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PRESENTACIÓ
Aquesta col.leció de fitxes s'adre,a a professors d'ensenyament secundari, amb
1'objectiu de' proporcionar-los una informació basica, tant cientlfica com
metodologica, per tal que aixl ells mateixos puguin elaborar els materials
did!lctics mésadequats per a 1'estudi de la vegetació de Badalona amb els seus
alumnes, en el nou marc de la Reforma Educativa. Tot i que es tracta dun
material fet en base al paisatge vegetal dels entorns badalonins, es pot fer
extensiu a gran part de la terra baixa mediterrania de Catalunya.

Ens mou a la presentació d'aquest material la convicció de la importancia que
els joves rebin una educació arrelada en el coneixement del propi entorno

Aquesta carpeta conté un mapa de vegetació de la zona i tres series de fitxes:
la primera compren 10 fitxes de caracter descriptiu que proporcionen informació
sobre les 10 comunitats més representades a 1 'area badalonina; la segona
consisteix en una serie de 9 fitxes on s'exposen diversos metodes d'estudi de
la vegetació d'una zona. Finalment, en unes fitxes annexes, trobareu
bibliografia sobre el tema i una serie de propostes didactiques per a
ensenyament secundario

Intencionadament - entre les fitxes descriptives- s'ha omes la pineda i el
matollar de ginesta ja que, tot i tenir for,a importancia en la fisonomia del
paisatge, des d'un punt de vista florlstic no constitueixen comunitats vegetal s
diferenciades: la pineda es defineix com una brolla d'estepes amb pins, i el
ginestar com un prat d'albellatge amb ginesta.

El mapa de vegetació, aixl com el conjunt d'inventaris i dades fenológiques,
s6n el resultat dun treball tned í t realitzat pel Dr. Angel Romo, investigador
de 1'Institut sot.an í c de Barcelona, encarregat per 1'Escola de Natura "Angeleta
Ferrer" de Badalona. L'enfocament d í dác t i c de la col.lecció ha estat a car rec
de Roser Bosch, professora numeraria de c í enc í es natural s de 1'Institut
Badalona-4 i membre de 1'equip d'Escola de Natura.

Agrarm 1a col.l aboraci ó de l : Editori al Ketres, que ens ha permes reprodui r al
"Dibuix de les especies més representatives" de les Fitxes descriptives, les
il.lustracions del llibre "La Vegetaci6 dels Parsos Catalans", 1'autor de les
quals és 1'Eugeni Sierrai Ratols.

Esperem que aquest treball que hem realitzat amb il.lusió us ajudi en la vostra
tasca.

Badalona, octubre de 2000.
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INTRODUCCIÓ A LA VEGETACIÓ DELS ENTORNS DE BADALONA

TRETS PRINCIPALS DEL PAISATGE VEGETAL DE LA ZONA
Dins deIs ecosistemes naturals, les comunitats vegetals són un dels elements princi
pals del paisatge i constitueixen el rerafons del nostre entorn natural.

A Badalona, des de la Serralada de Marina fins a les platges, i des de la depressió
del Valles i a la plana del litoraL, la vegetació ésta representada per nombroses for
macíóns i c:omunitats vegetals que es reparteixen l' espai i es presenten als nostres
ulls, generalment, en forma de mosaic, tot colonitzant els diferents habitats.

Gran part d'aquesta area era eminentment forestal, pero des d'antic els boscos han es
tat molt explotats per l' home, i més durant els últims segles. Actualment és poca lil
superficie forestal que en resta i el paisatge és altament humanitzat.

En un intent de sistematitzar el paisatge vegetal que ens envolta, podem reconeixer
tres grans unitats fisiografiques:

1 - LA SERRALADA

La zona muntanyosa que s'extén sobre el pla de Badalona en direcció SW-NE és una
partde lasetralada litoral. Hi dominen els relleus accidentats i abruptes, que
atenyen a la C6scollada (466 m.) i Els Figuerals (4B4 m.) els seus punts més alts.
El substrat és format baaí.cament per pissarres a la part basal i l' obaga, i per
granits al solel1. Hi dominen les formacions forestals, baaí.cemerrt pinedes de pi
blanc i de pi pinyer als solells, alzinars als llocs més frescals i humits, i rou
redes als obacs sobre soIs profunds.

En conjunt, la intervenció humana ha tingut gran importancia a la serralada, pero
ha estat molt més intensa als solells, produint una modificació drastica del ter
ritori. La presencia humana ha estat important des deIs temps antics; prova d'ai
xo són els poblats iberics de Puig Castellar o del Turó d'en Bosca i el testimoni
abundant de feixes d'antics conreus. En els darrers temps ha tingut un fort impac
te amb urbanitzacions com les del Corredor o les del Cami de les Ermites i les se~
gones residencies.

Gran part de les pinedes deIs solells tenen un estrat arbustiu format per maquies
als llocs més ombrivols, o per brolles als llocs més oberts i a les clarianes del
bosc; als llocs desforestats i sobre soIs esqueletics es troben prats secs, basi
cament gramenets i prats d'albellatge.

Els fons deIs barrancs corresponen al domini de la vegetació de ribera, amb pollan
credes i omedes que en gran part han estat substituides, en ésser explotades per
l'home, per bardisses i camps de conreu.

Als obacs de la Serra de Marina s'ha conservat més bé el bosc. Actualment hi domi
nen elsalzinars, que alternen amb maquies i d'altres formacions arbustives, so~

vint amb pinedes de pi blanco Sobre soIs més profunds es troben les rouredes, que
localment poden tenir for~a extensió. Els fons deIs barrancs i torrenteres estan
coberts per boscos de ribera,·principalment omedes i, en menor grau, alberedes o
salzedes. .

11 - LA DEPRESSIÓ DEL VALLtS

A la zona bris' estableiX el contacte entre la muntanya i els relleus suaus de la
plana del Valles ha predominat la substitució de la vegetació espontania, basica
ment de caracter forestal i constituida per bascas de ribera, per camps de conreu
i assentaments humans.

Els conreus, amb els gramenets i els fenassars als marges secs, alternen amb les
...... - bardísses-alS'·humits:··Entre els camps són presents petits bosquet s d"alz ínes ,
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molts cops substituits per pinedes, amb la presencia d' alguns roures als obacs
frescals i humits.

III - EL PLA DE BADALONA
El pla de Badalona continua amb el pla de Barcelona per un costat, i per l' al
tre es va estretint cada cap més fins a les proximitats del Turó de Montgat, for
mant part de la depressió litoral.

Al litoral la vegeta ció dels sorrals ha estat totalment destruida. Quelcom sem
blant succeeix amb la vegeta ció de la plana, on dels estanys i aiguamolls de la
desembocadura del Besbs no en queda cap resta; l' espai és pract ícament; del tot
ocupat pel nucli urba de Sant Adria, Santa Coloma i Badalona, on només es troben
algunes clapes de vegetació ruderal que provisionalment colonitzen algun terreny
no edificat.

EL CARACTER MEDITERRANI DE LA VEGETACIÓ DE LA ZONA
Gran part de les formacions i comunitats vegetals dels voltants de Badalona són de ti
pus mediterrani. La histbria biolbgica, els factors ambientals (clima, topografía i
substrat) i l'acció humana han modelat aquestes comunitats fins els nostres dies.

1. INFLU~NCIA DE LA HISTORIA BIOLOGICA

A
.. ....• . 1 1 -

quest tipus de vegetacio es caracter1tza pe seu a t percentatge de plantes ende-
miques i per la singularitat de les seves formacions vegetals; S'ha format a partir
d'una flora autbctona que no ha estat mai despla~ada per les glaciacions. La flora
mediterrania, des del cretaci, constitueix una unitat autbnoma, situada entre la
flora de les zones temperades i la tropical. Gran part·dels elements actuals de la
nostra flora s'han seleccionat al llarg del terciari a partir d'una barreja de pre
decessors de carés tropical, de comunitats més riques que les actuals, que es tro
baven a les arees marginals de caracter subarid.

2. INFLU~NCIA DELS FACTORS AMBIENTALS

2.A. EL CLIMA

El clima mediterrani, caracteritzat per hiverns temperats i suaus i per estius
llargs i secs, també ha condicionat les plantes i les comunitats vegetals en les
seves adaptacions. És remarcable que el fred, com estació llarga, .no ha existit
mai a la regiá. La irregularitat de les estacions i el llarg eixut estival fan
que la manca d'aigua sigui el principal factor limitant pel desenvolupament de la
vegetaciá.

Les formacions herbacies estan constituides basicament per plantes anuals i algun
gebfit; aquestes plantes realitzen el seu cicle vital en un període molt curt, ge
neralment la primavera. A l'estiu, quan el sol s'asseca, les plantes moren i du~

rant aquesta epoca desfavorable romanen en forma de grana.

Les comunitats arbbries i arbustives han desenvolupat dues estrategies, a més de
la perennifblia, per tal de reduir la perdua d'aigua durant l'eixut estival: l'es
clerofil.la i la malacbfila. Les plantes esclerofil.les presenten les fulles du~

res, resistents i rígides; en les plantes malacbfiles les fulles es marceixen par
cialment o inclús totalment a l'epoca desfavorable. Ambdás mecanismes asseguren
la supervivencia d'arbres i arbusts a l'estiu.

En l'aspecte fenolbgiccal destacar, a diferencia d'altres tipus de comunitats de
caracter extramediterrani, que la floraciá -especialment a les comunitats més ma
dures (bascas i maquí.es) - es fa esglaonadament, i es concentra básí.camerrt entre
l'inici de la tardor i l'inici de l'estiu. La durada de la floraciá és particular
ment llarga, i més encara el procés de maduraciá deIs fruits, que pot arribar a
l'any. La gran abundancia de baies que maduren a finals de la tardor i principis

.......d'hiv.ern....constitueixen una gran reserva de menj ar pels animals frugívors

Un altre tret característic de la fenologia d'aquestes comunitats és el fet d'a
profitar la benevolencia de les primaveres i tardors humides, així com deIs hi-



verns suaus, per efectuar el seu creixement.

