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Les terrasses per a la plantado d'eucaliptus o pins provoquen l'erosió del
sol i desírueixen el paisatge vegetal.

La flora i la vegetado
durant els mesos de juliol i agost
que coincideix amb les temperatur e s m é s e l e v a d e s . A q u e s t f e t , juntaI massís paleozoic ment a m b d'altres factors climátics
de les Gavarres és a com els vents, la natura intricada
l'extrem Nord de la del relleu, a m b forts pendents, i la
Serralada Litoral Ca- naturalesa del substráete condiciotalana í ocupa la nen el tipus de vida de les plantes
partsud-orientaldel que s'hi fan: son plantes dites mediGirones i la meitat sud-oest del Baix terránies les que constitueixen maEmpordá, amb una altura mitjana joritáriament la flora de les Gavarentre els 300 i 400 m; la máxima res, és a dir, están adaptades a
algada correspon al Puig d'Arques aqüestes condicions ambientáis,
amb 531 m, seguit deis Ángeis amb amb les tulles endurides i perennes, de superficie redui'da i els mar485 m.
ges recargolats; son plantes adapEl clima de les Gavarres és de
tades a suportar l'eixut estival i tetipus mediterrani cálid i d'hiverns ñen un creixement forpa lent. Les
suaus. Les precipitacions es distri- comunitats de plantes mediterrábueixen irreguiarment al llarg de nies a m b aqüestes característiques
l'any amb máxims a la tardor i pri- i de color verd (una mica fose) tot
mavera i un important perlode eixut
LLUÍS

240

I

POLO

í

ALBERTf

l'any, son les que predominen en el
paisatge vegetal de les Gavarres.
Pero en els fondals ombrívols,
vora deis recs i rieres, la flora i
vegetado son ben diferents: les plantes que hi viuen teñen humitat tot
l'any, son herbes sucoses, arbres i
arbusts caducifolis amb tulles tendres. La vegetado té en aquests
indrets una fesomta ben diferent
durant tot l'any, destacant el verd
de la v e g e t a d o mediterránia, tant a
l'hivernamb les branques núes com
a l a primavera amb el verd ciar de la
brotada, a l'estiu per la ufana del
fullatge i a la tardor per les tulles
grogues o brunenques que van
caient.
Flora i vegetació també varíen
d'acord amb la naturalesa del sol
que proporciona nutrients a les plan-

LES GAVARRES
tes i té un important paper en la
retenció d'aigua enfront de l'economia hídrica deis vegetáis. Les Gavarres están constituVdes básicament per pissarres i granlts (i una
franja d'esquistos metamórfics a la
zona de contacte}. Els sóls que s'han
originat sobre granit son ácids, sorrenes i forpa permeables i serán
ocupats per plantes acidófiles. Els
sóls originats sobre pissarres son
débiinnent ácids o neutras, mes argilosos i menys permeables i poden
teñir carbonat cálcic; sustentaran
una vegetado menys acidóflla.

La flora
Les plantes que viuen a les Gavarres son principalment especies
mediterránies com l'alzina {Quercus //ex) el suro (Quercus súber), el
garric (Quercus coccitera), l'arbog
[Pistacia lentiscus). I'arítjol (Smilax
áspera), el xuclamel {Lonicera implexa), així com brucs, estepes i
pins. Son majoritáriestant peí n o m bre d'espécies com per la biomassa que representen, ja que ocupen la major part del territori, pero
a lesGavarres també hi ha especies
atlántiques i eurosiberianes (és a
dir, que teñen el seu óptim fora de
la regió mediterránia) i que son
indicadors de les especiáis condicions microclimátiques que es d o nen a les fondalades i obagues destacant en el paisatge.

El cirerer d'arhog ("Arbutus unedo") amb les saves cireres a final de tardar.

Tot i que aqüestes especies teñen un paper secundari quant a
biomassa, cal remarcar la seva presencia i assenyalar les mes notables, com el vern {Alnus
glutinosa),
l'avellaner [Corylus avellana), el tré- Bruguerola ("Callana vulgaris"), mata silicicola abundant a les suradas.
mol (Populus trémula), el sanguinyol [Cornus sanguínea), Tevónim
{Euonimus
europaeus),
el grévol
(//ex aquifolium),
el ginebró (Juniperus communis) el freixa (Fraxinus oxycarpa). I'om (Ulmus minor),
la falguera reial {Osmunda
regalis),
el corniol {Aquilegia vulgaris), p r u nel.ia {Prunella grandiflora ssp. pyrenaica), sanícula [Sanicuia
europaea) i el Iligabosc atlántic (Lonicera periciymenum),
entre altres.
Les Gavarres es iroben al limit o
zona d'interacció entre dues grans"
regions florístiques, la mediterránia
i l'eurosibehana, i totes dues hi son
representades en la seva flora. Per
la dlversitat d'adaptacions i preferéncies (sol, intensitat lluminosa,
humitat, etc.) es poden trobar variacions considerables de la veget a d o , amb aspecte i composició L'astepa ladanífera ("Cistus ladaniferus") de grans flors blanques amb una
d'espécies ben diferents, en uns mácula púrpura a la base deis petáis.
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Brolla arbrada amb pi blanc ("Pinus halepensis").

