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RESUM

El bosc higròfi l amb roure pènol (Isopyro-Quercetum 
roboris) és una comunitat vegetal afí a les que podem 
observar a la regió medioeuropea amb clima atlàntic, i que 
al sud dels Pirineus només apareix a la Garrotxa, i molt 
puntualment alguns rodals al Ripollès, Osona i la Selva. 
Aquesta comunitat és un “hàbitat d’interès prioritari 
comunitari”, ha estat catalogada com a “comunitat 
vegetal de molt alt interès” a la Garrotxa i protegida pel 
seu gran valor. 

En tractar-se d’una comunitat de zones planeres i fons de 
vall, d’una comarca amb una intensa activitat  agrícola, 
constructiva i industrial, la seva superfície ha minvat 
considerablement i pràcticament ha desaparegut.

El coneixement del nombre i distribució de boscos, 
bosquets i rodals d’aquesta comunitat vegetal, així 
com la seva composició fl orística, estructura, impactes 
i amenaces és vital  per poder valorar i conservar-los. 
A més, en tractar-se de petites illes enmig de vegetació 
més mediterrània, són més susceptibles a alteracions de 
l’hàbitat a causa del canvi climàtic global, per davallades 
en el nivell piezomètric o per la pressió antròpica.

En aquest projecte han estat cartografi ats a escala 1:5.000, 
un nombre important de rodals de boscos higròfi ls de la 
comunitat Isopyro-Quercetum roboris, han estat tipifi cats 
fi tosociològicament, i han estat detectades les amenaces 
i impactes per a cada rodal. A més, han estat localitzats 
i censats tots els tàxons que es consideren amenaçats 
amb criteris UICN (2001) a nivell d’estat, Catalunya i 
la Garrotxa, així com les poblacions de tàxons invasors 
forans que els afecten o poden afectar-los en un futur. 
A partir dels resultats i les conclusions es realitzen 
diverses recomanacions per a la gestió d’aquests boscos 

tan valuosos. A més, la concreció de la informació 
generada pel projecte permet fer un seguiment per 
assegurar-ne la conservació.

Paraules clau: roureda humida, roure pènol, Quercus 
robur, Isopyro-Quercetum roboris, tàxons amenaçats, tàxons 
protegits, cartografi a, caracterització fi tosociològica, 
conservació.

Abstract

The humid English oak forest (Isopyro-Quercetum roboris) 
is a plant community that is similar to those found in 
the Mediterranean region with Atlantic climate; south 
of the Pyrenees it is only found in the Garrotxa and 
occasionally in the counties of Ripollès, Osona i la Selva. 
This community is of EU interest and has been classifi ed 
as a “plant community of exceptional interest” in La 
Garrotxa and is protected as a “small forest area” of great 
natural value.

As a community found in fl at valley bott oms in a county 
with intensive construction, industrial and agricultural 
activity, its surface area has fallen considerably in recent 
years and has practically disappeared from the county.

Knowledge of the number and distribution of the 
woodlands of this plant community, as well as its fl oral 
composition, structure, regeneration and threats, is 
vital if their state of health and conservation are to be 
properly contemplated. Moreoever, the last remaining 
English oak woods consist of small islands surrounded 
by Mediterranean vegetation and as such are more 
susceptible to the changes that aff ect the ecology of 
the community. Thus, they are important for detecting 
changes resulting from alterations in the aquifer, pressure 
due to human activities and global climatic change.

Cartografi a 1:5.000 i tipifi cació dels 
boscos higròfi ls amb roure pènol 
(Isopyro-Quercetum roboris R. Tx. et 
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In this project an important number of humid 
woodlands belonging to the Isopyro-Quercetum roboris 
plant community were mapped at a scale 1:5000 and 
classifed phytosociologically. Threats and impacts for 
each woodland were also analysed. As well, all the 
taxons considered as threatened according to IUCN 
(2001) criteria at county, state and Catalan levels were 
localised and mapped. Populations of invasive taxons 
that may aff ect this community (or do so in the future) 
were localised and estimated.

On the basis of the results and conclusions a number of 
recommendations for the management of these valuable 
woodlands are proposed. The analysis of the information 
generated by the project will enable these woodlands to 
be monitored in order to guarantee their conservation.

Key bords: humid English oak forest, English oak, 
Quercus robur, Isopyro-Quercetum roboris, threatened 
taxons, protected taxons, cartography, phytosociological 
characterization, conservation.

