
CIÉNCIES 

La Vegetació 
de la plana de la Selva 

LLUÍS VILAR I SAIS 

L a Selva és una Comarca del 
Principat que, segons la divi-
sió territorial de la Generali-

tat de Catalunya de l'any 1937, s'es-
tén des de la Costa Brava de mig-
jorn fins ais cims enlairats de la Ser-
ralada Transversal. Una extensió 
tan gran comporta gran varietat de 
boscos i menes de vegetació dife-
rents que no sempre s'han tingut en 
compte a ^l^ora de descriure el pai-
satge de la centrada. 

De fet, la Selva, entesa en la 
seva globalitat, presenta una faceta 
marina (la Serralada Litoral o de 
Marina), una de muntanyenca (zo
na de Montseny-Gullleries) i entre-
mig iii trobem la plana selvatana, 
nom amb qué es coneix en aquesta 
part la Depressió Pre-titoral. Les 
serralades constitueixen alinea-
cions muntanyoses de relativa im
portancia (Montseny 1.713 m d'al-
tura, a la Serralada Pre-litoral, i 
Cadiretes, 519 m d'altura a la Lito
ral). El rocam fonamental de les 
Serralades és el granit i roques filo-
nianes provinents del batólit grani-
tic herciniá (Massís Cátala). Entre 
ambdues serralades queda emmar-
cada la Depressió Pre-litoral, un 
bloc enfonsat recobert per dipósits 
neogénics i quaternaris (miocé, 
pliocé, arcoses i sediments d'ori-
gen generalment al.luvial). 

El tipus de substrat, dones, dife
rencia de les zones veVnes la plana 
de la Selva, els Ifmits de la qual arri-
barien fins a tocar Qirona ciutat. 

Un altre deis trets diferencia-
dors de la Plana de la Selva és el 
seu mal drenatge, amb autentiques 
zones endorreiques, com la de Sils, 
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Bosc mixt de roures i alzines a la plana de la Selva, prop del poblé de Sils. 
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ESQUEMA GEOLÓGIC (L. PalK Buxó, 1983). O. Leucogranits i granodiorites. 
- 1 . Gneis quars-feldespátics. - PALEOZOIC: 2. Esquists, pissarres, quarsites, 
calcáries, grauvaques i porfiroids. - PALEOGEN: 3. Conglomerats, gresos i 
argües vermelloses-vinoses. - 4. Calcáries grises. - 5. Margues i argües biaves. 
-6. Gresos. - NEOGEN; 7. Basalts, basanites, piroclastes i escories. - 8. Conglo
merats, gresos, llims, argües i sorras arcósiques. - QUATERNARI: 9. Graves, 
sorras, llims i argües. - 10. Girona. - 11. Riudellots. - 12. Vilobí. - 13. Santa 
Coloma de Farners. -14. Sus. -15. Maganet. -16. Vidreres. -17. Llagostera. -18. 
Caldas de Malaveüa. - 19. Cassá. 

on hi havia l'antic estany de consi
derables proporcions i que figurava 
ais mapes de l'época. Al s. XVIII, tot 
coincidint amb l'extensió i la inten-
sificació de la producció agrícola, 
les zones palustres (aiguannolls 
com es coneixen a la comarca) re
cularen fortament, I culmina el pre
ces amb la dessecació de l'estany 
de Sils a mitjan segle XIX. 

La climatología 

La plana selvatana presenta un 
clima típicament mediterrani sub-
humit, a cavall de la zona costa
nera, mes árida, i de la mes plujosa 
de la muntanya. Com es pot veure 
al diagrama i tal com succeeix a la 
zona húmida de la Garrotxa, quan 
plou mes és a la primavera i no a la 
tardor com passa ais d imes medi-
terranis tipies (Girona ciutat, p. ex.). 
Aixó vol dir que la vegetació té unes 
condicions molt favorables per ini
ciar la represa primaveral i per su
portar l'eixut estival, que d'altra 
banda mai no sol ser massa acusat. 
Aquestfet, juntament amb una cer
ta inversió térmica que fa enregis-
trar temperatures molt fredes i boi-
res continuades a l'hivern, acaba 
d'amanir un indret especial, on la 
vegetació també ho ha de ser. 