quants metres de desnivell i en s u perficies reduides.
La v e g e t a c i ó
A les Gavarres la vegetació potencial és representada per l'alzinar
i la sureda, comunitats própies de
la térra baixa mediterránia que devien ocupar la major part del terrllori abans de l'actuació humana,
llevat de les fondalades humides i
prop deis cursos d'aigua, on es
devien desenvolupar els boscos caducifolis de ribera. Les suredes ocuparien els llocs mes secs, amb poc
gruix de sol (sobre substrat granític) i ben il.luminats, mentre que els
alzinarsviurien en llocs m é s h u m i t s
I sobre sóls mes profunds (sobre
pissarres i esquists).
La situado actual, pero, és forga
diferent, ja que degut a l'acció humana directa i indirecta, alzinars i
suredes s'han vist alterats i substit u í s per conreus, brolles mes o
menys arbrades amb pins i per plantacions de pins i d'eucaliptus; els
boscos de ribera, molt reduVts, i les
especies arbóries autóctones, canviades per d'altres de forasteres.

Les comunitats vegetáis
Es descrjuen a c o n t i n u a d o les
principáis comunitats vegetáis, tot i
que per les alteracions que han
sofert. sovint no corresponen amb
gaire exactitud a les associacions
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vegetáis descrites a la literatura geobotánica, pero son les comunitats
que es reparteixen el territori conflgurant el paisatge vegetal de les
Gavarres.
-L'alzinar {Quercetum ilicis pisíacietosum) és el bosc que devia
recobrir gran part del territori, especialment a la meitat Nord; actualment en la seva forma natural només
es troba a clapes. L'arbre dominant
és l'alzina (Quercus //ex), acompanyat d'arbrets i arbusts que formen
un estrat arbustiu superior amb marfull [Viburnum tinus), arboí? {Arbutus unedo) i aladern {Rhamnus alaternus); un estrat arbustiu inferior
amb galzeran (Ruscus
aculeatus),
rogeta {Rubia peregrina) i esparraguera {Asparagus acuiifolius);
lianes abundants que s'enfilen pels
arbres, com l'heura (Hederá helix),
vidiella {Clematis), arítjol {Smilax
áspera), xuclamel (Lonicera) i gavarreres (Rosa sp. pl.) i, finalment,
un estrat h e r b a d i muscinal amb
diverses especies.
Sovint, pero, els alzinars son
esdarissats (per l'acció de l'home),
no es dona aquesta estratificado,
els arbrets i arbusts sún s u b s t i t u í s
per arbusts heliófils, com ara estepes (Cístus monspeliensis
i Cistus
salviifolius), brucs (Erica arborsa i
Erica scoparia) i gatosa {Ulex parviflorus), entre altres. També hi poden haver pins (pi pinyer, Pinus
pinea; pinastre, Pinus pinaster; pi
blanc, Pinus tielepensis)
i suros
{Quercus súber). La composició és
ja molt variable, les especies pró-

