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1. RESUM DEL TREBALL 

Amb la intenció de descobrir les conseqüències d'un canvi climàtic quasi imperceptible 
en el dia a dia, el treball s'acarà cap a la demostració de diferents símptomes molt 
més pròxims a la quotidianitat del què ens pensem.

El treball es focalitzaria en els Pirineus, on es buscarien indicis d’existència de 
variacions causades pel canvi climàtic. Coincidint amb la recerca, es publica en la 
revista Science un treball de Jonathan Lenoir en què, a partir de altures mitjanes 
d’espècies vegetals en diferents estatges de fins a cent anys enrera, comparant-ho 
amb les altures mitjanes de les mateixes espècies actualment, aconsegueix evidenciar 
una migració altitudinal.

Aquests registres específics serien aprofitats també per a la posterior comparació amb
les nostres pròpies mesures. Gràcies a la recerca bibliogràfica, es treballa amb el 
catàleg florístic de la Vall de Ribes de Josep Vigo, una extensa tesi documentant els 
nivells d’abudància i paràmetres de localització de totes les espècies presents a la Vall 
de Ribes l’any 1988. Amb el catàleg florístic i el recent treball publicat, s’aconseguiria 
fer una filtració per a configurar una llista determinada d’espècies. S’agafarien només 
les de gran presència (en abundància) descrites per Vigo i que alhora estiguessin 
registrades en el treball de Lenoir. Conseqüentment el nombre d’espècies a estudiar 
es reduïria fins a catorze.

Es proposà una àrea (concretament, la zona de Bruguera) per a la realització de 
l’estudi. Aquesta àrea general es dividiria per trets geoglògics descrits per Vigo, com 
la muntanya de Sant Amanç, el Taga, o el poble de Bruguera, i aquestes divisions 
mateixes es subdividirien en quadrants d’una hectàrea, podent evitar així accidents 
geogràfics i realitzant la feina més ràpidament.

Així doncs, s’estudiaria la llista d’espècies i les seves aparicions en els diferents 
quadrants. D’això se n’obtindria una sèrie d’altures per a cada espècie, de les quals 
se’n podria extreure l’anomenada elevació òptima, altura en què les espècies 
(cadascuna per separat) té més facilitat per a sobreviure i reproduïr-se. Les diferents 
elevacions òptimes van ser comparades amb les històriques de Lenoir, i en els 
paràmetres de Vigo, i s’observà una migració important, una diferenciació altitudinal 
accentuada.

Finalment, les espècies sí presentaven una gran variació en altura característica 
respecte a les dades de fa cent anys, i podíem afirmar que existeix una pertorbació 
provocadora d’un creixement anòmal en les espècies. Aquesta variació es veu 
justificada pel canvi climàtic, en què les espècies a altures inferiors es veuen 
sotmeses a un augment de temperatures, i per tal de sobreviure els descendents 
creixeran en nivells més elevats, per a habitar en zones amb temperatures menys 
extremes, provocant així una migració en els estatges vegetals.
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mundial, i que cal, almenys durant el que us pugui fer pensar el treball, reflexionar-hi.


que no quedés tan lluny com un pol àrtic, s’ensenyaria que és un succés a escala 
variacions en el Pirineu, i disposats a denotar l’actuació del canvi climàtic en una zona
Finalment, estava decidit. Es cercarien totes les informacions possible sobre petites

esperar més que viure un estiu de treball i plaer a la vegada.
posada als Pirineus. Amb dos amics amb predilecció per la muntanya, un no pot 
I si bé per egoïsme, o bé per pròpia predisposició, acaràrem el treball amb la vista 

del que ens pensem? Hauria d’existir alguna forma de determinar una altra conseqüència.
Així doncs, com podien dos estudiants provar que el succés passa, i és molt més a prop 

tot i així, altres efectes queden sovint minvats d’importància. I ho són molt, d’importants.
dermatològics són insuficients enumeracions per a mostrar el què això representa. Però 
descrites. Un intens escalfament global, l’efecte hivernacle, multitud de càncers 
En termes quotidians, les conseqüències del canvi climàtic ja han estat repetidament 