INTRODUCCIÓ

Els boscos higròfi ls mixtes amb roure pènol de la 
Garrotxa corresponents a l’associació Isopyro-Quercetum 
roboris presenten certes afi nitats amb els boscos higròfi ls 
sobre sòls eutròfi cs que es poden observar a Europa 
central i atlàntica. A Catalunya, a més de la Vall d’Aran, 
apareixen alguns enclavaments a la banda sud dels 
Pirineus (la Garrotxa, la Selva, Osona i el Ripollès) 
que han mantingut un clima idoni. Per aquesta raó a 
Catalunya es consideren relictes i ocupen una superfície 
molt petita. Només a la Vall d‘Aran constitueix una 
comunitat important en el paisatge en tractar-se d’un 
territori situat al nord dels Pirineus amb un clima 
típicament atlàntic. Si observem el mapa de distribució 
de la comunitat (fi gura 1: Font, 2010), a Catalunya s’ha 
citat en 10 quadrats UTM 10x10 km, 9 d’ells a la Garrotxa 
i comarques veïnes.

Es tracta, per tant, d’una comunitat de molt interès 
i molt rara ja que per la seva distribució i ecologia ha 
estat molt afectada per l’activitat humana. En tractar-
se d’una comunitat de zones planeres i fons de vall, 
d’una comarca amb una intensa activitat constructiva, 
industrial i agrícola, la seva superfície ha minvat 
considerablement i només resta una superfície molt 
petita i poc important al paisatge.
Per aquesta raó la comunitat ha estat catalogada com a 
“hàbitat d’interès prioritari comunitari” (Unió Europea, 
1992, 1997) i com a “comunitat de molt alt interès” 
(Oliver, 2005b i 2006c). En base a aquest interès  ha estat 
protegida com a “superfície forestal d’àrea reduïda” 
al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
(Generalitat de Catalunya,1992, 1994) i com a bosc d’alt 
interès biològic (Generalitat de Catalunya, 2010). 

Existeixen diversos treballs que aporten informació 
fl orística i fi tosociològica sobre la roureda humida de 
roure pènol a la Garrotxa: Bolòs, 1933; Bolòs, A. & 
Bolòs, O., 1951; Bolòs, 1948a, 1948b, 1957, 1988; Vigo 
et al., 1983; Carreras et al., 1986; Oliver et al., 1988; 
Bolòs & Masalles, 1993; O; Villegas, 1993; Viñas, 
1993; Viñas et al., 1993; Sáez et al., 1994; March & 
Salvat, 1995a, 1995b i 1996; Campos, 1998; Tarruella 
& Guerrero, 1999, 2000, 2001a, 2001b; Salvat et al., 
2003; Bañares et al., 2003; Oliver, 2004a, 2004b, 2005a, 
2005b, 2005c, 2006b, 2006c, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d; 
Salvat & March, 2007; Béjar & Oliver, 2009; Font, 
2010.

En la taula 1 es recull una síntesi sobre dues comunitats 
vegetals de l’aliança Carpinion betuli presents a la 
Garrotxa, les principals espècies característiques i 
diferencials, i el número d’inventaris i les referències 
bibliogràfi ques existents (Oliver, 2006c).

En aquests petits boscos, a més del roure pènol 
(Quercus robur) que per sí constitueix tot un element 
d’interès botànic al nostre país per la seva raresa, 
existeixen tota una sèrie de plantes característiques 
d’aquests ambients, molt rares i algunes inclús 
úniques a Catalunya. Algunes d’aquestes espècies 
vegetals de gran interès són considerades amenaçades 
segons criteris UICN 2001 a nivell nacional (Sáez et.al., 
1998; Sáez & Soriano, 2000; Sáez et al., 2010), estatal 
(Bañares et al. 2003; Moreno 2008) i comarcal (Oliver, 
2005c, 2010b). Per aquesta raó unes quantes plantes 
presents en aquests boscos també s’han protegit 
(Generalitat de Catalunya, 1992, 1994, 2008, 2010). Tot 
això confereix un gran valor a aquests boscos humits. 

Figura 1: Mapa de distribució de l’Isopyro-Quercetum 
roboris a Catalunya (Font, 2010).
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Els 13 tàxons considerats amenaçats a la Garrotxa 
presents en aquests boscos, en les seves vorades o 
clarianes són:

- 4 tàxons a nivell nacional (Sáez et al., 2010):

Asplenium marinum L.: EN B1ab(iii)+2ab(iii)
Dryopteris remota (A. Braun ex Döll) Druce: EN 
B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); D
Oplismenus undulatifolius (Ard.) Roem. & Schult.: CR 
B1ab(i,ii)+2ab(i,ii); D
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.: VU C1+2a(ii); D2

D’aquests, Asplenium marinum i Silaum silaus no han 
estat retrobats a la Garrotxa des de fa dècades, i de les 
altres dues, Dryopteris remota i Oplismenus undulatifolius,  
s’ha perdut una localitat de cada, de les dues existents 
(Oliver, 2010b).

