el substrat litologic, els erms calcaris poden alternar amb erms margosos
i erms guixencs . A les fondalades mes o menys endorreiques poden desenvolupar-se
erms salats per concentracio i alta evaporacio . Els halosdls , que poden esser de tipus
solontxak , son frequents al Segria, Baix Cinca i Llitera i s'evidencien per la presen-
cia de les tipiques eflorescencies blanquinoses , mes intenses a 1'estiu , aixi com per
l'existencia d'estanys salabrosos (per exemple Uxtafava, avui dessecat , a Ivars d'Ur-
gell, Mont - real, de la Plana, de I'Amargues , al Cinca). Fins els toponims denoten
1'existencia de sals (per exemple , ales amargues >>, Saidi, etc.).

A les depressions mes argiloses , endorreiques i arides, s'arriben a formar sols al-
calins de tipus solonetz . S'han citat a Maials (Lleida) i al sud del Pais Valencia: Ville-
na, Fondalada de Crevillent , Ontinyent , Elx, Novelda . No oblidem que la pluviositat
anual de Guardamar es de 273 mm i la de Catral de Segura , de 268 mm.

Si a les depressions i fondalades es facil de trobar halosdls associats tot sovint
amb vertisdls i sills hidromorfs (pseudogle), a les parts altes d'aquestes comarques
son frequents els «pedregars >> sills bruts de tipus litosdls calcari, margds o guixenc,
molt ben representats als limits de Catalunya amb Arago. De vegades els litosdls
alternen amb regosols provinents de la disgregacio de gresos terciaris. Molts d'a-
quests No- i regosdls son sills litocroms, es a dir , que ban heretat el color dels mate-
rials parentals . Per aixo son frequents els tons grisencs , provinents de les marges gui-
xoses eoceniques i oligoceniques o be els roigs derivats dels gresos i argiles terciaries.

Malgrat que predominantment es dona la << desertitzacio» i no I'«estepa », sembla
que a certes contrades , especialment al SW d'Alacant, tambe es troben sills castanvs
o castanosems i sols gris - marrd. A comarques interiors menys arides, s'hi dona un
principi de pedogenesi i aleshores a les xerorendzines s'hi associen els sols bru calca-
ri i bru calcic. Pero aquests tipus, amb la desforestacio i explotacio agricola secular,
acaben donant , facilment , litosdls i regosdls, i vertisdls a les fondalades . Els millors
exemples de les associacions esmentades els tenim a les <terres fortes>> de Bages, Sol-
sones, Segarra, Plana de Vic, etc. A les Planes Prelitorals , en general mes humides
(per exemple , la Selva, el Valles , el Penedes , etc.), es desenvolupen sills bruns calcics
a les comarques humides i semihumides i els bru cdlcic i isohumic de crosta calcaria
(<tapas>> o <<taperas ») a les planes al sud del Llobregat (Vilanova i la Geltru , el Ven-
drell, Camp de Tarragona, Plana de Sant Jordi , Tortosa, plana valenciana i centre de
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Mallorca ). Els sols predominants correspondrien , en la sistematica americana, als

aridsols de tipus Calcorthids i Durorthids , amb tendencies a Salorthis per accio de

regadius. Tambe s' hi troben associats diversos Argids.

Als indrets menys secs hi ha una alternancia amb sols fersialitics bruns i rogencs

(els abans denominats sols mediterranis ) de tipus saturats amb crosta calcdria, ja sia

primaria o be de recarbonatacio . L'aptitud daquests sols de planes es la del cultiu de

secs : vinya, ametllers , garrofers , oliveres i, si poden irrigar - se i el microclima ho per-

met, es facil de posar a punt bons fruiterars ( s'ha de combatre la clorosi deguda a

I'exces de calcari).
A les valls fluvials abunden els No- i regosols bruts d'aportacio fluvial (Fluvi-

sols, F.A.O. o Fluvents, 7.8 U.S.A.), amb diposits de llims loessics , in situ, o mes fre-

giientment al•luvionats o col•luvionats . Quan a les terrasses baixes els Ilims evolucio-

nen pedogenicament , ho fan en el sentit de la brunificacio , donant sols de vega bruna.

Per arribar aqui, el primer estadi incipient es la orambla », despres la «vega » i, final-

ment , I'esmentada vega bruna que ja es un sol bru, generalment calcari . Acostumen

d'esser de tipus sorrenc -(limos, d'un gran valor agronomic . Irrigats, esdevenen els

sols d 'horta per excel • lencia.