oportunitat de demostrar veritats que, malauradament, preocupen.
sector social convençut a disminuïr-ne els efectes. Representa, doncs, una gran
en el món en què vivim. Investigar una cosa així, suposa ser una mica més partícep del 
I quina millor manera de comprendre el canvi climàtic que estudiar-ne les conseqüències 

problema. 
metòdic ens permet raonar que, abans de trobar una solució, s’ha d’entendre el 
Així doncs, el canvi climàtic sí succeeix. I cal trobar-li una solució. Però el bon faire 

l’any.
respectivament, i un desglaç tant polar com alpí de més de 1000 quilòmetres quadrats 
concreten augments de concentracions de diòxid de carboni i metà del 36% i de 148%, 
s’han registrat augments de temperatura de 0’74 Cº per segle. Amb això també es 
mostren. Segons l’estudi publicat en nom de Al Gore, repercussió enorme en tot el món, 
Només cal senyalar la gran varietat d’estudis publicats, i les dades significatives que 

les seves afirmacions, podem convertir el tabú en evident.

sobte obligades a acarar-se a un nou context. La recerca de la solució al canvi climàtic.

aconsegueix diversificar-se en tantes investigacions conjuntes, que exposen proves de 
tenir en compte conseqüències adequadament justificades, però quan la recerca 
Canvi climàtic representa un tabú en la societat. Admetre’l potser és precipitat, sense 

immersos com ens trobem en una nova era digital, aquestes investigacions s’han vist de 
El món de la ciència consta de diversos sectors paral•lels en la seva investigació. I ben

 

      

2. INTRODUCCIÓ 
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comporta canvis en la distribució territorial i en l’abundància de diferents espècies 

vegetals, és dir, moviments dels estatges vegetals. 

 

 

 

Els objectius d’aquest treball de recerca són dos: 

 1. Descriure les característiques altitudinals i d’abundància de diferents 

espècies vegetals en una àrea de muntanya a la comarca del Ripolles. 

 2. Determinar si hi ha hagut moviment dels estatges vegetals mitjançant la 

comparació de les dades obtingudes amb dades històriques corresponents a l’àrea 

d’estudi. 

 

 

hipòtesi del present treball de recerca és que aquest augment de la temperatura 

3. HIPÒTESI I OBJECTIUS 

En les darreres dècades s’ha observat un augment de la temperatura terrestre. La 

3.1 Hipòtesi 

3.2 Objectius 
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En aquest apartat s’exposen els aparells que s’han fet servir alhora de dur a terme 

aquest treball, de la mateixa manera que expliquem detalladament l’ús que se n’ha fet. 

Els materials publicats així com els diferents recursos de Internet s’exposen en els 

apartats corresponents. 

GPS: Aquest aparell fou essencial alhora de dur a terme el treball de camp, ja que 

proporcionà les dades tant d’alçada com de posició. Era necessari a la hora d’indicar la 

posició del mapa en que s’estava, i juntament amb la delimitació del quadrant, saber 

on es feia la recerca en cada moment. El GPS utilitzat era un Garmin GPSMAP 

60CSx. 

Mapes de la zona: Els mapes especialitzats per zones, de l’Editorial Alpina, milloraren 

la divisió de quadrants. Gràcies a aquests mapes, es va poder fer la ja esmentada 

divisió del territori de manera molt fidedigne a les variables a les que calia ajustar-se 

(orientació respecte el sol, presència humana i alçada). D’altra banda, també ajudaria 

molt amb l’orientació i el reconeixement de la zona durant el treball de camp. 

Bloc de fitxes de treball de camp: Per a poder dur a terme el treball de camp, foren 

necessaris dos blocs de 100 fitxes cadascun. Les fitxes dels blocs sols van ser 

impreses per una cara del full, a la part posterior, on s’hi apuntavne tots els 

transsectes, mentre que les fitxes estaven destinades a la observació i presa de dades 

 

de espècies en concret. (Situat en el material complementari) 

4. MATERIAL I MÈTODES 

4.1 Materials emprats 
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Compresa en terres catalanes, en la província de 

Girona, la comarca del Ripollès seria l’amfitriona 

per al nostre treball. Ripoll, capital, compta amb 

una ubicació excepcional per a l’inici de les que 

es consideren com les serralades més importants 

en rang altitudinal i geològic: Les serralades Pre-

Pirenaica i Pirineica.  