Les dades de temperatures i 
precipitacions enregistrades a l'ae-
roport Girona-Costa Brava de Vilo
bí d'Onyar han permés la confecció 
d'un diagrama climátic; la mitjana 
de precipitado anual és de 808,9 
mm i la temperatura mitjana de 
13,8 °C. 
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Tall A-B. 
I. Sureda {Quercetum ilicis suberetosum) sobre granit. II. bruguera de bruc descombres i estepa sor-
rera a les carenes i indrets desforestats {Lavandulo-Ericetum scoparíae). III. Alzinar (Q. ilicispistacieto-
sum) sobre roca volcánica. IV. Garriga i prats secs a les carenes i Indrets desforestats. V. Complex riparl 
(vegetació higróflla + Phragmition australis) I arbredes ais indrets inundats. VI. Poblacíons mixtes de 
roures l alzines sobre sedlments. 
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Roureda de roure 
martinec i roure 

atricé en un turó de 
Maoanet, prop de 

l'entroncament, 
parcialment 

destruida per 
l'extracció de ierres. 

m-rtlstm- . . , , ^ \;>s. 

La vegetació de la plana 

La vegetació de la plana selva-
tana ha estat estudiada, entre d'al-
tres, peí Dr. Oriol de Bolos (1959). 
La característica principal és que la 
vegetació mediterránia típica de la 
Comarca (alzinars i suredes) deixa 
lloc a formacions de caire mes hu-
mit en esguard deis obacs i fonda-
lades cara nord de les darreres 
estribacions de la Serralada Litoral 
de Maganet, i sobretot de les terres 
plañeres de la Depressió, periódi-
cament embassades en certs in-
drets com a la zona de l'antio estany 
de Sils. Així dones, frec a frec amb 
associacions vegetáis mediterrá-
nies, en trobem d'altres centre-eu-

ropees i ádhuc atlántiques: és el 
cas de les rouredes de roure marti-
nenc i roure áfrica, de les avellano-
ses, deis herbassars de grans cá-
rexs i deis prats de dall. 

Nou menes de boscos, peí cap 
baix, han estat descrits a la plana 
selvatana (Bolos, 1959), la qual co
sa índica la gran riquesa forestal 
existent. Els dos esquemes mos-
tren la distribució de la vegetació a 
la plana: 

1. Sobre les terres granítiques 
de caire ollgotrófic (sdls amb pe
ques substancies nutritivas) la SU-
REDA (Quercetum ilicis subereto 
sum) és el bosc domlnant; no po-
dem saber com era abans de la seva 
explotació per l'home car l'alzina 

també hi devia créixer. Si bé l'alzina 
no hauria donat carácter d'alzinar 
ais boscos granltics selvatans 
—almenys com l'agrupament que 
coneixem deis indrets basáltlcs— sí 
que hauria donat una fesomia dife-
rent a la sureda deis llocs planers i 
de sol mes gruixut, que Tactual ocu
pada per la bruguera de bruc d'es-
combres i per l'estepa berrera (La-
vandulo-Ericetum scopariae). En 
aquesta zona son normáis les po-
blacions de pi pinyer [Pinas pinea) i 
d'altres de repoblació (P. pinaster 
sobretot). 

2. Sobre terreny volcánic, l'AL-
ZINAR (Quercetum ilicis pistacieto-
sum), domina ámpliament i general-
ment en estat forga pur. 

3. Ais riereis i rieres selvatanes 
el bosc de verns, la VERNEDA, (La-
mio-Alnetum giutinosae) hi és la co-
munitat propia i cebriria una franja 
ben ampia si les terres no s'hagues-
sin aprofitat peí conreu. Prop de l'ai-
gua, especialment ais cursos de Hit 
ampli, com a la riera de Sta. Coloma, 
i a les clarianes que es predueixen, 
la salzereda (Saponarío-Salicetum 
purpureae) i la bardissa (Rubo-co-
riaretum) acompanyen al ric bosc 
caducifeli. Enlloc com a la Selva la 
verneda assoleix una espectaculari-
tat tan notable de plantes en flor al 
bell punt de la primavera. Una mala 
gestió forestal i la poca cura de certs 
propietarls l'han fet desaparéixer de 
molts indrets en benefici de la bar
dissa, una conunltat secundaria del 
tot improducti/a. 