2.B. LA TOPOGRAFIA I EL SUBSTRAT

L'aigua és un factor limitant del creixement de les plantes, i la topografia pot
determinar diferencies, en quant a la seva disponibilitat, en distancies molt re
duides, degut al desigual repartiment de les pluges. O'altra banda, la meteoritza
ció de la roca és molt baixa a la regió medí.terr-aní.a i el substrat reflecteix
molt fidelment la natura de la roca mareo Així dones podem trobar sols molt dife
rents en localitats molt properes.

2.C. ALTRES FACTORS AMBIENTALS

Hi ha una gran riquesa d'insectes pol.linitzadors, en particular abellots, que hi
són molt abundants i representats per diferents especies. Aquesta diversitat i la
seva especialització han contribuit a la diversificació de la flora mediterrania.

La gran abundancia de plantes anuals i arbustives respecte les arbories ajuda a
explicar també la diversitat de la vegetació medí.terraní,a, degut a la major taxa
de renovació de les seves poblacions i, per tant, d'especiació.

3. L'ACCIÓ HUMANA
Les formacions arbories han rebut de ple l'impacte huma durant molts segles; és per
aixoque¡avui en dia, del bosc mediterrani només en trobem petites mostres, tot
formant mosaic amb les maquies, brolles i pradells secs. En canvi les formacions ve
getals formades per plantes arbustives han estat ampliament esteses per la interven
cióhumana¡ rebent diferents noms: brolles, maquies, garrigues, matollars, alocars-;
etc. Entre elles són freqüents les especies espinoses i aromataques, amb fulles
molt reduides, en alguns casos sense fulles i en d'altres amb fulles marcescents.



PRINCIPALS COMUNITATS VEGETALS DE LA ZONA
ALZINAR

ON ES POT OBSERVAR:

DIl

Obaga de la Serra de Marina, des de la Coscollada fins la Conreria. ts més rar als so
lells de la Serra de Marina, on es refugia als barranes ombrívols.

DESCRIPCIÓ:
Bose amb un estrat arbori dens, de 6 a 10 m. d'al~ada, dominat per l'alzina (Quereus
ilex). A sota seu es desenvolupa un estrat arbustiu for~a alt -d'l,5 a 3 m.- i dens
-del 70 al 90% de reeobriment- format per plantes perennes. L'estrat herbaei és poc
desenvolupat i, a més, són presents nombroses lianes.

PARAULES CLAU:
Laurifoli: planta de fulles semblants al llorer, amples, lluentes i rígides.
Esclerbfil: planta perenne de fulles dures i rígides.
Perenne: planta que no perd les fulles de cop en arribar l'hivern.

ECOLOGIA:

. ,

L'alzinar és un bosc dens, format per diferents estrats de vegetaeió, que crea al seu
interior unes eondicions d'ombra i humitat elevades. Requereix soIs profunds i humí
fers. ts dominat per especies perennes amb fulles eselerofil.les i laurifolies.

DISTRIBUCIÓ:
ts present a totes les muntanyes i terra baixa de Catalunya, on eonstitueix el bose
earacterístic mediterrani. Es troba des del nivell del mar fins a 700-900 m.. És fre
qüent a l'obaga de la Serra de Marina.

ESTRUCTURA:
10m

Autor: ANGEL M. ROMO
Assessorament didáctico ROSER SOSCH
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INVENTARI FENOLOGIA

COOI ESPECIE FORMA VITAL RECOBRIMENT SOCIABILITAT G F M J J A S O N O

a Esparreguera (Asparagus acutifolius) Ch 4% 1

b Marfull (Viburnum tinus) Ph 40% 3

Galzeran (Ruscus aculeatus) Ph 10% 1e

d Arítjol (Smilax aspera) Ph 20% 4

f Lligabosc (Lonicera implexa) L 5% 1

9 Arbo~ (Arbutus unedo) Ph 30% 4

h Aladern fals (Phillyrea latifolia) Ph 10% 2

i Aladern (Rhamnus alaternus) Ph 15% 2

j Englantina (Rosa sempervirens) H 5% 1

k Viola boscana (Viola alba) H 5% 1

l Heura (Hedera helix) L 10% 1

m Falzia negra (Asplenium adiantum-nigrum) H 10% 1

Rogeta (Rubia peregrina) 4% 1n H

o Vidiella (Clematis flammula) L 10% 1

Alzina (Quercus ilex) P 80% 1
~~~::t*~·:·::

p

Lloreret (Oaphne laureola) 5% 1Ch

8ruc boal (Erica arborea) P 10% 1

Esbarzer (Rubus ulmifolius) P 5% 1

Mata (Pistacia lentiscus) P 4% 1

Pi blanc (Pinus alepensis) P 8% 1

Orenga (Origanum vulgare) H 4% 1

Estepa borrera (Cistus salviifolius) P 4% 1

Roure (Quercus cerrioides) P 6% 1

Aranyoner (Prunus spinosa) P 5% 1

Sanguinyol (Cornussanguinea) P 4% 1

Moixera (Sorbus domestica) P 3% 1

Lleteresa(Euphorbia amygdaloides) ~ ~~~ ~ ~~H~~~~-~-- B% 1.~~.. ..'""_. m ____ ~'_____ , __ .•·, __

O _ floració _ fructificaciócreix no creix
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PRINCIPALS COMUNITATS VEGETALS DE LA ZONA
ROUREDA

ON ES POT OBSERVAR:

DI2

A l'obaga de la Serra de Marina: Turó de Can Teia, Sant Pere de Reixac, la Conreria,
Torrent del Mas Corts. ts particularment abundant al peu de la Coscollada, entre Sant
Pere de Reixac i Sant Fost de Campcentelles.

DESCRIPCIÓ:
Bosc caducifoli dominat pel roure martinenc, on rarament hi entren les alzines, amb
un estrat arbustiu també ric en caducifolis i un estrat herbaci ben desenvolupat, al
contrari deIs alzinars, on és practicament inexistent. Sovint no es troben rouredes
com a tals, sinóboscos mixtos d'alzines i roures.

PARAULES CLAU:
Caducifoli: planta que perd les fulles a l'epoca desfavorable, generalment l'hivern.
Eurosiberia: especie que té el seu optim desenvolupament a les terres temperades eur~

pees ,

ECOLOGIA:
La roureda requereix soIs profunds rics en humus i argilosos, que tenen un cert grau
d'humitat, inclús a l'epoca més desfavorable de l'any. Elsestrats arbustiu i herbaci
tenen una entrada important d'especies eurosiberianes.

DISTRIBUCIÓ:
Constitueix una part important deIs boscos de caducifolis de la muntanya mitjana de
Catalunya. A la Serra de Marina se'n troben petits fragments que troben refugi i con
dicions adequades per a sobreviure als fondals i obagues on els soIs són profunds, la
insolació és menor, i la capacitat de retenció d'aigua deIs soIs és major.

ESTRUCTURA:

lOm-

Autor: ANGEL M. ROMO
Assessorament didactic: ROSER BOSCH
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1NVENTAR1 FENOLOGIA

COOI ESPECIE FORMA VITAL RECOBRIMENT SOCIABILITAT G F M A M J J A S O N O

a Roure africa (Quercus canariensis) P 5% 1 """ '''''' " I,\~ """ ~\'"'' "

.. ,
b Roure cerrioide (Quercus cerrioides) P 5% 3

.
'" '" \\, :\\\\\\\" " '''' " ",\\, --

~~; ;·.···~:f~::::··~··:::. :00.......:::.......:••••••:.

e Roure de fulla petita (Quercus faginea) P 10% 1
o°il'iI'oOi/J oo::~ '.*;,~ •...:.:. .\\\.'

'"" " " "~'\ ~~
{.:.:.:.:~•••••.•.•.• ... ......~....•...•.........

d Aranyoner (Prunus spinosa) P 10% 1
.$'Sl.......... '.' •••:••••;t ~.'" 0,·';;':";~':':'Rt,.

.,""" """" \\

e Arr; blanc (Crataegus monogyna) . P 10% 1 " """ ""~~
¡-;:::::::~..,~.:. it·~";··'!::~'!O' ••:::.~-=:::::*::::::~ :::::~:::::*:~:~:~ :~~~:::::::~;.

~f Alzina (Quercus ilex) P 20% 2 0»»X::-'::::~:" .~.~
'" \\\\ """'''~~~\\\\\\'

•.:í........

~~~:®l
o·o:;.o;:?« ,....~;:;:-iI' :::;~.~.:.:-:.:.: oO·:·W.o:-:.:.:o::::;.: .,;;::-:-:.:o;::-:.:~::::

9 Heura (Hedera helix) L 10% 1 .~.::::::::.!::~.::;: .~ "'%::~'

~p)ffi»$WM ~'"'''' ''',,\\
. 'CI

.. I

.

.

. .. . ..... ..... . .... .~. ~ .. --_ ....._-_..- ....•. .~ . .... ..

ti~i:::;:~ creix.......... o no ere Lx _ floració _ fructificació
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PRINCIPALS COMUNITATS VEGETALS DE LA ZONA

Bose DE RIBERA
ON ES POT OBSERVAR:

D/3

A les rieres i torrenteres de l'obaga de la Serra de Marina i marges del riu Besos;
és més rar als barrancs deIs solells de la Serra de Marina: riera de Sant Jeroni, de
Canyet, de Pomar i de Montalegre.

DESCRIPCIÓ:
Bosc en galeria dominat per un estrat arbori on generalment predomina una sola espe
cie: om, alber o salze. L'estrat arbustiu és ric en especies caducifolies. L'estrat
herbaci és for~a dens i ric en especies de caracter eurosiberia i generalment es tro
ba poc desenvolupat.