 

La necessitat de trobar una zona per a estudiar que es trobés situada en un rang 

altitudinal mitjà entre les dues serralades focalitzà el treball en el relleu realitzat pel riu 

Freser. Generalment, aquest riu i els seus afluents provoquen una conca hidrogràfica 

en el seu transcurs per les dues serralades, provocant un anivellament ideal del 

terreny disputat entre els dos gegants geològics.  

 

El pas del Freser, abans de convertir-se 

en afluent del Ter a Ripoll, recorre nuclis 

urbans destacats. El que probablement 

ho és més, és Ribes de Freser, centre 

de la reconeguda Vall de Ribes. 

 

Calia però, cercar una zona on la 

influència humana no pogués 

caracteritzar o influir en el moviment 

vegetal que es pretenia estudiar d’una 

manera tan pròxima. I, característicament, els estatges que l’estudi de Lenoir 

selecciona són el montà, el subalpí, i l’alpí. L’altura mitjana d’aquests tres ronda els 

1200-1500 metres d’altitud.  

4.2 Descripció geogràfica del camp de treball 

4.2.1. Característiques generals



Estatges vegetals i canvi climàtic  X. Armiñana i J. Bosch -8  

      

S’aproximà a aquesta altura ideal per a la referència de Lenoir, i amb el patró de Josep 

Vigo, la selecció acabà en tres petites poblacions de la Vall de Ribes: Queralbs (1236 

metres), Pardines (1226 metres), i Bruguera (1217 metres). No només representen les 

poblacions a major altura de tota la Vall, sinó que també es presentaven com les més 

aïllades de conseqüència humana. 

 

Els fets, però, que Queralbs i Pardines fóssin poblacions explotades turísticament, 

presentéssin una monòtona vegetació, i estiguessin situades en el punt més baix de 

les vessants formades pels afluents del Freser que acompanyaven, feien que l’estudi 

de la vegetació fós més productiu. 

 

 

 

La vessant hidrogràfica de 

Bruguera ve estrictament 

provocada per la serie de rius 

que en baixen, acabant al 

Freser. Gran culpa d’això són els 

dos cims que s’alçen 

majestuosament en els contorns 

d’aquest vessant, diferenciant 

diverses solanes i obagues, el 

cim de Sant Amanç (1855 

metres) i el Taga (2021 metres). 

 

Bruguera es troba localitzat en el gran torrent que descendeix del Taga, en pendents 

de fins a 40º. El desnivell total de la vessant del poble, des del mateix nucli fins al cim 

del Taga, és de 800 metres. 

 

4.2.2. Característiques Topogràfiques 
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Les condicions climàtiques a les que està sotmès el poble de Bruguera són 

principalment les mateixes que afecten a la Vall de Ribes. Ja que el clima d’una 

determinada zona ve donat per els diferents factors ambientals que l’afecten, 

esmentem els principals a la zona estudiada: 

 

 Basant-nos en la classificació clàssica dels climes d’una zona, podem 

determinar que Bruguera pateix un clima continental. Però ja que la zona 

estudiada arriba més enllà de la seleccionada població, hi ha variació 

climàtica. Arribant a l’altura de 1500 metres, trobem que el clima es transforma 

en el que seria característic d’una zona alpina. Les zones delimitades, doncs, 

consten de climes continentals i alpins. 

 

 La temperatura a Bruguera és qualificada com a una d’un clima de latitud 

mitjana, amb estius i hiverns regulars i sense arribar a ser extremats. 

 

 En funció de l’altitud, la zona estudiada es troba en un pis templat, altrament 

denominat mesotèrmic, que comprèn la franja entre els 800 o 1000 m, fins els 

2500 a 3000 m d’altitud. 

 

 Segons les precipitacions, (el catàleg de Josep Vigo senyala, a la Vall de 

Ribes, unes precipitacions anuals de 987.17 mm), la zona estudiada és 

considerada com a subhumida, exceptuant-ne les parts de major altitud, 

considerades com a semiàrides. 