- 12 tàxons a nivell comarcal (Oliver, 2010b):

Blechnum spicant (L.) Roth: CR D
Corydalis solida (L.) Swartz: CR B1ac(iv)
Dryopteris dilatata (Hoff m.) A. Gray: CR B1a +2ac(iv); 
C2a(ii)b; D
Dryopteris remota  (A. Braun ex Döll) Druce: B1ab(i,ii,iii,
iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v); C1+2a(i,ii); D

Oplismenus undulatifolius (Ara.) Roem. & Schult:  B1ab 
(i,ii)+2ab (i,ii); D
Isopyrum thalictroides L.: EN B1ab(iii)+2ab(iii) 
Bromus ramosus Huds. subsp. benekenii (Lange) Schinz: 
et Thell.  VU D2 
Carex depauperata Curtis ex With.: VU A2bc+3bc+4bc; 
B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v); C1; D2 
Carex grioletii  Roemer in Schkuhr: VU 2c+3c(ii,iii,iv,v); 
B1ab(ii,iii,iv,v)+ 2ab(ii,iii,iv,v); C1+2b; D2
Luzula pilosa (L.) Willd.: VU C1; D2 
Polygonatum multifl orum (L.) All.: VU C1; D2 
Caltha palustris L.:  VU B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v) 
+D1+2

D’espècies protegides dins d’aquests boscos són presents 
15:

Isopyrum thalictroides L. (Generalitat de Catalunya, 1992, 
1994, 2008, 2010)
Oplismenus undulatifolius  (Ard.) Roem. & Schult. 
(Generalitat de Catalunya, 1992, 1994, 2008, 2010)
Galanthus nivalis L. (Generalitat de Catalunya, 1992, 
1994, 2008, 2010)
Asplenium marinum L. (Generalitat de Catalunya, 1992, 
1994, 2008, 2010) no retrobada en les últimes dècades.
Dryopteris remota (A. Braun ex Döll) Druce (Generalitat 
de Catalunya, 2008)

Taula 1: Comunitats vegetals de l’Isopyro-Quercetum roboris i el Brachypodio-Fraxinetum (Al. Carpinion betuli) esmentades 
a la Garrotxa (Oliver, 2006c).
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Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. (Generalitat de 
Catalunya, 2008) no retrobada a la Garrotxa en les 
últimes dècades.
Aconitum vulparia Reichenb. (Generalitat de Catalunya, 
1992, 1994, 2008, 2010) no retrobada a la zona volcànica 
en les últimes dècades.
Carex grioletii Roemer in Schkuhr (Generalitat de 
Catalunya, 2008, 2010)
Ilex aquifolium L. (Generalitat 1984)
Anemone ranunculoides L. (Generalitat de Catalunya, 
2010)
Caltha palustris L. (Generalitat de Catalunya, 2010)
Carex depauperata Curtis ex With. (Generalitat de 
Catalunya, 2010)
Corydalis solida (L.) Swartz (Generalitat de Catalunya, 
2010)
Luzula pilosa (L.) Willd (Generalitat de Catalunya, 2010)
Polygonatum multifl orum (L.) All. (Generalitat de 
Catalunya, 2010)

Actualment existeix una cartografi a genèrica d’hàbitats 
i també una de vegetació, totes dues a escala 1: 50.000, 
que abasten tota la comarca. A més, per a la zona 
volcànica hi ha un mapa de vegetació (March & Salvat, 
1995) a escala 1: 15.000, encara que la concreció al camp 
es va realitzar amb cartografi a 1:8.000. Però aquesta 
última, per la pressió que pateixen aquests ambients, 
especialment al voltant de zones urbanes caldria haver-
la actualitzat ja.

Per altra banda, només han estat estudiats des del 
punt de vista fl orístic i fi tosociològic alguns rodals de 
roureda de roure pènol, tots als voltants d’Olot i que 
representen una part poc signifi cativa dels boscos 
higròfi ls de la comarca. 

METODOLOGIA

En aquest projecte d’abast comarcal s’ha cartografi at a 
escala 1:5.000 un nombre important de rodals de boscos 
higròfi ls de la comunitat Isopyro-Quercetum roboris, 
s’han tipifi cat fi tosociològicament, i s’han detectat les 
amenaces i impactes per a cada rodal. 

A més, s’han localitzat i censat tots els tàxons que es 
consideren amenaçats amb criteris UICN (2001) a nivell 
d’estat, Catalunya i la Garrotxa, així com els protegits. 
També s’han localitzat i estimat les poblacions de tàxons 
invasors forans que els afecten o poden afectar-los en 
un futur. 

Els objectius del projecte han estat:

1) Elaborar la cartografi a digital dels boscos higròfi ls 
amb roure pènol que pertanyen a l’associació Isopyro-
Quercetum roboris, presents a la Garrotxa, a escala 
1:5.000.