pies de l'alzinar van perdent d o m i nancia: és la serle de d e g r a d a d o de
l'alzinar.
-La sureda (Ouerceí¿;j77/7/c/s s u beretosum) és la formació arbórea
que substitueix l'alzinar sobre substráete granitic; seria el bosc d o m i nant ais sóls ácids de la meitat Sud.
El suro (Overeas súber) té la cappada menys densa que l'alzina, forma boscos mes clars i aixó permet
l'entrada d'arbusts heliófils, els mateixos de l'alzinar esdarissat i la
brugarola (Ca//uría vulgaris), planta
silicícola molt abundant a les suredes.
Bona part de les suredes deurien haver estat propagades per
l'home al segle passat per a l'explotació del suro, e x p l o t a d o que ha
anat minvant al segle actual. La
neteja (estassada) del sotabosc a
les suredes explotados va facilitar
mes tard, en cessar l'explotació i la
neteja, l'entrada d'espécies heliófiles arbóries: les tres especies de
pins ja citades. Així, dones, bona
part de les suredes actuáis son formacions mixtes de suros i pins en
proporcions variables.
-L'alziner a m b roures (Ouercetum ilicis cerrioidetosum)es
dona
principalment a la part nord i n o r d oest de les Gavarres al peu de les
pendents i en terrenys argilosos
amb una certa humitat edáfica. Les
alzines comparteixen amb els roures {Quercus cerrioides, híbrid de
Q. pubescens i Q. faginea), a m b un
sotabosc en el qual juntament amb
les especies de l'alzinar hi ha la lleteresa de bosc {Euphorbia
amyg-
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daloides) i el lloreret {Daphne ¡aureola).
-Les brolles serien les comunitats de d e g r a d a d o de ralzinar i la
sureda, brolles de composició variable, mes o menys arbrades, a les
quaishi teñen entrada e l s p i n s , c o m
ja s'ha dit,
La garriga {Quercetum
cocciderae) apareix en forma de retalls ais
llocs on el substrat és magre i no
gaire ácid {part nord de les Gavarres), juntament amb el garric {Quercus coccifera) s'hi troben el remaní
[Rosmarinus
officinalis),
el matapoli {Daphne gnidium) el llentiscle
(Pistacia leníiscus), aixi com les estepes iCistus monspeliensis
i Cistus salviifolius) própies de substráete silici.
La brolla d'estepes i brucs (Cisíion mediomediterraneum)
és una
de les ultimes fases de d e g r a d a d o
de l'alzinar, que sovint té el seu origen en els incendis forestáis, mal a u r a d a m e n t f o r g a f r e q ü e n t s a t o t el
territori. És una brolla que tot just
arriba a 1 m, d'algada, amb estepa
negra (Cistus monspeliensis), estepa berrera (Cisíus salviifolius), gatosa {Ulex parvUlorus) i brucs (Erica
arbórea i Erica multiflora), amb s u res i pins dispersos. Cal assenyalar
una variant d'aquesta brolla en la
qual predomina l'estepa ladanífera
(Cistus ladaniferus) propia del sud
de la Península Ibérica i molí rara a
Catalunya, que es troba a prop de
Quart, a Llambilles (Sant Cristófor) i
al sud de Sant Cebriá de Lledó
(Els Metges).

A fes clarianes i erm l'alzina es va regeneran! lerjtament.

Verneda, en forma de bosc d e ribera o de corree lineal a les rieres on
la circulació és temporal. La verneda (Lamio-Alnetum
glutinosae)
amb el vern (Ainus glutinosa) com a
especie arbória dominant acompanyat d'om [Ulmus minar) i salzes
(Salix elaeagnos,
Salix
atrocinerea)\ aquesta f o r m a d o sol trobarse molt alterada, ja que diverses
especies arbóries introduVdes per
l'home, directa o indirectament, com
pollancres {Populas nigra), albers
(Populus alba), plátans {Plaianus
hybrida) i acácies (Robinia pseudoacacia) alteren totalment el carácter d'aquesta formació.

A les fondalades mes humides
-Les comunitats de ribera es hi ha petits grups d'avellaners {Codesenvolupen al llarg deis cursos rylus avellana), i a la vessant nord
d'aigua que teñen una certa entitat, d'algunes muntanyes. sempre en
com per exemple el Daró o la riera llocs on el sol conserva una certa
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humitat. hi ha petites tremoledes,
amb el trémol {Populus
trémula)
com a principal especie arbória.
-Els poblaments de castanyers
ocupen nombrosesobagues, especialment a la meitat nord de les
Gavarres, ocupant un espai que en
condicions naturals correspondria
a la roureda. Els castanyers {Casíanea sativa) varen ésser plantats en
époques llunyanes i la formació a
qué donen lloc, lacastanyeda, molt
pobre en especies, no acaba d'estar integrada en el conjunt.
-Son freqüents a les Gavarres
les plantacions d'eucaliptus, que
varen proliferar al final deis anys
setanta, i de pins, després deis incendis deis anys 83 i 84. L'adaptació i rendiment deis eucaliptus és
molt dubtós i les plantacions tant de
pins com d'eucaliptus ais llocs amb
pendent es fa peí sistema de terrasses que destrueix la vegetació existenl i afavoreix les pérdues de sol
per erosió.
Finalment, cal remarcar que la
coberta vegetal de les Gavarres és
prou diversa i complexa com perqué ¡'administrado emprengui accions destinades a la seva protecció i conservado, regulant les explotacions forestáis tradlcionals de
l'alzinar I la sureda (i no permetent
la introducció d'espécies exótiques), impedint la proliferaciód'urbanitzacions a expenses del bosc, i
confeccionant un pía de prevenció i
extinció d'incendis forestáis, deis
quals tan perjudicades han estat
sempre les Gavarres, pero especialment en aquests darrers anys.
Lluts Polo és prolQSBor de Botánica del Col.legi
Universitari d s Girona.
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