PARAULES CLAU:
Eurosiberia: vegetal que té el seu optim a les terres temperades europees.
Bose de ribera: bosc de caducifolis que viu a prop deIs cursos d'aigua.
Bose engaleria: bosc dominat per dos estrats, un d'arbori i un d'herbaci.
Nivell freatie: nivell de saturació d'aigua al subsolo
Al.luvions: diposits de llims i argiles aportats pels rius.

ECOLOGIA:
Aquests boscos es desenvolupen a les planes al.luvials, a les vores deIs rius, bar
ranes i torrenteres. Requereixen soIs profunds i humits amb un nivell freatic alt i
més o menys constant al llarg de l'any. Hi dominen les especies caducifolies, tant en
tre els arbres com entre els arbustos. Constitueixen una irradiació del bosc eurosibe-
ria dins del domini de vegeta ció mediterrania.

DISTRIBUCIÓ:
Aquest tipus de bosc es troba a les vores de torrenteres i rieres, més ben desenvolu
pat com més gran és el curs d'aigua. Són comuns a tota Catalunya, espeeialment a la
meitat nord; al sud es refugien a les zones de muntanya o queden reduits als grans
rius.

ESTRUCTURA:
20m

Autor: ANGEL M. ROMO
Assessorament didactic: ROSER SOSCH
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1NVENTAR1

COOI ESPECIE FORMA VITAL RECOBRIMENT SOCIABILITAT

a Heura (Hedera helix) L 20% 3

b Pervinea (Vinea difformis) Hm 10% 1

e Lleteresa de bose (Euphorbia amygdaloides) Hm 5% 1

d Mil! grua (Lithospermum purpureo-eoeruleum) Hm 10% 1

e Esbarzer (Rubus ulmifolius) P 15% 1

f Om (Ulmus eampestris) P 20% 1

9 ~lber (Populus alba) P 25% 2

h Pollanere (Populus nigra) P 20% 2

..

I ......
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PRINCIPALS COMUNITATS VEGETALS DE LA ZONA

MAQUIA

D/4

ON ES POTOBSERVAR:
A l' obaga de la Serra de Marina. Un lloc de fac i L accés on s ' observa molt bé aquesta
comunitat és el camí de la Conreria a la Font deIs Castanyers.

DESCRIPCIÓ:
ts una formació vegetal dominada per plantes arbustives altes que fan l'al~aria d'un
home i la rebassen: d'l,5 a 2,5 m.. La seva composició florística és molt semblant a
la de l'alzinar, pero raregen algunes especies -com ara l'alzina o l'aladern- i n'en
tren d'altres menys exigents amb l'ombra com ara la ginesta i el fenas.

PARAULES CLAU:
Composició florística: conjunt d'especies diferents que formen part d'una comunitat

vegetal.
Humífer: sol ric en humus.
Haquia: matollar alt -d'l,5 a 2,5 m.- característic de la vegetació mediterrania.

ECOLOGIA:
Comunitat vegetal forca densa i atapeida dominada per arbustos alts que, creen al seu
interior unes condicions d' ombra poc favorables per a les plantes herbactes , Hi són
freqüents les lianes. Es troba sobre soIs profunds i humífers. Constitueix un deIs es
tadis propers a les formacions més madures com l'alzinar.

DISTRIBUCIÓ:
Es troba a la terra baixa mediterrania, des del nivell del mar fins a 600-700 m.. A
Catalunya es limita a les serralades litorals i pre-litorals des del Barcelones cap
al nord. ts un deIs primers estadis de degradació~de l'alzinar.

ESTRUCTURA:
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FENOLOGIAINVENTARI

COOI ESPECIE FORMA VITAL RECOBRIMENT SOCIABILITAT

a Bruc boal (Erica arborea) P 70% 4

b Marfull (Viburnum tinus) P 40% 2

e Aladern fals (Phillyrea latifolia) 30% 2

d Lligabosc (Loniceta implexa) L 20% 2

e Caps d'ase (Lavandula stoechas) P 5% 1

f Arítjol (Smilax aspera) L 10% 1

9 Aladern (Rhamnus alaternus) P 25% 2

Arbo~ (Arbutus unedo) P 20% 2

Lloreret (Daphne laureola) P 10% 1

Galzeran (Ruscus aculeatus) P 5% 1

.
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PRINCIPALS COMUNITATS VEGETALS DE LA ZONA
BARDISSA
ON ES POT OBSERVAR:

D/5

A l'obaga de la Serra de Marina, des de la part basal fins a prop de les carenes, se
guint barrancs i torrenteres. Als sole11s és més rara, i es refugia als torrents i
rieres com els de la Batlloria, Montalegre, Sant Jeroni o Canyet.

DESCRIPCIÓ:
ts un matollar dens, dominat per plantes enfiladisses i proveides d'agullons o espi
nes, que fa d'l,5 a 2 m. d'al~ada. L'estrat herbaci és molt poc desenvolupat.

PARAULES CLAU:
Hatollar: formació dominada per plantes arbustivp.s.
Submediterrani: vegetal propi de les zones de transició entre la vegetació mediterra

nia i eurosiberiana.
Eurosiberia: vegetal que té el seu optim a les terres temperad es europees.

ECOLOGIA:
ts un m.ato11ar que requereix so Is profunds i humits, rics en materia orqaní ca , La bar
dissa crea al seu interior unes condicions de mitja ombra on es desenvolupa un estrat
herbaci molt pobre en especies. Hi prenen un paper important les especies caducifo
lies.

DISTRIBUCIÓ:
ts un deIs estadis de degradació del bosc de ribera. Es troba al llarg de tot el domi
ni del s alzinars de la terra baixa rr.editerrania, pero també s ' estén per les terres
properes més humides de caracter submediterrani i eurosiberia.

ESTRUCTURA:
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FENOLOGIAINVENTARI

CODI ESPECIE FORMA VITAL REC08RIMENT SOCIA8ILITAT

a Esbarzer (Rubus ulmifolius) P 70% 4

b Roldor (Coriaria myrtifolia) P 40% 3

e Aranyoner (Prunus spinosa) P 10% 1
..

d Are; blanc (Crataegus monogyna) P 10% 1

e Vidalba (Clematis vidalba) L 15% 2

f Olivereta (Ligustrum vulgare) P 8% 1

9 Sanguinyol (Cornus sanguinea) P 5% 1

.
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PRINCIPALS COMWNITATS VEGETALS DE LA ZONA

GARRIGA
ON ES por OBSERVAR:

D/6

A la Coscollada de l'Amigó i,' en general, a les carenes de la Serra de Marina; fre
qüent entre el Coll de la Vallensana i el de la Conreria.

DESCRíPCIÓ:
Matollar dens i impenetrable, dominat pel garric, que fa entre 60 cm. i 1,5 m. d'al~a

da. A més del garric hi ha representants de les brolles i tot un seguit d'especies he
libfiles. Molts cops fa mosaic amb les brolles i, si els sbls són molt esqueletics~

amb eIs prats secs.

PARAULES CLAU:
Garriga: matollar dens i atapeit dominat pel garric.
Helibfil: vegetal que és propi de llocs oberts i molt assolellats.
Hatollar: formació constituida per plantes arbustives.

ECOLOGIA:
Les garrigues colonitzen els so l s secs i pedregosos deLs 110cs oberts i batuts pel
vent; aixb motiva que siguin relativament freqüents a les carenes de la Cosco lIada de
l'Amigó. Malgrat presentar un recobriment més alt que les brolles, no és tan elevat
com per no permetre l'entrada de plantes heliofiles. Colonitza arees extenses en care
nes i solells de la Coscollada. Aquesta formació s'ha vist afavorida per l'acció com~

binada de foc i pasturatge.

DISTRIBUCIÓ
Es troba a tota la terra baixa mediterrania, independentment del tipus de substrat
(acid o basic), des del nivell del mar fins a 900-1000 m. als indrets topograficament
més favorables.

ESTRUCTURA:
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1NVENTARI

COOI ESPECIE FORMA VITAL RECOBRIMENT SOCIABILITAT

a Garric (Quercus coccifera) P BO% 5

b Mata (Pistacia lentiscus) P 20% 2

e Garrofer (Ceratonia siliqua) P 5% 1..

d Matapoll (Oaphne gnidium) P 10% 1

e Lleteresa (Euphorbia characias) H 5% 1

f Llistó (Brachypodium retusum) H 20% 2

9 Argelaga negra (Calicotome spinosa) P 10% 1

....
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PRINCIPALS COMUNITATS VEGETALS DE LA ZONA
BRDLLA D'ESTEPES
ON ES POT OBSERVAR:

DI7

Als solells de la Serra de Marina, sovint fent mosaics amb les pinedes de pi pinyer.
Defuig els soIs excessivament esqueletics i pedregosos colonitzats pels prats secs.

DESCRIPCIÓ:
Matollar format per plantes arbustives baixes, menors d'un metre. ts un matollar es
clarissat on dominen plantes espinoses i malacof í Les de llocs oberts i assolellats
(he Lábf í Ies ) , ja que els arbustos no modifiquen la quantitat de radiació solar que
arriba' al sol.

PARAULES CLAU:
Brolla: matollar baix format per plantes arbustives.
Malacbfila: planta de fulles que es marceixen en pIe estiu i moltes d'elles cauen.
Helibfila: especie vegetal adaptada a viure a pIe sol, que es desenvolupa bé en llocs

oberts i assolellats.