2) Caracteritzar fl orísticament i fi tosociològicament les 
unitats detectades.

3) Establir els indicadors globals de cada unitat 
detectada, tant de qualitat fl orística (presència i absència 
d’espècies amenaçades, indicadores, invasores, cens/
estimació....) com estructurals de la unitat (perímetre, 
superfície...) per iniciar un seguiment en el temps.

4) Realitzar una diagnosi d’amenaces i impactes.

5) Plantejar recomanacions per a la seva conservació.

En una primera fase han estat cartografi ats sobre 
ortofotomapes 1:5.000, tots els polígons de la Garrotxa 
qualifi cats en diferents cartografi es com a rouredes 
humides de roure pènol i boscos higròfi ls de l’aliança 
Carpinion betuli, amb l’excepció d’avellanoses de 
torrenteres (as. Polysticho- Coryletum). També es van 
detectar sobre cartografi a els ambients favorables a la 
presència de rodals petits d’aquests boscos, en base 
al coneixement existent (inventaris fi tosociològics 
publicats aixecats al territori i localitats actuals trobades) 
i que cartografi es realitzades anteriorment no havien 
detectat. 

El treball de camp desenvolupat posteriorment ha 
permès detectar i cartografi ar els boscos, bosquets i 
rodals de l’Isopyro-Quercetum roboris sobre ortofotomapa 
1:5.000. 

Per a cada rodal detectat, ha estat recollida informació 
dels següents indicadors:

- àrea de presència i d’ocupació
- catàleg fl orístic primaveral 
- inventari fi tosociològic primaveral de les àrees més 
representatives de la unitat
- cartografi a i cens/estimació d’espècies amenaçades 
- impactes i amenaces
- presència de plantes invasores
- notes sobre geomorfologia i litologia de l’hàbitat.

Tota la informació recollida ha estat bolcada a una base 
de dades vinculada a un mapa Miramon per poder fer 
l’anàlisi de les dades.

RESULTATS I CONCLUSIONS

Caracterització fi tosociològica

L’aliança Carpinion betuli Issl. 1931 (Fraxino-Carpinion R. 
Tx. 1936) reuneix boscos mixtes, rouredes, avellanoses i 
freixenedes situades en ambients higròfi ls, normalment 
sobre sòls rics en nutrients i amb una humitat edàfi ca 
important.  A la comarca s’han detectat diferents 
comunitats vegetals adscrites a aquesta aliança: Isopyro-
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Quercetum roboris, Polysticho-Coryletum i Brachypodio-
Fraxinetum.

1. Isopyro-Quercetum roboris 

Les rouredes humides de roure pènol (Quercus robur) i 
boscos mixtes higròfi ls d’aquest roure amb auró (Acer 
campestre), freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior) i til·ler 
de fulla petita (Tilia cordata) de l’Isopyro-Quercetum 
roboris pertanyen a la subaliança Polysticho-Corylenion 
Vanden Berghen 1969 em. nom. O. de Bolòs, i poden 
aparèixer a la comarca en dues situacions:

- parts baixes de vessants, enclotades i molt humides, 
per sobre de boscos de ribera (al. Alno-Padion), així com 
clotades humides, especialment de la meitat occidental 
de la vall i baixant pel Fluvià fi ns a Castellfollit de 
la Roca, riu Brugent avall cap al sud fi ns al límit de 
comarca i més enllà, i baixant pel riu Ser cap a l’est dins 
del municipi de Santa Pau.

- planes de sòls amb humitat edàfi ca important, que 
només hem observat a la cubeta olotina i a la vall de 
Bianya, i molt puntualment a la vall d’en Bas, on 
probablement deurien ser força importants.

L’associació Isopyro-Quercetum roboris R. Tx. et Diem. 
1936 presenta al territori tres subassociacions:

- subas. geranietosum nodosi J. Carreras, J. Gil et J. Vigo 
1986
- subas. pulmonarietosum affi  nis O. Bolòs 1957
- subas. oplismenetosum O. Bolòs 1957

L’àrea de distribució d’aquests boscos higròfi ls es centra 
en la cubeta olotina, però ateny els límits comarcals 
a l’oest, sud i nord de la comarca, penetrant a les 
comarques veïnes de la Selva, Osona i el Ripollès. Fins 
al moment la comunitat era citada de 9 quadrats UTM 
10x10 km, i amb les dades d’aquest projecte s’ha ampliat 
a 11. 

Les altituds en què han estat localitzats aquests boscos 
oscil·len entre 280 i 980 m.

En quant a substrats hi ha més rodals i superfície sobre 
materials sedimentaris carbonatats que sobre substrats 
àcids (basalts, granits, arenisques).

En total s’han aixecat 230 inventaris fi tosociològics 
repartits per tots els boscos d’aquest tipus detectats a la 
comarca i zones perifèriques.