 

4.2.3. Característiques Climàtiques  



Estatges vegetals i canvi climàtic  X. Armiñana i J. Bosch -10  

      

De manera general, es pot afirmar que es tenen poques dades sobre el sòl present a 

la Vall de Ribes. Segons la diferenciació d’estatges, però, també es pot trobar 

diferenciació de sòl, afectant de la vegetació.  

Sobre l’estatge montà, inferior a Bruguera, hi trobem substrats silicis en terrenys 

carbonàtics, mentre que en cims més elevats, hi trobem terrenys calcaris, amb sòls 

torbosos. 

Un fenòmen interessant és la variació d’aquests terrenys a les serres prepirenaiques. 

Serra Cavallera, on es troba la zona estudiada, presenta sòls formats sobre roca 

calcària els horitzons superiors dels quals es troben fortament rentats, i han esdevingut 

majoritàriament àcids. 

4.2.4. Característiques Litològiques 
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Inicialment hi havia una quantitat d’espècies massa extensa per ser possibles estudiar-

la, així que es decidí fer-ne un buidat. Realitzant-ho, s’aconseguiria un ventall 

d’espècies molt representatiu de la zona i encara més representatiu entre els vegetals, 

per tal de adaptar-ho al màxim a les dimensions del nostre treball. 

El mètode de selecció d’espècies que s’ideà es basava en dos treballs ja publicats. Un 

d’ells la tesi doctoral del Sr. Josep Vigo i Bonada, en un extens catàleg florístic a nivell 

de la Vall de Ribes; l’altre, un article publicat a nivell mundial, dins la revista Science, a 

càrrec del Sr.Lenoir (Veure Bibliografia) En el moment d’iniciar aquesta primera 

selecció, es tingué en compte l’abundància de les espècies sobretot, ja que, com que 

no s’era gaire avesat en el seu reconeixement dins el treball de camp, es volia escollir-

ne unes de molt representatives i que es poguessin trobar fàcilment. El treball de Vigo, 

al ser un estudi de la diversitat vegetal a la zona, fóu l’adhient per a confeccionar una 

llista principal de les espècies més comunes (seguint la qualificació de CCC) de la 

zona que es pretenia estudiar. Dit i fet, doncs gràcies a aquesta selecció, 

s’aconseguiria una llista de 50 espècies molt comunes a la zona de la Vall de Ribes, 

entre les 1500 diferents de les quals constava el catàleg florístic de Josep Vigo, i que 

serien, generalment, les més fàcilment reconegudes i abundants. 

Al acabar aquest primer, es considerà necessari sotmetre la llista confeccionada a un 

segon buidat, el treball del Sr. Lenoir. Es justifica aquest segon buidat amb el fet de 

que la llista que sorgí de la primera selecció era massa extensa, i a més, d’aquesta 

manera es tindria una altra dada amb la que contrastar en el moment d’extreure les 

conclusions, la alçada òptima mitjana europea. 

Amb aquesta segona selecció es va confeccionar la llista final de 14 espècies 

coincidents tan a la zona de la vessant de Bruguera, qualificades com a molt 

abundants per Josep Vigo, i mesurades en l’estudi altitudinal de Lenoir.  

Aquestes formarien un ampli ventall representat des d’arbres a falgueres, passant per 

arbusts i flors, és a dir, un valorant d’una àmplia aparició de totes les espècies del 

regne vegetal, fet que permetria comparar entre diferents tipus d’espècies, no sols 

entre espècies en concret. 

Els dos buidats, doncs, aconseguirien enumerar 14 espècies de característiques 

diferents, i reconegudes per els dos estudis ja publicats, i posteriorment, el nostre. 

4.3 Criteris de selecció de les espècies 
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Es decidí realitzar una separació sobre la zona a estudiar, ja que aquesta era molt 

extensa i es pretenia sistematitzar el mètode per poder estudiar-la tota amb prou 

precisió. 