ECOLOGIA:
Les brolles es troben als soIs poc desenvolupats i pedregosos, no gaire profunds. El
fet que sigui una comunitat vegetal molt esclarissada fa que afavoreixi l'arribada di
recta de la radiació solar i que el sol s'assequi amb facilitat. Estan sobre soIs po~

bres en materia organica i que retenen molt poca aigua. L'optim de floració es troba
a la primavera, després de l'epoca de pluges, quan floreixen un bon nombre d'estepes.
Són comunitats de la serie de degrada ció de l'alzinar i indiquen el pas de prats secs
a maquies.

DISTRIBUCIÓ:
Es troben a tota la terra baixa mediterrania. Són comunes a Catalunya des del nivell
del mar fins a 700-:300 m.. Sovint es presenten sota la protecció de pinedes més o
menys esclarissades de pi pinyer, tot fent un mosaic amb prats secs i maquies.

ESTRUCTURA:
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1NVENTAR1

CODI ESPECIE FORMA VITAL RECOBRIMENT SOCIABILITAT

a Pi blane (Pinus halepensis) P 10% 1

b Pi pinyer (Pinus pinea) P 40% 3

e Estepa blanca (Cistus albidus) P 20% 1

d Estepa borrera (Cistus salviifolius) P 30% 2

e Argelaga negra (Calieotome spinosa) P 10% 1

f Mata (Pistacia lentiseus) P 5% 2

9 Llistó (Braehypodium retusum) H 5% 2

h Cap d'ase (Lavandula stoeehas) P 5% 1

·1 +
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PRINCIPALS COMUNITATS VEGETALS DE LA ZONA
BROLLA DE BRUC D'HIVERN

D/8

ON ES POI OBSERVAR:
Als afloraments calcaris d'alguns turons deIs voltants de Badalona: Turó de l'Enric,
Turó del Sastre, Turó del Cementiri Nou, la Bateria.

DESCRIPCIÓ:
Matollar baix, de 30 a 50 cm., dominat per plantes basofiles. Té una fesomia semblant
a la brolla acidofila, pero les especies que s'hi fan són diferents. Manquen les este
pes i el seu lloc és ocupat pel bruc d'hivern, la foixarda i d'altres especies calcí~

coles: Generalment es presenta fent mosaic amb llistonars.

PARAULES CLAU:
Basofil: que requereix un sol ric en bases (principalment carbonats), amb pH>7, per a

desenvolupar-se.
Calcicola: equivalent a basofil.
Acidofil: que requereix soIs pobres en bases, amb pH<7.

ECOLOGIA:
ts un matollar esclarissat i baix, amb un recobriment de sol no superior al 40-60%.
Es desenvolupa sobre substrats de caracter basic (calcaries i margocalcaries) on es
formen soIs poc profunds i pedregosos, que retenen poc la humitat i s'assequen total
ment a l'estiu.

DISIRIBUCIÓ:
És comuna a tota la franja del litoral cat.al.s , alla on hi hagi substrats calcaris.
Ocupa extensions importants a la serralada litoral (com el massís de Garraf) i també
als indrets més arrecerats de la serralada pre-litoral.

ESTRUCTURA:
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INVENTARI

COOI ESPECIE FORMA VITAL RECOBRIMENT SOCIABILITAT

a Romaní (Rosmarinus officinalis) P 40% 3

b Bruc d'hivern (Erica multiflora) P 30% 2

e Albada (Anthyllis cytisoides) 20% 2
. .. ....

d Foixarda (Globularia alypum) P 15% 1

e Ginesta (Spartium junceum) P 30% 2

f Gatosa (Ulex parviflorus) P 25% 2

. .

. . . ..........

.__._~----------- ........ ,

FENOlOGIA

G~
J J A S O N D,. ...... ...- ~ "" '\\\~ //h '"'''''''''''1//1. Ih

.!~*..~. ~:O:O:O;:;:'>"o!.~ •••,•••••1111111)

~"': :.' .' ., "~~'"
'''''''\\\\ l\\\\\\\

~
,

"""

. e ~~·.·::.~l
'" ~\\\~w

• • ~ . :~::*~~. %:::~~.0:-:.°•.:.:::.,~:.~ o" ••••••~o;¡ e ~ ~ ~. °o '. ". . .
~ """"

.

. ..... . ,.. , .. , . ,

" " ,..-'-~'" _.- ._. ------ . , .

1lM=:::::~ .:.:-:.;::.:-:.:. cr-e i x• o.'
o no creix _ floració lB fructificació



XDE LES ESPtCIES MtSDIBUI REPRESENTATI VES



PRINCIPALS COMUNITATS VEGETALS DE LA ZONA
PRAl D'ALBELLAlGE

D/9

ON ES POT OBSERVAR:
Solells de la Serra de Marina, des del nivell del mar fins a 100-200 m.. Molt estes i
comú, és la forma ció més estesa a les rodalies de Badalona, Santa Coloma, Montgat i
liana.

DESCRIPCIÓ:
Gramenet esclarissat dominat per l'albellatge, gram~n~a de 40-60 cm. que es presenta
en grup; amb nombroses clarianes que són colonitzades per plantes anuals de desenvolu
pament rapid, a més d'alguns hemicriptofits.

PARAULES CLAU:
Gramenet: prat sec, generalment molt baix (20-30 cm.' que s'asseca a l'estiu.
Hemicriptofit: planta caracteritzada per tenir les gemes arran del sol a l'epoca des-

favorable.
Prat sec: prat que s' asseca al' estiu; les especies perviuen al' epoca desfavorable

en forma de granes.

ECOLOGIA:
Aquests prats secs es fan sobre sbIs pedregosos, esqueIetí.cs , orientats al sud, i
s ' as sequen totalment al' estiu. A les clarianes que deixa l' albellatge hi creixen
d' altres plantes, moltes d' elles anuals. Tenen preferencia pels substrats de tipus
acid. Els gramenets constitueixen l'últim esglaó de la serie de degradació de l'alzi
nar. Presenta un·optim de flora ció a la primavera i un segun optim a la tardor.

DISTRIBUCIÓ:
Solells de la serralada litoral, des del nivell del mar fins a 400-500 m., on ocupa
importants extensions. A la serralada pre-litoral es troba de forma ja molt fragmenta
ria i puntual. Generalment forma un mosaic amb les brolles, ocupant els soIs més pe~

dregosos. Sovint és colonitzat per la ginesta, la qual cosa ens indica una fase d'evo
lució cap a la brolla.
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INVENTARI

CODI ESPECIE FORMA VITAL RECOBRIMENT SOCIABILITAT

a Albellatge (Hyparrhenia hirta) Hm 60% 4

b Ve~ot (Lathyrus tingitanus) Hm 10% 1

e Trevol pundent (Psoralea bituminosa) Hm 20% 1

d Lletsó oleraci (Sonchus oleraceus) Hm 10% 1
I

e Ginesta (Spartium junceum) P 20% 2

f Ruda (Ruta angustifolia) Hm 5% 1

9 Llistó (Brachypodium retusum) H 20% 4
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PRINCIPALS COMUNITATS VEGETALS DE LA ZONA
COMUNITAT D'OLIVARDA 1 RIPOLL
ON ES POT OBSERVAR:

DilO

ts, sens dubte, la comunitat més estesa als voltants de Badalona, als erms, als so
lars, als antics conreus abandonats. Forma un "cinturón a les rodalies deIs nuclis ur
bans.

DESCRIPCIÓ:
Prat sec i esclarissat que té el seu opt ím desenvolupament a la primavera i després
un altre a la tardor, format per herbes altes -de BO a 100 cm.- on domina el ripoll i
l'olivarda.

PARAULES CLAU:
Ruderal: planta que és propia d'ambients freqüentats per l'home i fortament modifi

cats per ello
Nitrofila: planta que requereix substancies nitrogenades per a desenvolupar-se.

ECOLOGIA:
Aquesta comunitat constitueix la vegetació típica ruderal de les rodalies deIs nuclis
habitats de la zona. Per desenvolupar-se necessita soIs argilosos, moderadament nitro
fils, i que puguin retenir un cert grau d'humitat fins entrat l'estiu.

DISTRIBUCIÓ:
Es troba a tota la terra baixa mediterrania, des del nivell del mar fins a 500-600 m.
Sempre en ambients ruderals i soIs argilosos que retenen un cert grau d'humitat.

ESTRUCTURA:

e
1m

Autor: ANGEL M. ROMO
Assessorament didactic: ROSER SOSCH

o
l'anella verde

':~~"
n~"t. .....c~

"''''''N'' Dlputacló de Barcelona

e

""c ,

Escob de Notura
~ A.JtJNrAMENT OE

Angeleto Farrer' '<11 BADALONA



FENOLOGIAINVENTARI

COOI ESPECIE FORMA VITAL RECOBRIMENT SOCIABILITAT

a Margall bord (Hordeum murinum) T 5% 1

b Margall (Bromus rubens) T 10% 1

e Blat del diable (Bromus madritensis) T 5% 1

d Olivarda (Inula viscosa) Hm 30% 2

e Ripoll (Oryzopsis miliaeea) Hm 35% 2

f Pebrots de rue (Reseda phyteuma) T 10% 1

9 Lleteresa (Euphorbia platyphyllos) T 5% 1

h Solanum rostratum T 5% 1

i Borratja (Borago offieinalis) T 5% 1

j Card blane (Galaetites tomentosa) T 5% 1

k eebolli (Asphodelus fistülOSüs) HIlI 5% 1
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METODOLOGIA DE TREBALL DE CAMP
PISTES PER CLASSIFICAR UNA COMUNITAT VEGETAL
PARAULES CLAU:

Mil

Comunitat vegetal: conjunt de plantes que es troben a un determinat indret, presenten
ecologia semblant i tenen entre elles una forta relació d'interde
pendencia.

Claus dicotamiques: claus de determinació que presenten dues opcions oposades i que
permeten classificar organismes o sistemes.