Els boscos higròfi ls de la comarca de l’aliança Carpinion 
betuli presenten un conjunt important d’espècies de 
l’ordre Fagetalia, on és integrada l’aliança. Són presents 
diferents espècies de l’aliança Carpinion betuli a nivell 

global o local (Potentilla sterilis, Campanula trachelium, 
Pulmonaria affi  nis, Polystichum aculeatum, P. setiferum, 
Fraxinus excelsior, Quercus robur, Isopyrum thalictroides, 
Polygonatum multifl orum, Luzula pilosa, Ulmus glabra). 
Aquestes espècies disminueixen la seva presència i 
abundància en general en allunyar-se del nucli de 
rouredes de la cubeta olotina. En un principi espècies 
com Isopyrum thalictroides, Pulmonaria affi  nis, Polygonatum 
multifl orum, Corydalis solida, Carex depauperata i Luzula 
pilosa només apareixen en rouredes humides a la cubeta 
olotina i voltants immediats, en condicions especials de 
molta humitat edàfi ca i altitud intermitja (300-600 m).

A menys altitud els boscos s’empobreixen d’espècies 
de l’aliança Carpinion betuli, mantenen un conjunt 
d’espècies de l’ordre Fagetalia, i penetren espècies de 
terra baixa, presents també en boscos de ribera, ja que 
els boscos higròfi ls es limiten a ocupar la part superior 
dels fondals fl uvials en contacte amb vernedes. Seria 
el cas dels boscos higròfi ls del Fluvià (Sant Joan les 
Fonts avall), del Ser (Santa Pau avall) i del Brugent 
(Sant Feliu de Pallerols i les Planes d’Hostoles).  En 
aquests boscos només apareixen puntualment algunes 
espècies de l’aliança (Campanula trachelium, Potentilla 
sterilis, algun peu de Quercus robur i Ulmus glabra, i 
amb més importància, Fraxinus excelsior. Un alt nombre 
d’espècies, i sovint abundants de l’ordre Fagetalia ens 
indica que aquests boscos, força més empobrits, encara 
pertanyen a l’aliança Carpinion betuli, en no tenir les 
característiques ni situar-se en ambients típicament 
fl uvials de les vernedes i boscos de ribera (aliança Alno-
Padion) ni en fagedes de l’aliança Fagion sylvaticae. En 
aquests boscos d’infl uència més mediterrània apareixen 
espècies com Carex grioletii, Carex sylvatica subsp. paui 
(substituint la subsp. sylvatica). 

Les espècies més signifi catives del pla d’Olot (Isopyrum 
thalictroides, Polygonatum multifl orum i Luzula pilosa) 
desapareixen cap al NW, però els boscos higròfi ls 
mantenen encara una bona diversitat de característiques 
i diferencials de l’aliança a baixa altitud, especialment 
a la vall de Bianya i a l’Alta Garrotxa, on encara 
apareixen algunes espècies d’interès com Oplismenus 
undulatifolius, Carex grioletii, Dryopteris remota, D. 
dilatata, Polystichum aculeatum, Blechnum spicant i Bromus 
ramosus ssp. benekenii. Una espècie abundant en aquests 
boscos, i també en els del Ripollès és Geranium nodosum, 
diferencial de l’aliança Tilio-Acerion (Vigo et al., 1983) i 
de la subas. geranietosum nodosi de l’Isopyro-Quercetum 
roboris (Carreras et al., 1986).

Però a més altitud aquestes espècies de l’aliança 
Carpinion betuli, a excepció de Dryopteris dilatata i 
Geranium nodosum, desapareixen, de manera que al 
Ripollès, a la vall del Ter (Carreras et al., 1986, Oliver, 
2004a) només apareixen, i amb poca importància 
i presència, Pulmonaria affi  nis, Potentilla sterilis i 
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Campanula trachelium. Aquests boscos de la vall del 
Ter, arrecerats en fondals de torrenteres que tributen 
al Ter i als mateixos vessants del riu, en posicions més 
o menys obagues i força pendents, acostumen a ser 
dominats per Tilia cordata (sovint hibridat), Fraxinus 
excelsior i Acer campestre, de manera que Quercus robur 
globalment perd importància.

Els boscos higròfi ls de la vall d’en Bas, situats alguns 
en planes al·luvials, però especialment en els vessants 
baixos de fons de vall més obacs, Isopyrum thalictroides 
no és present (en aquest sector només surt en fagedes) 
però en canvi sí apareixen puntualment Luzula pilosa 
i Polygonatum multifl orum, i de manera més habitual 
i abundant altres plantes com Potentilla sterilis, 
Campanula trachelium, Pulmonaria affi  nis, Polystichum 
setiferum, Ulmus glabra, Tilia cordata, Quercus robur, 
Fraxinus exelsior i Prunus avium. 