D’antuvi, dividirem la zona tal i com Josep Vigo ho va fer en el seu treball, en tres 

parts, Bruguera, Llisos del Taga i St.Amanç. Tot i així, no aconseguiriem reduir l’àrea 

ostensiblement, doncs continuaven sent àrees molt extenses i difícils d’estudiar i 

precisar, així que per comoditat es dividí cadascuna en quadrants (àrees quadrades). 

El criteri de la divisió de les àrees en quadrants seguí un patró quadriculat per 100 

metres quadrats topogràfics cadascun, i es dividiren la zona en tants quadrants com 

fes falta. 

Però la zona no fóu dividida sense criteri, doncs el mètode de divisió de la zona en 

quadrants que s’utilitzà contemplava les diferències d’alçada, passant per orientació de 

la vessant (solana o obaga), tipus de sòl i accidents (carreteres, prats de pastura etc.). 

D’aquesta manera cada quadrant era més uniforme, en quant ventall d’espècies es 

refereix. 

El mètode aplicat per treballar cada quadrant és el mètode dels transsectes. Convé 

destacar que tècnicament, el nostre mètode d’estudi de quadrants no eren transsectes, 

doncs no tots estaven basats en els canvis d’alçada sinó en els canvis de vegetació. 

És a dir, mentre es feia el reconeixement del quadrant que s’estudiava, es prenien les 

dades cada vegada que la vegetació del nostre entorn canviava o cada vegada que 

apareixia una espècie diferent. Això explica el perquè en uns quadrants s’han fet més 

transsectes que en uns altres, doncs tot depenia de la monotonia o la diversitat de 

cadascun. Tot i així, quedaren marcats un mínim de transsectes per quadrant, així 

assegurant aconseguir almenys un mínim de dades de totes les zones. 

El transcurs d’un transsecte consistia en prendre dades, realitzar una petita descripció 

de les diferents espècies que hi trobàvem, i apuntar les dades d’alçada i les 

coordenades per si desprès esqueia, poder fer una comprovació de la localització del 

transsecte. 

Per tal d’ordenar adequadament les dades, aquestes es passaren a a documents PDF 

per tal que el treball amb les gràfiques ens fos més senzill i còmode. 

4.4 Metodologia emprada en el camp de treball 
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S’idearen unes taules per a poder fer el 

buidat de les dades obtingudes en els 

transsectes. En aquestes taules hi 

apareixen diversos apunts: el nom del 

transsecte (segons el seu número i el 

quadrant en què es realitza), les 

coordenades del transsecte, l’alçada on 

s’han pres les dades, i les espècies 

localitzades en aquell transsecte. 

 

Si aquesta taula s’ha creat per a la comoditat en la localització d’un transsecte, 

aquesta altra representa els valors d’abundància de les espècies en la zona. 

 N R C CC CCC 

A1      

A2      

B1      

B2      

C1      

C2      

D1      

D2      

 

En aquestes taules s’hi veuen representades unes lletres a la part superior escollides 

per conveni entre els autors del treball. Aquestes lletres signifiquen: 

N: Espècie no trobada en el Quadrant 

R: Espècie vista o detectada en el Quadrant 

C: Espècie detectada en 3 ocasions en el Quadrant  

CC: Espècie detectada en 6 ocasions en el Quadrant  

CCC: Espècie detectada en 8 ocasions en el Quadrant (parlaríem de comunitat o gran 

població, com un bosc) 

Transsecte  Quadrant  

Latitud   

Coordenades Longitud  

Alçada  

Espècies Localitzades 

-  -  

-  -  

-  -  
(Referències a material complementari)  
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Per cada espècie es van anotar les alçades en que es produiren les observacions. 

Amb aquestes alçades es va calcular la mitja aritmètica i la desviació estàndar de cada 

espècie. S’elaboraren gràfiques d’histogrames (alçada/ nr d’observacions) i de 

distribució normal de les alçades per cadascuna de les espècies estudiades. Per altra 

banda, es va elaborar histogrames per cada sector estudiat que detallaven la diferent 

abundància de les espècies. Les dades obtingudes es van comparar amb les dades 

històriques publicades en la literatura de manera qualitativa. Per fer aquests anàlisi I 

les figures corresponents es van emprar els programes Excel de Microsoft i el paquet 

estadístic SPSS v13.0 per Windows. 