CLAUS DICOTOMIQUES DE LES COMUNITATS MtS FREQOENTS Al LITORAL CATAlA
1 Vegetació dominada per arbres .............•......•....•....................... 2

1 Vegetació no dominada per arbres .................•.................•..•....... 5

2 Vegetació dominada per pins ......................•....................... pineda

2 Vegetació no dominada per pins ..•...................••..............•......... 3

3 Vegetació dominada per alzines .........................•.......•........ alzinar

3 Vegetació no dominada per alzines ....................•.•...................... 4

4 Vegetació dominada per roures (de vegades barrejats amb alzines) roureda

4 Vegetació dominada per oms, albers o salzes bosc de ribera

5 Vegetació arbustiva, alta i densa, de més de 2 m. d'al~aria maquia

5 Vegetació arbustiva, esclarissada o baixa, menor de 2 m. d'al~aria 6

6 Vegetació dominada per estepes brolla

6 Vegetació no dominada per estepes .•........................................... 7

7 Vegetació dominada pel garric garriga

7 Vegetació dominada per esbarzers ...................•................... bardissa

7 Vegetació dominada per plantes herbacies ......•.•....•........................ 8

8 Vegetació dominada per l'albellatge ....••........••........... prat d'albellatge

8 Vegetació no dominada per l'albellatge ....•....•.....•.......•.......•....•... 9

9 Vegetació dominada per l'olivarda i el ripoll •.....••...... comunitat d'olivarda

9 Vegetació dominada per altres plantes herbacies ....• altres comunitats herbacies

Autor: ANGEL M. ROMO
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DINAMICA 1 SUCCESSIÓ DE LES DIFERENTS COMUNITATS VEGETALS

Ecosistemes
més
madurs

Bese

alzinar roureda base de ribera
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aoooaí
broUa

bardissa

prat humit

Ecosistemes
menys
madurs

prat sec

Les eomunitats vegetals no són permanents i eonstants al llarg del temps. El foe, pas
turatge o destrueeió del bose fan que aquest sigui substituit per formaeions arbustI

, .._--"" -~'ves~-(rü-e;iil~-s'él:r..'torfi'~"-·-sT·--c(i¡itTnijá-'ú'riá press íd abusiva, són sUbstittJidés'per"brijllés'l
prats sees. Aquest és un proeés de degradaeió del bose; també pot existir, a la in ver
sa, un proeés de regeneraeió.



METODOLOGIA DE TREBALL DE CAMP M/2

PISTES PER FER UN INVENTARI DE VEGETACIÓ

PARAULES CLAU
Inventari de vegetació: registre de dades sobre una comunitat vegetal d'acord amb un

protocol com el que s'exemplifica en aquesta fitxa.
Especie dominant: especie més abundant dins una comunitat.
Especie característica: especie que reflecteix de forma més significativa l'ecologia

d'una comunitat.

ON FER L'INVENTARI
Cal triar una superfície homogenia, tant pel que fa a un determinat tipus de formació
vegetal com a unes determinades condicions ecologiques (Hom pot fer l'inventari d'un
bosc, d'una brolla, d'un prat sec ... ).

QUINA SUPERFÍCIE S'ESTUDIA
Cada tipus de comunitat requereix una superficie d'estudi diferent:

- Bosc: 100 m2
- Maquia: 60-80 m2
- Brolla o matollar: 40 m2
- Prat: 20 m2

QUINES DADES CAL PRENDRE
Les dades que normalment es prenen són les que s'indiquen al modelo A continuació ex
pliquem el significat d'algunes d'elles:

a - Fesomia: Aspecte que presenta la comunitat.

b - Ecologia: Caracteristiques ambientals del lloc on es fa l'inventari.

20-40%
10-20%

sobre el terreny:

2: recobriment d'un
1: 11 11

+. presencia (~10%)

80-100%
60-80%
40-60%

"
""

"
5: recobriment d'un
4:
3:

(veure croquis al final)

c - Recobriment: Grau de cobertura de cadascun deIs estrats de vegetació presents a la
comunitat. Com que els estrats es sobreposen, la suma de totes les co
bertures pot superar el 100%.

d - Número d'especie: A cada especie trobada sobre el terreny se li assigna un núme
ro. Si no es coneix el seu nom, se n'agafa una mostra per deter
minar-lo posteriorment.

e - Nom vulgar d'una especie: Si en fer l'inventari no es coneix el nom d'una planta,
se li pot assignar un número o donar un nom provisional.
Cal agafar-ne una mostra i identificar-la posteriorment.

f - Nom científic d'una planta: Segons la convenció internacional, el nom científic es
ta compost per dos noms llatins. El primer, iniciat en
majúscula, indica el genere, i el segon, en minúscula,
indica l'especie.

9 - fndex de recobriment: Grau de cobertura d'una especie

h - fndex de sociabilitat: Grau de gregarisme d'una especie:
(veure croquis al darrera) 5: forma

4: forma
3: creix
2: creix
1 .

poblacions dense s
grans colonies
en grups densos
en masses
en grups aillats
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LOCALITAT: COOROENADES: DATA: I ALTITUD:

NUMERO D'INVENTARI: INCLINACIÓ (X): I EXPDSICIÓ:

SUPERFÍCIE ESTUDIADA: FESOMIA(a):

ECDLOGIA(b): ESTRATS RECOBRIMENT (X) (e) ALTURA (m)
Arbori
Arbu.tiu
Harbaci

LLISTAT D'ESPECIES
Mu.cinal

ÍNDEX DE ÍNDEX DE TIPUS AREA OE
NÚM. NOM VULGAR NOH LLATÍ RECOBRIHENT SOCIABILITAT FENOLOGIA BIOLOGIC DISTRIBUCIÓ
(d) (a) (f) (9) (h) (i) (i) (k)

I

.

1

en aquest cas
s'assignarien
els següents
indexs:
Especie a: 2

b: 1
e: +
d: 3

2

f13: final de flora ció
fr1: inici de fructificació
fr2: plena fructificació
fr3: final de fructificació
o: absencia d'organs vegetatius

3<4

"

6G'.~:.0: I

'0···'. ,
. b

5

b

1;;.,............
.tJ

"....u
o..

: :,

G~

9 - Índex de recobriment

i - Fenologia: Estat del cicle biologic en que es troba una especie (veure fitxa M8):

v: estat vegetatiu sense
creixement de brots

c: estat vegetatiu amb
creixement de brots

f11: inici de floració
f12: plena flora ció

j - Tipus biologic: Veure fitxa M7.

k - Area de distribució: Area fitogeografica on es localitza una espec1e. ~s una dada
que es troba en els llibres de determinació de les especies
(Flores). Tot seguit s' exposa el significat deIs termes que
s'esmenten en aquesta obra:

PLURIREGIONAL: especie que es troba indiferentment en diver
ses regions florístiques del món.

MEDITERRANIA: especie característica de la conca mediterra
nia, on hi ha un clima sec i calorós a l'estiu
i temperat a l'hivern.

CENTREUROPEA: especie característica de la regió centreuro
pea, amb hiverns freds i secs i estius tempe
rats i humits.

SUBMEDITERRANIA: especie característica de la zóna de transi
ció entre la regió mediterrania i la cen
treuropea.

LATEMEDITERRANIA: especie que té el seu optim a la regió me
diterrania pero que la rebassa.

LATEUROPEA: especie que té el seu optim a la regió centreur~

pea pero que la rebassa.
LATESUBMEDITERRANIA: especie que té el seu optim a la regió

submediterrania pero que la rebassa.



LOCALITAT: Obaga de la Conreria

NUMERO D'INVENTARI: 1

COOROENAOES: 22 16' E
412 31' N

DATA: 12.10.90 I ALTITUD: 280 m.

INCLINACIÓ (%): 10 I EXPOSICIÓ: N

SUPERFÍCIE ESTUDIADA: 100 m2. FESOMIA(a): bose d'slzines

ALTURA (m)
14
1,5

0,2 -0,4

AREA OE •
DISTRIBUCIO
(k)

TIPU~

8IOLOGIC
(j)

FENOLOGIA
(i)

RECOBRIMENT (%)(e)
80
90
30

SOCIA8ILITAT
(h)

ÍNOEX DE
Muscinal

RECOBRIMENT
(g)

ÍNDEX OE
NOM LLATÍ
(f)

ECOLOGIA(b): Bose que es troba sobre soIs profunds i hu- ESTRATS
mifers, que retenen for~a humitat. La eap~~ r-'A:r~bo~r~i'-----1-------~~~~~~~--~~~~

da deIs arbres crea unes eondicions ombrív~ Arbustiu
les aIs estrats arbustiu i herbací. Herbací

NÚM. NOM VULGAR
(d) (e)

LLISTAT D'ESPECIES

Latesubmed.

Latemed.

Lateur.

Lateur.

Lateur.

Lateur.

Med. W

Med.

Latemed.

Latemed ,

Lateur.

Med.

Med.

Latemed.

Med.

Med.

Med.

Med. NW

Plurireg.

Med.

Med.

Med.

Med. N

Med.

Submed.

Plurireg.

Med.

Plurireg.

Plurireg.