Cap al sud (conca del Brugent) els boscos higròfi ls 
s’empobreixen i només apareixen puntualment en 
vessants baixos, a la vora de cursos fl uvials i amb les 
plantes característiques menys exigents (Polystichum 
setiferum, Campanula trachelium, Potentilla sterilis, 
Quercus robur, Fraxinus excelsior, Tilia cordata) i altres 
plantes de l’ordre Fagetalia.

A part, hem de diferenciar els boscos higròfi ls sobre 
subtrats àcids pertanyents a la subas. pulmonarietosum 
affi  nis, als que correspondrien els més típics del 
pla d’Olot, sobre basalts, com altres sobre granits 
i substrats sedimentaris descarbonatats de l’Alta 
Garrotxa i la serralada Transversal. Tots ells presenten 
un grup d’espècies acidòfi les: Lathyrus linifolius, 
Lonicera periclymenum, Veronica offi  cinalis, Luzula 
forsteri, Teucrium scorodonia, Serratula tinctoria, Agrostis 
capillaris, Deschampsia fl exuosa...

Les espècies acidòfi les són pràcticament absents sobre 
substrats carbonatats (subassociació geranietosum 
nodosi) on en canvi destaquen plantes com Geranium 
nodosum o Carex digitata. 

Les subassociacions pulmonarietosum affi  nis  i 
geranietosum nodosi han estat observades a l’Alta 
Garrotxa (Viñas, 1993). En les muntanyes del 
Puigsacalm i serra de Milany (Villegas, 1993) no 
s’especifi ca la subassociació però els inventaris aixecats 
sobre sedimentàries corresponen a la subassociació 
geranietosum nodosi. En l’àmbit del full de vegetació 
de Banyoles (Bolòs & Masalles, 1983) no s’especifi ca 
la subassociació encara que, pels llistats que consten, 
corresponen a la  subassociació geranietosum nodosi. 
De tota manera nosaltres hem observat a la Zona 
Volcànica de la Garrotxa les dues subassociacions 
(Oliver, 2005b).

De la vall de Bianya es va descriure una subassociació 
oplismenetosum (Bolòs, 1957), típica de vessants de 
cursos fl uvials. Els inventaris que hem aixecat en tot 
el curs Fluvià i Ser de boscos d’aquest tipus concorden 
amb els dos inventaris aixecats en la publicació on va ser 
descrita aquesta subassociació, excepte en la presència 
d’Oplismenus undulatifolius, espècie molt rara amb una 
sola localitat a la comarca i a la península Ibèrica.

2. Brachypodio-Fraxinetum excelsioris 

En capçaleres de torrents tributaris del Ter i de la riera de 
Beget, al sector nordoccidental, i en posicions obagues 
però més fredes, per sobre d’aquests bosquets de 
l’Isopyro-Quercetum roboris, entre 900 i 1.100 m  s’observen 
boscos generalment dominats per Fraxinus excelsior amb 
espècies dels Fagetalia i amb poques plantes de l’aliança 
Carpinion betuli (Potentilla sterilis, Campanula trachelium). 
En aquests ambients ja molt més freds, aquests boscos ja 
pertanyen a les freixenedes del Brachypodio-Fraxinetum 
excelsioris descrites del Ripollès (Vigo, 1996). 

3. Polysticho-Coryletum

En fondals amb poc sòl, normalment torrenteres, 
només hi dominen espècies que poden crèixer en 
substrats rocallosos com l’avellaner (Corylus avellana) 
i el boix (Buxus sempervirens) i puntualment el grèvol 
(Ilex aquifolium), amb un estrat herbaci on destaquen 
Polystichum setiferum, P. aculeatum, Hedera helix, Anemone 
hepatica, Carex digitata, C. grioletii. Aquests boscos 
empobrits de l’aliança Carpinion betuli corresponen a 
avellanoses amb polístic (Polysticho-Coryletum).

Cartografi a

La cartografi a dels boscos higròfi ls de la Garrotxa és 
complicada pel gran nombre d’enclavaments dispersos 
pel territori, molts d’ells d’una superfície petita. S’han 
cartografi at a escala 1:5.000 un total de 247 polígons 
d’Isopyro-Quercetum roboris detectats. Les zones millor 
prospectades són la zona volcànica de la Garrotxa, la 
vall d’en Bas i la vall de Bianya. En la fi gura 2 es pot 
veure la seva distribució. 