 

 

4.5 Anàlisi de les dades 
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A partir del mètode d’elecció de les espècies hem aconseguit separar 14 de diferents 

sobre les quals treballarem. (Referències del mètode emprat a Metodologia)* A 

continuació adjuntem unes fitxes on s’indica una sèrie de característiques sobre cada 

planta en concret. Les espècies escollides són (per ordre alfabètic i d’aparició en fitxa): 

A. Buxus sempervirens o Boix comú. 

B. Corylus avellana o Avellaner. 

C. Cytisus scoparius o Ginesta. 

D. Fagus sylvatica o Faig. 

E. Fragaria vesca o Maduixera. 

F. Fraxinus excelsior o Freixe de Fulla Gran.   

G. Juniperus communis o Ginebre. 

H. Lonicera xylosteum o Carnera Borda. 

I. Pimpinella saxífraga o Pimpinella Blanca.    

J. Pinus sylvestris o Pi Roig. 

K. Prunus spinosa o Arç Negre. 

L. Pteridium aquilinum o Falguera. 

M. Rubus idaeus o Gerdera. 

N. Viola reichenbachiana o Violeta. 

La fitxa consta de 9 apartats, 7 dels quals són dividits dins d’una taula per comoditat 

del lector, aquests apartats són: 

5. RESULTATS 

5.1 Descripció de les espècies escollides. Catàleg florístic 
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1- Nom científic de l’espècie: segueix el criteri de la nomenclatura una 

nomenclatura molt entenedora en diversos idiomes i cada espècie pot ser 

identificada de manera molt específica. 

2- Nom popular de l’espècie: s’atorga un nom popular per tal de familiaritzar el 

lector amb l’espècie, així com també, per la importància d’establir una relació 

entre l’espècie i la zona estudiada (aquests noms són utilitzats en la zona de la 

Vall de Ribes). 

3- Classificació científica : aquesta segona classificació ha estat afegida per tal 

nomenclatura binomial aporta poca informació al respecte. 

4- Imatge de la planta: s’ha cregut oportú d’adjuntar una imatge de la planta ja 

que, d’aquesta manera, és més fàcil comprendre la descripció de l’apartat 6. 

5- Hàbitat: una breu descripció de l’hàbitat que ocupa l’espècie. 

6- Rang altitudinal: l’actual rang d’altures on hi ha la major presència d’aquesta 

espècie. 

7- Floració: floració de l’espècie (mesos de l’any). 

distribució d’espècies més general (basada en la fitogeografia) així com també, 

en alguns casos, la distribució a la Península Ibèrica. 

 

 

 

 

 

de aprofundir una mica més en l’origen i família de l’espècie ja que la 

9- Descripció: petita descripció de l’espècie en qüestió. 

8- Distribució: distribució de l’espècie, s’ha fet servir la nomenclatura de 

El catàleg florístic corresponent el trobareu en el material complementari.



      

 

 

 

En aquest apartat es descriuen els diferents quadrants en què s’han dividit les quatres 

zones. Les observacions són esmentades a nivell qualitatiu, i estan numerades per la 

conseqüent catalogació de cada quadrant. En cap cas s’anomena la sèrie de 

transsectes presos. Cada zona queda dividida segons el criteri esmentat en l’apartat 

de metodologia. Es presenterà, de forma general, en una introducció, els 

coneixements històrics sobre el terreny que es proposa estudiar, i les seves 

característiques més destacables a nivell cultural. 

La descripció del quadrant és escrita segons el recorregut de les observacions dels 

transsectes. S’hi anomenen les diferents espècies observades, les grans 

característiques geogràfiques, topogràfiques i hidrogràfiques, i certes anomalies 

presentes en el quadrant.  

Les diferents zones han estat ordenades de major a menor altura, procediment pres 

durant el treball de camp. 
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5.2 Descripció dels Quadrants 



      

 

 

Sant Amanç, situat a l’extrem Sud-oest de Serra Cavallera, és considerat, i amb bon 

nom, el “balcó de Ripoll”. Amb vegetació d’estatge subalpí, la muntanya queda 

recoberta per una bona immensitat de pinedes, fagedes, i nombroses colònies de boix, 

freixe,… 

En el nostres estudi ens hem basat en la cara oest d’aquesta muntanya, ja que, 

característicament, és la més transitable. La cara est és impracticable, i tan sols hi 

podria haver una aproximació per la cara nord i sud fins al cim. 