Ph

H

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

H

P

P

L

P

Ph

L

Ph

L

Ph

Ph

Ch

eh

Ph

H

Ph

Ph

Ph

L

Ph

Ph

Ph

veg

veg

veg

veg

veg

veg

veg

veg

veg

fl1

fl3

veg (e)

fl1

fl1

veg

2

2

2

1

3

2

2

2

1

2

1

+

+

+

+

+

+

2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1

2

1

2

2

1

2

3

2

1

Rhamnus alaternus

Ruscus aculeatus

Viburnum tinus

Arbutus unedo

Lonicera implexa

Rubus ulmifolius

Erice arborea

Rubia peregrina

Smilax aspera

Daphne laureola

Hedera helix

Quereus ilex

Pinus helepensis

Pistacia lentiscus

Clemstis flammula

Philyrea latifolia

Esbarzer

Espa~~9u~ra Asparagus acutifolius

Englantina Rosa sempervirens

Violeta de bose Viola alba

Aladern

Rogeta

Aritjol

Lloreret

Galzera

Brue boal

Vidalbs

Marfull

Llentisele

Arbo~

Lligabose

Aladern fals

Alzins

Haure

Moixera Sorbus domestica

Aranyoner Prunus spinosa

Sanguinyol Cornus sanguinea

Lleterassa Euphorbia amygdaloides

Garric Ouercus cocc1fera

Espunyidera bl. Galium maritimum

Orenga Origanum vulgare

Estepa negra Cistus salvifalius

Falzía negra Asplenium onopteris

Raure Quereus cerrioides

Pi blane

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

fl1

v----4- L~ -_..l_~_.L.__--J.-"'---l..-----"""""'---.......J



METODOLOGIA DE TREBALL DE CAMP
PISTES PER A LA REPRESENTACIÓ GRAFICA D'UNA COMUNITAT

M/3

Sovint és interessant representar l'estructura espacial d'una comunitat vegetal. Hi
ha dos tipus basics de representació:
- el transecte lineal, especialment útil per a indicar la composició d'una comunitat

i la seva estructura vertical.
- La projecció plana; a més de la composició de la comunitat ens indica la seva es-

tructura horitzontal.
Aquests tipus d'observacions, si es repeteixen al llarg del temps, poden donar una
idea de la dinamica de les comunitats. Són especialment interessants en el seguiment
de l'evolució de zones cremades.

EL TRANSECTE DE VEGETACIÓ
~s la descripció d'una tomunitat o conjunt de comunitats al llarg d'un gradient. ~s in
teressant per estudiar la distribució en un espai amb diferents microhabitats i dife~

rents graus d'influencia humana.

MATERIAL NECESSARI: - cinta metrica
- llapis
- paper mil.limetrat
- brúixola
- altimetre (convenient pero no imprescindible)

PROCEOIMENT: Per cada tipus de comunitat es recomana una longitud de transecte dife
rent:

- Boscos i maquies: 40 m.
- Brolles i matollars: 20 m.
- Prats: 10 m.

Les passes a seguir són les següents:

a) Elegir una zona representativa de la comunitat per a realitzar el transecte.

b) Extendre la cinta metrica sobre el terreny, en la longitud que s'ha indicat ante
riorment.

c) Resseguir la cinta d'un extrem a l'altre, tot anotant a quines longituds es donen
els contactes de les diferents especies amb la cinta.

d) Simultaniament representar a escala sobre el paper mil.limetrat cadascun d'aquests
contactes.

e) Al mateix temps cal mesurar l'al~ada de cada individu i anotar-la al corresponent
punt de contacte.

f) Finalment, a partir de totes les dades recollides, pot dibuixar-se el perfil de la
comunitat segons el transecte.

I
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LA REPRESENTACIÓ PLANA D'UNA COMUNITAT
MATERIAL NECESSARI: - cinta metrica

- llapis i paper mil.limetrat
- cordill
- brúixola

PROCEOIMENT: Per cada tipus de comunitat es recomana una superficie d'estudi diferent:
- Boscos i maquies: 100 m2
- Brolles i matollars: 60-80 m2
- Prats: 9-20 m2

Les passes a seguir són les següents:

a) Oelimitar una parcel.la representativa de la comunitat.

b) Fer una malla regular de quadrats amb cordills
- per un bosc o maquia, quadrats de 4 m2
- per brolles i matollars, ~uadrats de 2 m2
- per prats, quadrats d'l m

c) Representara escala sobre el paper mil.limetrat la malla de quadrats.

d) Estudiar cada quadrat de la malla i representar sobre el paper mil.limetrat la su
perficie que ocupa cada individuo
Les especies s'indicaran amb simbologia de lletres o números.

3m

3m 1m

m

... I

1m

1m



METODOLOGIA DE TREBALL DE CAMP
PISTES PER FER UN MAPA DE VEGETACIÓ

MATERIAL NECESSARI:

M/4

- ortofotomapes o, a falta d'aquests, fotografies aeries
- paper de poliester
- retoladors per a paper de poliester
- copies deIs ortofotomapes sobre paper
- llapis de colors
- fons topografic o, en el seu defecte, un mapa topografic normal de la zona

PROCEDIMENT
Per iniciar-se en la realització d'un mapa" de vegetació és convenient triar una super
fície reduida, de 6 a 10 Km~. Els mapes de vegeta ció que donen una visió de conjunt
d' un territori solen fer-se d' escala 1: 50.000 o 1: 100.000, pero aixo escapa de les
possibilitats d'un principiant.

1) TREBALL DE LABORATDRI: ELABORAR UN MAPA PROVISIONAL
Per aixo cal:
a) Delimitar sobre els ortofotomapes els diferents polígons cartografics o unitats

que poden distingir-se: boscos, matollars, conreus, prats, zones urbanes, zones
sense vegetació.;.

b) Fer una primera llegenda provisional de les diferents zones de vegetació recone
gudes sobre el mapa.

2) TREBALL DE CAMP: CONTRASTAR EL MAPA PROVISIONAL AMB LA REALITAT
Es fa sobre el terreny i a partir del mapa realitzat al laboratorio Consisteix a:
a) Reelaborar els polígons o unitats definides al laboratori, augmentant el de

tall: P.ex., en el cas deIs boscos, distingir alzinars, rouredes, boscos de ri
bera, etc.

b) Comprovar, polígon per polígon, la "veritat del terreny" i corregir les assign~

cions provisionals erron~es.

c) Prendre el maxim nombre possible de dades sobre ecologia, dinamica i distribu
ció de les comunitats.

3) TREBALL DE LABORATDRI I DE CAMP: REELABORAR EL TREBALL DE CAMP
Les tasques afer són:
a) Reelaborar la documentació del treball de camp i establir la llegenda definiti

va del mapa.
b) Amb la llegenda definitiva, fer una nova fase de treball de camp completant i/o

corregint el mapa.
c) Fer el dibuix definitiu del mapa.

Les diferents unitats poden indicar-se amb diferents colors o bé diferents tra
mes, números o lletres.
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MAPA DE VEGETACIÓ
Escala 1:12.500
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BOSCOS
1
2
3
4
5
6
7
B

Alzinar (Viburnum tini-Quercetum ilicis)
Alzinar amb raures (Viburno tini-Quercetum ilicis cerrioidetosum)
Pinedes de pi pinyer
Pinedes de pi blanc
Alberedes (Vinco-Populetum albae)
Omedes (Lithospermo purpureo-caeruleum-Ulmetum'minoris)
Sargar
Roureda de raure africa

MATOLLARS
9 Maquies de bruc boal

10 Brolles d'estepes (Cisto~Sarothamnetumcatalaunici)

VEGETACIÓ HIGROFILA
11 Canyar (Arundini~Convolvuletum sepium)

PRATS SECS
-------- ----- ---- . --12 Prat.d'albeUatge (Hyparrhenio hirto-pubescentis)

COMUNITATS ARVENSES
O Formacions de ravenissa blanca (Oiplotaxietum erucoidis)



METODOLOGIA DE TREBALL DE CAMP
PISTES PER ESTUDIAR LA DINAMICA D'UNA COMUNITAT

POSSIBLE TRANSFORMACIÓ DEL PAISATGE VEGETAL DE LA ZONA DE BADALONA

MIS
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Les comunitats vegetals no són formacions estatiques en el temps, S1no que, en funció
------d'unaseriedefactors,esvanmodificant (vegeu fitxa 1 de Metodologia).
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PARAULES CLAU
Serie progressiva: Conjunt d'etapes que condueixen a la regeneració d'un bosc. P.ex.:

Roca nua ) prat sec ) brolla ) maquí.a > alzinar
L, brolla amb pins.1

Serie regressiva: Conjunt d'etapes que es deriven de la destrucció d'un bosc. P.ex.:

Alzinar .. maquí,a ) brolla ) prat sec • roca nua

~ brolla amb pins J'

COM FER EL SEGUIMENT DE LES COMUNITATS EN UNA PARCEL.LA
· Cal escollir una parcel.la més o menys homogenia pel que fa a l'exposició, fesomia i

composició florística, i marcar-la. Si és un prat sec, 4 m2, 20 m2 per una brolla, i
100 m2 per un bosc.

• Oesprés, fer observacions periodiques de la mateixa, realitzant els inventaris i les
projeccions planes corresponents (veure fitxes M2 i M8).

· Si és possible, és interessant fer el seguiment al llarg d'uns quants anys.

• Amb les dades observades es pot veure l'evolució en el temps de les diferents espe
cies. O'una banda, determinades especies poden canviar el seu percentatge de recobri
ment en el temps; d'altra banda, poden ésser presents especies noves que no hi eren
a l' inici delseguiment.

OINAMICA DE LES ESPtCIES OINS O'UNA PARCEL.LA

(1) 1989 (2) 1991 (3)

Un cop delimitada una parcel.la homogenia d'estudi (1), en aquest cas de 4m2. i corres
ponent a un prat sec, se subdivideix en quadrats de 40x40 cm. i es detalla la ubicació
exacta de les especies i el seu recobriment real (2). Aquestes dades són plasmades mit
jan~ant paper mil.limetrat a una escala de 1 metre =10 cm.

Es deixa la parcel.la estudiada marcada amb estaques als quatre angles, i un temps des
prés es repeteix l'operació (3). S'observaran els canvis en els recobriments, les espe
cies noves i aquelles que eren presents a l'anterior inventari i hi manquen després (3).



METODOLOGIA DE TREBALL DE CAMP M/6

PISTES PER FER ESTUDIS ESTRUCTURALS D'ESPf:CIES 1 COMUNITATS
l'estructura de les especies i comunitats és una de les caracteristiques definitories
de les mateixes.