La majoria dels rodals d’Isopyro-Quercetum roboris són 
situats a la cubeta olotina i a la base de les muntanyes que 
encerclen la vall d’en Bas i la vall de Bianya.  En general 
són els rodals amb més superfície i més connectats de la 
comarca. A la resta del territori apareixen puntualment, 
en menys quantitat, més esparsos, de superfície més 
reduïda i amb menys espècies característiques de 
l’aliança. Per exemple, a l’Alta Garrotxa, excepte els fons 
d’algunes valls importants (Bolòs, Hormoier, Salarça...), 
la resta només presenten retalls menors d’una hectària i 
força esparsos, i poc connectats, fet que pot explicar la 
seva pobresa fl orística. 
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La superfície total cartografi ada de rouredes humides i 
boscos mixtes higròfi ls amb roure pènol corresponents 
a l’associació Isopyro-Quercetum roboris és de 1.743,07 
ha.

El rodal més petit cartografi at és de 314,10 m2 i el més 
gran de 103,45 ha, encara que la majoria dels rodals 
presenten una superfície no superior a 5 hectàrees i 
especialment menys d’una hectàrea (fi gura 3).

Espècies amenaçades i d’interès

En l’anàlisi de les rouredes higròfi les amb espècies més 
interessants destaquen (taula 2) algunes rouredes del 

Pla d’Olot, de la vall de Bianya, la vall de Salarça i la 
vall d’en Bas. 

En el Pla d’Olot (cubeta olotina) el conjunt de rouredes 
presenten fi ns a 7 espècies amenaçades, totes protegides 
(Isopyrum thalictroides, Luzula pilosa, Caltha palustris, 
Polygonatum multifl orum, Carex depauperata, Carex 
grioletii i Corydalis solida), a més d’un bon contingent 
de característiques i diferencials de l’aliança Carpinion 
betuli, i una llista important d’espècies dels Fagetalia. 
Per tant, la conservació dels boscos higròfi ls de la 
cubeta olotina comporta la conservació d’un bon grup 
d’espècies d’interès i també de protegides, encara que 
aquest fet no és comparable amb la resta de sectors de 

Figura 2. Distribució de rodals d’Isopyro-Quercetum roboris estudiats (polígons verds) i dels inventaris aixecats (cercles 
vermells)
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la comarca ja que el Pla Especial de la Zona Volcànica de 
la Garrotxa (Generalitat de Catalunya, 2010) ha protegit 
localment moltes espècies, que en altres sectors no han 
estat protegides.

Els boscos higròfi ls de la vall de Bianya presenten força 
espècies relativament termòfi les. Apareixen 5 espècies 
amenaçades de les quals 4 són protegides. Només en 
dues rouredes és present Oplismenus undulatifolius, però 
totes dues molt properes corresponen a l’única localitat 
a la península Ibèrica d’aquesta gramínia. A part, trobem 
Carex grioletii i Dryopteris dilatata i algunes espècies de 
l’aliança Carpinion betuli.

Els boscos mixtes higròfi ls de roure pènol, freixes, 
aurons i til·lers de l’Alta Garrotxa són més pobres, tant 
en espècies amenaçades (4) com en espècies protegides 
(3) i en característiques de l’aliança Carpinion betuli. 
Només destacar la presència a la vall de Salarça de 

Dryopteris remota, amb una de les dues úniques localitats 
ibèriques.

Aquests boscos de l’Alta Garrotxa i de la vall de Bianya 
serien els més prioritaris de protegir per la presència 
de tàxons d’interès (amenaçats i protegits), i també per 
no ser totes dins d’un espai natural d’especial protecció 
com passava amb les rouredes de la zona volcànica.

Els boscos higròfi ls de la vall d’en Bas presenten un 
cert número d’espècies característiques i/o diferencials 
de l’aliança Carpinion betuli, un número més important 
de tàxons dels Fagetalia, 3 espècies amenaçades i 6 
protegides. Destaquen les úniques localitats de Luzula 
pilosa i Polygonatum multifl orum, en rouredes fora 
de la cubeta olotina. Aquests dos tàxons presenten 
globalment poques localitats amb molt pocs individus 
en cada localitat, i per tant, els boscos higròfi ls de la vall 
d’en Bas són importants en quant a la seva conservació.

Taula 2. Presència d’espècies de l’aliança Carpinion betuli, i d’espècies amenaçades i protegides per sectors de la Garrotxa.

Figura 3: La majoria dels rodals de boscos higròfi ls amb roure pènol (As. Isopyro-Quercetum roboris) detectats i cartografi ats 
presenten superfícies petites com es pot veure el gràfi c del nombre de rodals per unitat de superfície (ha).
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El Fluvià oriental, riu avall de Castellfollit de la Roca,  
presenta alguns vessants molt inclinats orientats al 
nord que encara serveixen de refugi d’algunes espècies 
del Carpinion betuli (10) però la presència d’aquestes 
plantes és molt més puntual (63%) que als boscos de 
la cubeta olotina. Cal destacar la localitat d’Oplismenus 
undulatifolius que no ha estat  retrobada des de fa 
dècades), i molt especialment 4 espècies de la llista 
vermella de la Garrotxa i 5 espècies protegides.

