
13o INSTITUCIO CATALANA D' I IISTORIA NATURAL

libus solilariis, spicis .,rcnainis pedunculalis.-I.icup^^dc aplati.--1u cita
floc.

Lvcotodium sel.z,r) L.-Lvcopsis selaao.-Foliis sparsis octi/oliis,
ulr.lickotwlroc,cch, /.aticinto, /loribus sparsis.-E Pirincis a Costa-

huna.

Notes botaniques ..- I] Dr. Font Quer pre.,enta i llegeix dues notes
botanique- tint dFcllc- dc. uda al Dr. Pau tracta d'una (rtinea nova per a
I -:tiIpa i I'altra it de [I(,<u-c consoei Sr. Xibcrta sobre les l'alaueres de la
Sclca.

Nota de geografia biolOgiea .-I'l Sr. Sagarra llegeix el treball escrit en
,11I I,tb11ra,:i'' ainh cl I ti . i- itt . ,Jhrc ((La Fall de l'Avencol>, de quc dona
CInnlpte a LL dC unc.

ExcursiO col lectiva de novembre .-S'acorda fcr-la cl prop-vinent diu-
mUn ,e, dia .a dcI cm bcult. a \ allnnnane , pujant-hi per Montmelo.

LA VALL DE L'AVENCO

(Nota de geografia biologiea)

per

P. FONT QUER i 1. de SAGARRA

Aixi al primer cop de vista, tot I'aspecte de la Vail de I'Avenc6,
no sembla diferir gaire del que solen presentar les valls del Montseny.
En aquesta epoca, el mon dell insectes, mostra amb tota sa exuberitncia
les formes propies de les primeres generacions, i sols algunes especies,
corn la Lgcaena melanops i L. baton panoptes, essencialment prime-
renques, ja's troben deslluides. En tota la Vail es veu gran quantitat de
Melitaca; la iberica reposa Ilargues estones sobre les rames del Rol-
do; (le/one romtui (1) va mes per les flors, plegada amb la cinxia i la

(1) .lhlitaca dejone ra4a roudoui Obth.
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Phoebe occitanica que tambe so] parar-se a terra i amb la didyma
nteridionalis que s'endinsa pels pradells de Banda i banda de la riera.
Totes aquestes espi Gies, son frequents en les fondalades del Mont-
seny, i segons llur situacio i sobre tot, segons I'epoca en que son visi-
tades, s'observa sempre el predomini d'alguna d'elles: aixi, la iberica
es la primera que apareix en tot el vessant meridional del massiu. Vuit
dies abans, a la Vall del Figaro era molt abundosa la dejone rondoni,
ara bastant escassa a l'Avenco, essent-hi en l'actualitat 1'espicie do-
niinant la ditlyma nteridionalis amb bon nombre d'aherracions. Una
cosa pareguda succeeix amb les Ltlcaena; ara estan al bo de volar les
L. cyllarus amb la forma dinlus, i la icarus i thersiles, totes dugues
anant plegades a l'entrar a la Vall, mostren la tonalitat caracteristica
de la prinlera generacio. Despres, mes tard, tornen a apareixer en
una nova forma francament estival.

Tambe es propia d'aquesta i poca, la Lycaena orion, que adver-
tirem a 1'entrar a la Vall. Sernpre es troba formant petites colonies

sa eruga deu alimentar-se aqui, del Sedum album, sub-espi cie
micranthunt, que creix en les clivelles de les pedres i runes.

La Vall de I'Avenco, te, a I'iniciar-se, una orientacio de W. a E.,
i, nosaltres, perqui la veierem mes frondosa, estudiarem de bon prin-
cipi, la falda cara al Nord. Al cornencar, sobre les calisses, hi ha tin
formos bosquet d'Alzines amb les seguents plantes

QUERCUS ILEX

/iuxus sempervirens
Polyr,rizla calcarea
l-lippocrepis (1)
/uniperus cornmunis.
Ieucri« nr pyrenaicuur

raca replans (2)
Aulhtillis I'ulneraria

Aquesta agrupacio ens recorda tot seguit

Genista ltispanica var.
/tirsula

Plantar;o media
Hepatica triloba
Eu,nhorbia amtll/daloides
Globularia vuharis

serrat i de Bages, que tenen el mateix aspecte
els bosquets de Mont-

quan son situats a

( 1) Probablement 11. (laua Ten,, pct-6 la plauta comencava tot just a florir i, per aixo
no'ns fou possible estudiar-la be.

(2) Teucrium pvreuaicrun L. rata )'eptans (Pourret) Senn en.



T ^3 INST[TI'-10 (, ATAI.ANA D III.T^)RIA \ATI RAI

semblant altitud. Vall anuurt, continua el bosquet, i en el solei, quan
manquen les Alzines o quan per 1'exposici6 apropiada, el sol hi bat de
ple, apareixen i dominen les Genista Scorpius, Lanamlula latifolia,
Satureja nzontana... Acompanyen a aquesta vegetacio, els segiients
Lepidnpters: Pieris nzanni, P. napi (algun exemplar), Melitaea
(/idz/nza nzeridionalis, phoebe occitanica i alguna (lejone rondozzi,
Al:,--pznis lathonia, Coenonynzpha paznphilus gen. vern. lyllus,
Lycaerra Icarus, thersites, cyllarus i melanops, Tangos Cages.