PARAULES CLAU:
Estructura: aspecte que presenta una especie o una comunitat vegetal, és a dir, la s~

va fesomia.
Modelització d'estructures: agrupació per afinitats de les estructures de diferents

especies o comunitats.
Recobriment: projecció d'una especie sobre el pla de terra, indicant el grau de cober

tura.
Estrat: conjunt de plantes que es troben en una comunitat en una mateixa franja horit

zontal i a una determinada al~ada.

DIAGRAMES DESCRIPTIUS DE L'ESTRUCTURA DE LES ESptCIES
l'estructura de creixement d'una especie ve donada per les seves dimensions: al~ada i
amplada.

A partir deIs diagrames estructurals de diferents especies es poden reconeixer les se-
ves similituds i establir diferents models.

MOOElS ESTRUCTURALS DE DIFERENTS ESPtCIES MEDITERRANIES:

yI'il1m •

j ~
V 'l

V '1. Á \.
~

J7 '1\ Ir \I
Á r 1 ~

JI \{ A '\ 11
albellatge garric o 75 cm gatosa

pf"l
17 '1

l' \J V ["q
2m j7 "'---k Y .1-..

V \ l' 'i

\ 11 111m . 1\ .... j

\1 V "l JI'
IJ '\. A

1\ 7 ~ / 1\ /1
bruc 025cm marfull arbo,
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DIAGRAMA DESCRIPTIU DE L'ESTRUCTURA D'UNA COMUNITAT
L'estructura d'una comunitat ve donada per les característiques d'al~ada i recobriment
deIs seus diferents estrats.

En determinades comunitats aquestes característiques són constants al llarg de l'any.

al~ada

(m.) F=============---==:::::-----7'

1

25

marfull

50

MMuIA

75

Recobriment
(%)

100

VARIACIÓ DE L'ESTRUCTURA D'UNA COMUNITAT AL LLARG DEL TEMPS
L'estructura d'una comunitat no sempre és constant en el temps, es modifica a mesura
que la comunitat evoluciona. A més, determinades comunitats com ara el prat sec, pre
senten variacions estacionals.

recobriment (%)
100

75

50

25

PRAT SEC

a s bIenes
caps bIenes

hivern primavera estíu tardar



METODOLOGIA DE TREBALL DE CAMP
PISTES PER ESTUDIAR ESTRAT~GIES DE CREIXEMENT

Mil

Les plantes, per a créixer, han desenvolupat tota una serie d'estrategies per sobreviu
re a l'epoca desfavorable de l'any i per adaptar-se als diferents ambients ecologics
en condicions optimes. Els tipus morfologics i les fulles són un cas important d'aques
tes adaptacions. -

TIPUS BIOLOGICS
Els tipus biologics són les formes que prenen les plantes durant l'epoca desfavorable.
Es classifiquen en;

Terofits (T) - Són vegetals que completen el seu cicle vital en menys d'un any; Són
plantes denominades anuals. A l'epoca desfavorable conserven únicament
les granes.

Geofits (G) - Vegetals que viuen més d'un any i que, a l'epoca desfavorable, les gem
mes romanen soterrades al terra en forma de bulb o rizoma.

Hemicriptofits (Hm) - Vegetals que tenen les gemmes situades arran de terra a l'epoca
desfavorable.

Camefits (Ch) - Vegetals amb les parts aeries persistents tot l'any, situades entre el
nivell del sol i 50-80 cm .. Aquest bloc inclou totes les especies ar
bustives.

Fanerofits (Ph) - Plantes que a l'epoca desfavorable tenen les gemmes per sobre dels
80 cm .. Aquí s'inclouen tots els arbres.

Ph

CLAU DE DETERMINACIÓ DE TIPUS BIOLDGICS;

1 Planta petita que fa el seu cicle en menys d'un any terofit

1 Planta que no reune ix aquestes característiques 2

2 Planta provista de bulb (com unes cebetes petites sota terra) geofit

2 Planta que no reuneix aquestes característiques 3

3 Planta amb els borrons situats arran de sol hemicriptofit

3 Planta amb els borrons per sobre el nivell del,sol ................•............ 4

4 Planta amb els borrons a 20-80 cm. del sol .............................•... camefit

4 Planta amb els borrons per sobre de 40 cm 5

5 Planta amb un tronc llenyós gruixut ...........•.•........................ fanerofit

5 Planta amb una tija voluble, enfiladissa .. oo............................... liana
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Els percentatges deIs diferents tipus biolbgics caracteritzen les diferents comunitats
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ADAPTACIONS FOLIARS
La descripció de les comunitats pot fer-se en base a les caracteristiques morfolbgi
ques de les especies, de les que es pot fer una lectura ecolbgica d'adaptació al medi.
Entre aquestes caracteristiques, les de les fulles són for~a significatives

LA MIDA: ts un caracter que dóna una idea de la capacitat fotosintetica i de l'evapo
transpiració de les especies. En principi aquesta és major com major és la su
perficie foliélr.

Podem distingir diferents tipus de planta segons aquest caracter:~~~~

leptofil nanofil microfil mesofil megOfil

EL COLOR: És un carácter relacionat amb l' adaptació a la radiació solar. Els colors
blanquinosos fan que l'absorció de radiació sigui menor i les plantes puguin
sobreviure en ambients de molta insolació.

Podem trobar plantes amb les fulles - totes verdes
- totes blavenques
- totes blanques

bicolors (ver o blau i blanc)
- marró o vermell

LES TRANSFORMACIONS MORFOLOGIQUES: La tomentositat -presencí.a de pels- sol donar un
color blanquinós a les fulles, que té el mateix si~

nificat adaptatiu que el color blanc i, a més, re
dueix la perdua d'aigua per evapotranspiració.

Podem trobar fulles - sense pels
- peludes per ambdues cares
- peludes per una sola cara

L'espinescencia o presencia d'espines és una adapta
ció de les plantes per defensar-se deIs hervibors. -

Pot desenvolupar-se en diversos organs:

tiges fulles infloresdmcies tulles i tiges



METODOLOGIA DE TREBALL DE CAMP
PISTES PER ESTUDIAR ESTRATtGIES DE REPRODUCCIÓ
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Les plantes han desenvolupat diverses estrategies reproductives per perpetuar l'espe
cie i sobreviure enfront les fluctuacions ambientals.

ESTRATtGIES DE FLORACIÓ 1 POL.LINITZACIÓ
La flora ció és el mecanisme que normalment tenen les especies per a fer una reproduc
ció creuada i obtenir així una variabilitat suficient que les permeti adaptar-se amb
exit al medi on es troben.

En relació a flora ció i pol.linització poden estudiar-se diversos aspectes:

TEMPS DE FLORACIÓ.- Cal fer un seguiment setmanal de les especies i anotar el %aproxi
mat d'individus que es troben en els diferents estats de floració:

fll: ~n~c~ de flora ció (predominen les poncelles)
f12: plena floració (predominen les flors obertes)
f13: final de flora ció (predominen les flors marcides)

NOMBRE D'ESPtCIES EN FLOR. - Cal fer visites mensuals a la comunitat que s' estudia i
anotar el nombre d'especies que es troben en floració.

COLOR DE LES FLORS.- Pot estudiar-se a mesura que es fa el seguiment mensual citat an
teriorment. Aquest caracter serveix per atreure els diferents in
sectes pol.linitzadors.

AGENTS POL.LINITZADDRS.- Pot estudiar-se junt amb els caracters anteriors. Les dife
rents especies tenen diferents agents pol.linitzadors; els
principals són el vent (plantes anembfiles) i els insectes
(plant~s entombfiles).

GRAFIC DE SEGUIMENT DE FLORACIÓ AL LLARG DE L' ANY EN UNA COMUNITAT (En aquest cas es
tracta d'una comunitat ruderal d'un solar).
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Les diferents comunitats es caracteritzen per les estrategies de floraeió i pol.lini!
zació de les especies.

Les diferents comunitats poden caracteritzar-se per les estrategies de pol.linitzaeió
que presenten les plantes que les componen.

ESTRATtGIES DE DISPERSIÓ DE FRUITS
Els fruits són els propaguls que permeten la perpetuació de les . jaespecJ.es, que con-
tenen les granes. Segons la forma, color i pes, tindrem les claus deIs seus possibles
disseminadors:

Anemocbria: disseminació pel vento Són fruits poc pesants, lleugers, que presenten una
gran superficie, generalment amb ales o plomalls.

Zoocbria: dispersió pels animals. Cal destacar la dispersió per les formigues i d'al-
tres insectes, aixi com pels animals arrossegadors; Alguns fruits requerei-
xen ésser ingerits per ser transportats, d'altres tenen estructures espe-
cials (paLs , ganxos... ) per enganxar-se al cos deIs animals.

Pirocbria: dispersió pel foc. Hi ha moltes especies de llocs oberts que tenen en el
foc un aliat per a la disseminació de les granes. El foc provoca l'obertura
de les capsules que contenen les granes de forma explosiva, i són expel.li-
des a gran distancia.

Hidrocbria: dispersió per l'aigua. Emprada per molt poques plantes.