4. Sobre el ollecé i els materials 
quaternaris, els béseos de roures i 
alzines amb pi pinyer esdevenen la 
formació domlnant. Les restes que 
queden d'aquests béseos fan pen
sar, dones, que la vegetació a la 
plana de la Selva, va teñir carácter 
de roureda. La imatge tardoral i hi-
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Tall C-D. 
I. Alzinar sobre roca volcánica. II. Sureda sobre granit (i bruguera de bruc d'escombres I estepa crespa, 
III). IV. Roureda de roure áfrica (Carici-Quercetum canariensis) ais obacs. V. Avellanoses (Polistícho-
Coryl0tum) a les fondalades ombrívotes. VI. Omeda ais peus de vessant humits (Lithospermo-Ulmetum 
minoris). Vil. Gatelleda (Carici-Salicetum catalaunicae) ais peus de vessant inundats. VIII. Verneda 
{Lamio-Alnetum giutinosae) a les vores deis cursos d'algua. IX. Salzeda {Saponarío-Salicetum purpu
ree) al Hit del riu. 
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Área ds prnts(Gaudinio-Arrhenathe Fz^l 

retum); ratllat senzill: herbaa- ' — — ' 

Arbredes de oolXancres i olatens 

Sureda 
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cctum ot rubae) 

Pob lac lons mixtea de r o u r e s 1 a l z l n e s 

^ A l z i n a r 

^ Restes tíe c a n / l s s a r 

J^ Termes posats e l 1,7A0 
Ponts sobre 1 ' a u t o p i s t a A -7 

vernal son prou gráfíques per de
mostrar aquest fet. 

5. Els indrets mes baixos, sovint 
inundats, reporten un complex de 
canyissar, prats de dall i herbassars 
improductius (p. ex. els de grans 
cárexs), i, a mes, restes d'herbas-
sars subaquátics, ais recs i cañáis 
que mantenen aigua tot l'any (vegeu 
esquema de Sils). 

6. Ais turons que hi ha entre Sils 
i Mapanet, tot resseguint la vía dei 
ferrocarrii. disposats en direcció 
NW/SE, vers la riera de Sta. Coio-
ma, s'hi fan la gateiieda, remeda, 
i'aveilanosa i ia roureda de roure 
martinenc i el roure áfrica, en es-
guard de mes a menys humitat edá-
flca. La gateiieda {Carici-Salicetum 
Catalaunicae) creix ais peus de ves-
sant que resten humits bona part de 
l'any i on ei gateü (Salix atrocinerea 
ssp. catalaunica) té ei seu habitat 
idonl. L'omeda amb müi gruá {Lithos-
permo-Ulmetum minoris) és el bosc 
que hi va ai darrera, mentre que 
enfiiant-se per Íes fondalades om-
brívoies creix i'aveiianosa amb po-
iístic (Polysticho-Coryletum), un 
bosc en gaieria que ressegueix ies 
torrenteres i eis fons deis obacs. La 

resta, l 'ocupa ia roureda fins a ia 
carena, on torna a aparéixer ei bosc 
de suros. Tot un mosaic que ens 
demostra com responen eis vege
táis a petites diferencies en ies con-
dicions ambientáis. 

Com es pot veure, la complexi-
tat de la vegetació selvatana és molt 
gran i cal tenir-la en compte a l'hora 
de fer estudis sobre el medí I explo-
tacions de tota mena. Sense anar 
mes lluny, els turons de Maganet, la 
vegetació deis quals s'ha comentat 
a l'apartat 6, son greument amena-
gats per explotacions d'árids que 
s'haurien de fer en una altra zona i 
no pas en aquest indret tan espe
cial, Semblantment passa a la pla
na húmida: la preservado d'una 
part és una tasca urgent per tal de 
conservar I estudiar la vegetació 
lacustre tan extensa en un passat i 
de ia qual ara, només queden pe
ques restes. 

Llufs Vitar i Sais és botáníc i professor del Cot.legí 
Unrversitari de Glrona. 
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