La hidromorfia pot apareixer a les terrasses baixes (wurmianes i postwurmianec

a una certa distancia de les riberes o, millor , a les terrasses rissianes, on la presenc i

de loes acompanyada d'una certa carbonatacio pot cimentar codols o be la present is

de llims fins o argiles pot provocar un mal drenatge . Aixi apareixen signer de pseudo-

gley amb el quadre tipic de reduccio de ferro i I'asfixia de les arrels. Aquesta tendencia

pot accentuar-se amb el pas del temps i aixi a les terrasses mes velles (mindelianes o

del Gunz) es formen planosols amb un A, lixiviat i un Bt d'acumulacio d'argilans i

ferrargilans . Son sols empobrits i de mal drenatge, molt aptes per a la construccio

d'industries o d'edificis residencials. En canvi , es desitjable que els sols de les terras-

ses baixes i tambe mitjanes es reservin per a l ' agricultura (desgraciadament es fa tot

el contrari ... per exemple , al Baix Llobregat, al Francoli , a la plana valenciana, etc.).

A les planes litorals hi predominen arenosols de dunes, platges i barres sorren-

ques, que evolucionen vers (' interior en els regosols mes o menys hidromorfs. Podem

citar , a titol d 'exemple , els arenosols del Rossello , Begur , Roses, l'Escala, l'Estartit,

Pals, Pineda de Castelldefels, Pineda de Salou , Elda, Guardamar , Santa Pola, etc.

Regosols hidromorfs tipics del delta del Llobregat, Calafell , etc. que estan en relacio

amb els sols glen de maresme, perfil AG o gley litorals.

D'aquests darrers en tenim bons exemples a Leucata, Salses, Pals, Bellcaire, Sant

Pere Pescador i Castello d'Empuries . S'hi cultiva arros, igual com at delta de l'Ebre.

Altres glevs de maresme els tenim at delta del Llobregat , a les vores dels estanys de

la Platja del Raco (Salou ), al Grau , al sud del port de Borriana , at N i S del port de

Sagunt, a I'albufera de Valencia , d'Elx (desembocadura del Vinalopo ), de Menorca i

a la badia d'Alcudia a Mallorca . Aquests gleysols estan intimament associate a halo-

sols d'una banda i, d'altra, a histosols o sols torbosos . Poden formar - se uns o d'al-

tres segons les conditions i I'evolucio de la dinamica litoral, moltes vegades decisiva-

ment influida per l'home (dessecacio d'estanys, dessalacio , etc.).
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Els sols torbosos o histosols es troben al delta die I'Ebre, del Llobregat i tambe at

S de Vilanova i la Geltrt. A la zona de muntanya mitjana es troben tambe a I'estany

de Banyoles, Pla de les Preses, volca de l'Estany, etc. Al litoral es troben en torberes

saturades amb talc i sals i provenen de la carbonitzacio de rizomes i arrels en medi

anaerobi de la vegetacio tipica dels aiguamolls (canyissars, etc.). Deis histosols d'alta

muntanya ja n'hem parlat at principi. Estan lligats generalment amb molleres i Ilacs

d'origen glaciar. L'ambient hidropedologic fred origina torberes asides.

Els halosols litorals es desenvolupen entre el litoral i els sols de les planes. Mal-

grat la proximitat del mar, la sorra dels arenosols i regosols es renta facilment per la

pluja i rete poc les sals. En canvi, els Ilims i les argiles d'aportacions fluvials o del-

taiques son el material optim, a causa de la seva poca permeabilitat, per a esdevenir

salinitzats. L'existencia d'una capa freatica, molt poc profunda, i una evapotranspi-

racio intensa contribueixen tambe fortament a la seva salinitzacio.

El fenomen de la osal ciclicaa coadjuva a la salinitzacio de les terres litorals, enca-

ra que el problema de la salinitat a la vora immediata del mar no es tant de tipus

edafic com fisioecologic, a causa de l'agressivitat de la sal que porten les brises mari-

nes i que penetra en els estomes de les fulles.

La salinitzacio pot incrementar-se a causa de la mala planificacio d'alguns dels

regadius. Es formen aixi sols salins del tipus solontxak « erms salatsa, al Rossello,

Prat de Llobregat, delta de I'Ebre (partits del Marques de Tamarit, Alfacs i port del

Fangar), Santa Pola, Altea, Basses de I'Altet, i vall del Vinalopo. Tambe es coneixen

els sots satins-alcalins al Rossello (Sant Nazari) i Alacant. Menys frequents son els

alcalins al litoral, se'n citen de mes a !'interior, corn per exemple d'Ontinyent, Al-

baida (Valencia) i Elx (Alacant).

Per acabar recordern que, per a dessalar, no es sufficient rentar. Abans cal fer

tractaments que varien en funcio de la natura de I'halomorfia, textura i possibilitats

de drenatge. Si hom no pren aquestes precautions es facil de provocar alcalinitza-

cions, amb la conseguent destruccio de I'estructura del sol.
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