FRUIT

ESPtCIE COLOR TIPUS
MADURACIÓ

TIPUS DE DISPERSIÓ(mesos)

alzina marró gla 4-S zoocbria vertebrats

arbo9 vermell baia 9-12 zoocbria vertebrats

marfull blau metal.lic drupa 9-12 zoocbria vertebrats

lligabosc vermell drupa 4-S zoocbria vertebrats
aladern fals

,

4-5 zoocbria vertebratsnegre drupa

aladern negre drupa 4-5 zoocbria vertebrats

englantina vermell cinorrbdon 4-5 zoocbria vertebrats

esparreguera negre drupa 4-7 zoocbria vertebrats

rogeta negre drupa 4-7 zoocbria vertebrats
aritjol vermell drupa 4-8 zoocbria vertebrats
lloreret verd drupa 4-S zoocbria

heura negre capsules 4-7 anemocbria

bruc boal marró capsules 4-5 anemocbria

esbarzer negre drupa 4-S zoocbria vertebrats

vidalba marró vila 5-7 anemoebria

llentisele vermell drupa 4-7 zoocbria vertebrats

pi blanc marró vila 12-20 anemocbria

orenga blanc capsula 4-5 zoocbria inseetes

estepa borrera marró capsula 4-5 pirocbria

falzia negra esp. marrons esporangis 1-2 anemocbria

roure marró gla S-7 zoocbria vertebrats

aranyoner blau drupa S-8 zoocbria vertebrats

sanguinyol marró drupa 4-7 zoocbria vertebrats

moixera marró drupa 4-S zooebria vertebrats
- ,

, Tfeferassa 'veia=marro capsula 3-4 zoocbria fOI'migues
garrie marró gla S-8 zooebria vertebratsprat sec

---- -"'~.~ -,-- " --
E 7,

base

E: pol~liriitZa¿ió

entamofila

A: pol.linització
ariémofila

ESPtCIE COLOR DE LES FLORS DURADA FLORACIÓ AGENT
(mesos) POL.LINITZADOR

alzina groc cr / blanc 9 1-2 vent
marfull blanc 2-3 (4) insectes
arbo9 blanc crema 2-4 inseetes
lligabosc blanc rosat 2-3 insectes
aladern fals groc 1,5-2,5 insectes
qa Izera blanc 2-3 insectes
englantina ' blanc 1-2 inseetes
violeta de bose blanc 1-1,5 insectes
esparreguera blanc 1,5-2,5 insectes
rogeta blanc 1-2 insectes
lloreret groe crema 1-2 inseetes
heura blanc crema 1-2 inseetes
bruc boal blanc rosat 1-2,5 insectes
esbarzer blanc 1-1,5 insectes
aladern groe 1,5-2,5 insectes
vidaIba blanc 1,5-2 inseetes
llentiscle groc 1-2 insectes
pi blanc groc 1-2 vent
orenga blanc vermellós 1-1,5 insectes
estepa negra blanc 1-1,5 insectes
roure groc 1-1,5 vent
aranyoner blanc 1-1,5 insectes
sanguinyol blanc 1-1,5 inseetes
moixera blanc 1-1,5 insectes
lleterassa verd grogós 1-2 insectes
garric groc 1-2 vent



Les diferents comunitats es caracteritzen per les estrategies de dispersió deIs fruits
de les plantes que les componen.
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SEGUIMENT FENOLOGIC D'UNA COMUNITAT AL LLARG DE L'ANY
Al llarg de la vida d'una planta es donen diversos estats fenolbgics o fases del cicle
vital: unes dedicades basicament a la reproducció, amb el desenvolupament d'brgans re
productors (estat de floració i estat de fructificació); d'altres basicament dedicades
al creixemerit o a laprbpia supervivencia (estat vegetatiu). En el cas de plantes geb
fites i hemicriptbfites pot donar-se l'estat vegetatiu sense que hi hagi brgans vege
tatius visibles (tiges o fulles).

Cada especie té un ritme vital propi i una fenologia prop1a. Tanmateix les diferents
comunitats presenten diferents estats fenolbgics al llarg de l'any.

La representació deIs estats fenolbgics pot fer-se amb diagrames d'aquest tipus:

EspEcIE 9 f m a m j j a s o

alzina o o
0° 000 oo o o o

caps b.Iancs

estepa borrera

--

n d tipus biologic

fanerofit gran

anual

fanerbfit petit

r=:::~ absencia d'organs vegetatius

I Iestat vegetatiu sense creixement de brots

1IIIIIIII estat vegetatiu amb creixement de brots

[]][[I]JD estat de floreció

1 Iestat de fructificació
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Les estrategies vitals de les plantes són el resultat del procés evolutiu que els ha
permes adaptar-se a condicions i habitats peculiars en major o menor armonia. De forma
simplificada, hom pot reconeixer tres estrategies basiques segons responguin a un o al
tre d'aquests factors ecolbgics: -

* L'adversitat: condicions inhbspites d'un biotop, ja siguin de tipus climatic com ed!
fic.

* La pertorbació: alteració de les condicions ambientals, de poca durada perb inten
sa. Pot ser per causes naturals (riuades, esllavissades ••• ) o bé per
l'acció humana (trepig, pasturatge •.• ).

* La competencia: presencia de diverses especies que han d'explotar uns recursos natu
rals limitats (espai, insolac.;,J, nutrients, aigua ... ).

ESTRATtGIES DAVANT L'ADVERSITAT
Un dels trets caracteristics de la vegetació mediterrania és l'adaptació davant la se
quera estival; aquesta és la major adversitat a que ha de fer front, per aixb les pla~

tes han desenvolupat una serie de mecanismes que tendeixen basicament a reduir les peE
dues d'aigua per evapotranspiració:

· Reducció de la superficie foliar, p.e. la ginesta.

• Substitució de fulles per espines, p.e. l'argelaga negra.

Marcescencia de les fulles total o parcial (malacbfiles), p.ex. l'estepa.

Enduriment de les fulles (esclerofil.les) , p.ex. el marfull.

Cicle vital molt rapid, de manera que en l'epoca desfavorable la planta es troba en
forma de granes, p.ex. els caps blancs.

Presencia d'espines o de substancies aromatiques, com una adaptació a la presencia
d'hervibors, p.ex. el romani.

ESTRATtGIES DAVANT LA PERTORBACIÓ
Gran longevitat de les granes (ripoll).

Germinació discontinua de les llavors per garantir la no desaparició de la població
(olivarda).

Creixement rapid (fonoll).

· Producció de llavors en gran quantitat i de forma continuada (blets).

• Fecundació autocompatible per facilitar la praliferació (bracera).

• Abundancia d' especies anembfiles (ripoll) a amb vectars pol.linitzadors inespeci
fics.

• Propagació per fragmentació o d'altres formes vegetatives, en el cas de plantes pe
rennes (crespinell).

· Dispersió de les llavors a molt curta distancia (blet) abé molt llarga (olivarda).
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ESTRATtGIES DAVANT LA COMPETtNCIA
Si no existeix ni adversitat ni pertorbació, les especies poden desenvolupar tot el
seu potencial per capturar recursos. Les especies amb menys capacitats són despla~a

des per les de més potencialitat, que solen ser arbustives o arbbries. Algunes de les
seves estrategies són:

Gran densitat de fulles, p.ex. l'arbo~, l'alzina ...

Creixement molt rapid en al~ada, p.ex. el marfull.

Ocupació d'un gran volum, p.ex. l'aladern.

COM ESTUDIAR L'ESTRATtGIA D'UNA ESPtCIE
Fer el seguiment del cicle vital d'una especie pot ajudar-nos a determinar el seu ti
pus d'estrategia.

A partir de la durada deIs seus estats fenolbgics i del cicle vital complet pot esbri
nar-se la seva estrategia més probable (vegeu fitxa M8).

ESPECIE
FENOLOGIA OEL CICLE VITAL COMPLET

9 f m 8 m j j a s o n d

d~r8da estrategia
c~cle probable
v1tal

alzina

caps bIenes

estépá·-borréra

o llarg

molt
curt

curt

C

P

A

1-----1 absimcia d'organs vegetatius

1 1estat vegetatiu sense creixement de brots

1IIIIIIII estat vegetatiu 8mb creixement de brots

[]][[I]JO estat de floreció

I I estat de fructificació

ESTUDI DE LES ESTRATtGIES EN UNA COMUNITAT
Les diferents comunitats també es caracteritzen pel tipus d'estrategies de les plantes
que les componen.
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Fitxes M6, M7, M8, M9

ANNEX 2

SUGGERIMENT D'ACTIVITATS PER ASECUNDARIA
AMBIT D'ESPtCIES
* Fer un estudi comparatiu de dues especies diferents. P.ex.: l'olivarda, planta

ral, oportunista, i el romaní, planta de brolla típicament mediterrania:

- diagrama estructural
- tipus biol,bgic
- adaptacions foliars
- estrategies de flora ció
- estrategies de disseminació
- estrategies de colonització
- fenologia

A/2

rude-

* Comparar el desenvolupament d'una especie

- diagrama estructural
- adaptacions foliars
- fenalogia

AMBIT DE COMUNITATS

en condicions ecolbgiques diferents:

Fitxes M6, M7, M8

Fitxa Mi

Fitxa M4

* Classificar les comunitats vegetals d'una zona determinada. P.ex.: Torrent de l'Ami
gó, Turó d'en Basca, Turó de l'Enric ...

* Fer la representació cartografica de les comunitats presents en una determinada zo
na.

* Fer un estudi descriptiu d'una comunitat vegetal:
- transectes

inventari
perfils i projeccions planars
diagrames d'estructura
estrategies de creixement
estrategies reproductives
estrategies de colonització Fitxes M2, M3, M6, M7, M8, M9

* Fer un estudi comparatiu-descriptiu de dues o més comunitats vegetals, seguint les
mateixes pautes que s'han indicat a l'aétivitat anterior.

* Fer el seguiment fenolbgic d'una comunitat al llarg del temps. Fitxa M8

Fitxes M2, M3, M5, M9

* Fer el seguiment de la successió d'especies d'una comunitat al llarg del temps. tS
especialment interessant observar l'evolució d'una parcel.la incendiada. Veure qui
nes estrategies fan servir les plantes per sobreviure al foc, quin es en són afavori
des i quines no.

* Comparar la capacitat de regeneració de diferents comunitats incendiades o bé d'una
mateixa comunitatsotmesa~adiferents condicions.
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