Al contrari. en Ilocs tries ombrivols i mes frescs, al foes de la Vail.
s'hi veu

QUERCUS ILEX

Burns setnpervirens
Daphne Laureola
Primula officinalis
Bryozzia dloica
Ruscus aculeatus
I'aleriana officinalis

Hedera heli.r
Sanicula europaea
Lamizznz jle.ruoszun
Lithosperinum purpu-

reo-caeruleunz
Fragaria vesca

i en els penyals,

Asplenum Adiantunz
zu''.r1til

A. font (11111111

Moehringia muscosa
A. Trichomanes
A. Rota znuraria

parades en les clivelles d'aquests penyals calcaris, hi ha els segiients
Lepidopters

Lareztia ocellata
Lareutia bilincata

Lareutia fuctzzata

Creuant la riera, volaven la cleopatra, Leucophasia
sin(q)is gen. vern . lat/tyri, Colias hyale gen. vern. neznalis i Li-
nzenitis rinularis, que's para de tant en quant a les branques dels
arbres . Recollirem en el mateix indret , un exemplar de la Lycaena
/zylas, mes prupia de les regions muntanyoses ; la coneixiem ja de la
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part superior de la vall (casa del Vallit) i del Pla de la Calma, d'on,

sens dubte, deu baixar.
Encara, mes amunt , torna la vall, amb els boscos d'alzina, a pendre

un caracter menys ombrbfil, i sota 1'Alzinar, a claps, uns petits pradells

tots florits de PolrJgala calcarea i Hippocrepis. Certament, to tot

un ambient montserrati aquesta falda; la Viola fVillkommi Roem.,

creix sota I'Alzinar, i ens fou molt agradosa aquesta troballa perque

no sabieni la dita Viola de mes cap a llevant de Sant Llorenc. I, encara

que no figuren en les associacions que hem esmentat , mes o menys

escampats, hem vist per tot alli, Cgtisns sessilifolius, Coronilla

Emerus, A,nelanchier turlge„ris... per6 no Viburnum Tinus. Compari's

aquesta flora amb la de Montserrat i Bages. 11,

En tota I'extensio coberta pels pradells que acabem d'esmentar,

hi observem alguns Lepidbpters caracteristics d'aquesta flora: la Ly-

caena sebrus, espn cie tart localitzada com dispersa per Catalunya, es

una de les mes tipiques de la regio del Montseny. LaLycaena. minimus,

viola ran de terra entre les mates de PolrJgala i Hippocrepis; Out

per sa grandaria coin per sa coloracio es dificil de distingir; proba-

blement sa eruga s'alimenti, aqui, de Coronilla Emerus o d'Hippo-

crepis. La Hesperia serratulae, tambe frequent en aquests llocs, es

caracteristica dels pradells de les regions muntanyoses.
En va hem cercat el Thais rumina medesicaste, que viii sobre la

Aristolochia Pistolochia a Castelldefels, planta que aqui no escas-
seja; les cites d'En Pere Antiga, per altra banda, que recolli aquella

espncie el 21) de maig als voltants de La Garriga en formacions sem-
blants, feien possible la seva troballa. Si be no forem sortosos amb
aquest Lepidopter, ben prompte el descobriment d'un altre de major

interns, ens ompli de joia; prop del caminet hi havia el Nemeobius
lucina, que viii sobre les Prinuiles , tant frequents en aquesta Vall.
Fins aleshores, no veiem confirmada la presencia de runic represen-
tant europeu de la familia Eryciuidae a Catalunya.

Tot seguit, la Vall de l'Avenco canvia del tot. Hem deixat el terreny

calls i sobre'l sil iric, els Brucs, les Estepes, els Caps d'Ase i els

Sarothamnus florits esplendorosament, donen al paisatge un nou

aspecte. Per la falda de la Vall hi ha, barrejats amb Alzines i Roures

(t) Font Quer .Ensayo fitotopografico de Bages», p L
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Lrica arborea.

Culluna Erica.

Centaurea pec-

tilzata

Anlhoxanthum

odoratum
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L. scoparia

Sarothanlnus sco-

pczrius

Cistus laurifolius

Lonicera Pergcli-

inenuln

pero qualques especies del calcari continuen aqui, com les Genista
llispanica var. hirsuta , Polgl;ala calcarea , etc. Es veuen poc
frequents els Cistus salviifolius , C. monspelicnsis , i en qualque
Hoc reduit I'olenlilla hirta i Sczxzfraga L,ina,1111ata.

Entre mig dels matolls i en els herbeis , hi descobrirem el Lahlrus
niger Bernh ., localitat la mes meridional a Catalunya d'aquesta espccie,
i vora ell, el L. macrorrhizus Wimm., que haixa fins a 450 metres.

D'entre aquesta vegetacio s'alcen de tart en quant alguns Lepi-
dbpters que solen amagar- se entre les mates corn Aspilates ochrearia
i A. l;ilvuria , Emmelia frczbealis , Pionea forficalis, i la bonica

Coscinia striczta , propia d ' indrets muntanyosos , i sobre les flors

Lycaena bellulous. Lgcaena escheri.

Alelitaea did rl nz a Lycaena icarus.

meridionalis.

Trobem tambe la Sesia culicifornzis ( que viu at tronc dels Verns);

aquests abunden pel fons de la Val] i la cobreixen de verdor sense apar-
tar de vora l'aigua; es a la Verneda que les Falgueres hi son en gran

quantitat , sobre tot Pteridium agllilinum , Polllsfichlinl aculeafum

Asolenum Adiantum-nil;rum, Polgpodiunz vnlrr-are,... La Verneda

segneix Vall amunt , iota verda de Boix, contrastant cada vegada mes

amb les faldes seques, florides de Sarothamnlus i clapejades de Pins.

Atli deixarem la Vall i tornarem enrera , havent estudiat durant la
major part del dia , tot just tin parell de quihmietres de la mateixa.

Barcelona, maig de 1915.