Els boscos higròfi ls de la vall del Brugent al sud de 
la comarca són menys importants quant a espècies 
d’interès. Presenten menys espècies de l’aliança 
Carpinion betuli, també amb una menor presència (59%), 
manquen tàxons amenaçats i només apareixen 3 tàxons 
protegits.

Les rouredes de roure pènol de la vall del Ter, també 
tenen menys tàxons de l’aliança, però amb una presència 
alta comparat amb els altres, ja que es tracta de tàxons 
típicament eurosiberians ben presents al Ripollès. 
Només existeix 1 tàxon quasi amenaçat a Catalunya 
(Aegopodium podagraria) i 2 espècies protegides a 
Catalunya.

Per tant, els boscos higròfi ls del Fluvià oriental, del 
Brugent i de la vall del Ter ja no són tan importants en 
quant a espècies amenaçades i protegides com la resta.
De les dades recollides sobre espècies amenaçades als 
rodals estudiats s’ha obtingut informació valuosa per 
fer la diagnosi del grau d’amenaça segons criteris UICN 
(2001) a nivell de Catalunya i de la Garrotxa (taula 3). 
Aquestes dades ajuden a valorar el nivell d’amenaça 
dels diferents tàxons estudiats.

Si es concreta no per sectors sinó per enclavaments 
interessants de boscos higròfi ls podem destacar  12 
indrets amb presència important d’espècies amenaçades 
i d’interès: 5 al Pla d’Olot, 3 a l’Alta Garrotxa, 3 a la vall 
de Bianya i 1 al sector oriental del Fluvià (taula 4).

Espècies invasores

Els boscos estudiats presenten problemàtiques locals 
d’invasió de plantes al·lòctones. Aquest problema es 
considera greu en tots els boscos del Pla d’Olot ja que 
per proximitat, de vegades extrema amb jardins privats, 
carrers i espais públics enjardinats, moltes espècies 
invasores perilloses (Oliver, 2006) han entrat dins dels 
rodals afectant espècies autòctones, algunes d’elles 
protegides i amenaçades. A part d’aquestes localitats més 

Taula 3. Dades bàsiques de tàxons amenaçats presents en boscos de l’Isopyro-Quercetum roboris a la Garrotxa. Dades 
pròpies excepte * Salvat & March, 2009.

Bromus ramosus
subsp. benekenii
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periurbanes hem d’esmentar la vulnerabilitat 
d’altres boscos davant espècies invasores 
concretes. És el cas de rouredes humides 
properes a vivers de palmeres excelses 
(Trachycarpos fortunei) com les del Fluvià en 
el municipi de Sant Joan les Fonts, on s’han 
detectat més de 5.000 exemplars escapats en 
8 ha de boscos de l’Isopyro-Quercetum roboris, 
o a la Moixina més puntualment també 
amb rodals afectats per aquesta palmera, en 
aquest cas procedents de l’esporga de jardins 
privats, i que poc a poc va ocupant espai en 
detriment especialment de plantes herbàcies 
de la roureda.

Recomanacions

Quant a recomanacions per a la conservació 
d’aquests boscos caldria:

1. Assegurar que no s’afecti negativament 
ni desaparegui cap dels rodals existents 
actualment, per tant cal aconseguir una 
protecció urbanística i efectiva adequada, 
especialment al pla d’Olot, vall d’en Bas i vall 
de Bianya.

2. Augment de la superfície global de la 
comunitat, amb repoblacions i regeneració 
d’antics rodals, especialment parcel·les 
afectades per una pastura/estada intensa de 
bestiar (pla d’Olot i Salarça).

3. Augment de la superfície dels rodals. Molts 
rodals poden ampliar la seva superfície, tant 
per la perifèria com l’interior on existeixen 
moltes zones obertes. Això tindria un efecte 
molt important en les rouredes del Pla d’Olot, 
vall de Bianya i vall d’en Bas.

4. Increment de la connectivitat entre rodals 
que facilitaria la conservació global dels 
boscos i dels tàxons que s’hi fan. Actuació 
prioritària al Pla d’Olot.

5. Caldria actuar-hi activament per millorar  
l’estructura forestal i/o de la comunitat. 

6. Millorar la composició fl orística: conservar i 
millorar les poblacions d’espècies interessants 
i amenaçades, i eliminar espècies invasores 
perilloses.
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d’Història Natural, i per l’any 2008, amb la Fundació 
d’Estudis Superiors d’Olot es va aconseguir una 
ACOM (Ajuts a la Recerca Local) de la Generalitat de 
Catalunya.
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