Com a mètode hem pres els dos camins més pròxims a l’estatge subalpí (1200-2000 

m.) que es poden accedir des de Coll de Jou (1654 m.), punt base per a les sortides 

des de la nostra estança. 

El terreny que estudiem ha quedat diversificat en vuit quadrants, de 10.000 m2 

cadascú, distribuïts en dues columnes i quatre files. Els quadrants, de 100 × 100, no 

tenen en compte el desnivell del terreny, és a dir, són 100 metres topogràfics. 

L’estudi s’ha realitzat per transsectes i localització d’espècies concretes en els 

quadrants seleccionats, i es descriuen en ordre alfabètic segons són nombrats.  
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5.2.1 Sant Amanç 



      

Quadrant A1 
 

El quadrant A1, amb una alçada màxima de 1854m (cim del St. Amanç), és el 

quadrant amb més altura de tots els de la zona. Malgrat aquesta dada imponent, hi 

localitzem espècies molt més típiques de altures inferiors, com l’ arç negre (Prunus 

Spinosa). També hi podem trobar, a la zona, espècies com el Faig (Fagus Sylvatica), a 

altures tan insospitades com el que hem trobat a 1848m. També trobem les espècies 

ja més comunes a tots els quadrants: el boix (Buxus Sempervirens) i el pi (Pinus 

Sylvestris). 

El pi (Pinus Sylvestris) és més abundant en aquesta zona. Les poques restes mortes 

i/o cadàvers d’aquesta espècies ens senyalen que el pi es situa en un punt òptim de 

creixement Aquest fet, junt amb la presència de nombroses clarianes, fa que el pi 

(Pinus Sylvestris) sigui gairebé omnipresent. 

També hi trobem boix (Buxus Sempervirens) per tota la zona. Sorprèn l’adaptabilitat 

d’aquesta espècie, trobada enmig de la fageda com en el mateix cim de St. Amanç. 

Resulta una de les espècies més representatives de la zona. 

Dins de el quadrant s’hi troba un accident geogràfic, la tartera. Al voltant d’aquesta 

podem observar com hi sobreviuen sobretot pins i arbusts, fet que s’atribueix a que 

aquest accident actua de clariana “artificial”. També, entre les roques més immòbils, hi 

localitzem líquens, molses i hepàtiques, ja que són les úniques que es poden adaptar 

a la vida entre elles. 

A les parts altes del quadrant, on el terreny té molta pendent i és rocós, hi localitzem 

nius d’àligues, de difícil accés. 

Quadrant A2  
 

El quadrant A2 és caracteritzat principalment per un barranc que el creua parcialment 

d’est a oest. Aquest accident geogràfic provoca que la fageda (Fagus Sylvatica), que 

es troba al sud del quadrant, no pugui accedir a la pineda (Pinus Sylvestris) de la part 

superior del barranc, cosa impossibilitant la colonització que hem observat en altres 

zones. 
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Però el barranc no només es localitza en l’extrem oest del quadrant; a la part nord-est 

del quadrant es presenta amb una paret vertical que fa de frontera entre el quadrant 

A1 i l’A2. En la llarga paret rocosa hem trobat, ben arrecerades, espècies com 

linoceres (Linocera Xylosteum) o faigs molt joves, cosa que demostra, un cop més, la 

fàcil adaptabilitat dels faigs, inclús en parets de roca vertical. 

Al nord del quadrant trobem una fageda altament caracteritzada per la curta edat de 

tots els seus membres, per la quantitat de fullaraca que hi localitzem i el fet de que es 

tracti d’un terreny amb molta pendent i especialment rocós. 

L’última característica del quadrant és la presència de nius d’àligues a la part superior 

del barranc, així com també a les zones de més pendent, que demostra que aquesta 

espècie es veu afectada per el moviment dels estatges alpins.  

Quadrant B1 
 

El quadrant B1 és el quadrant més pròxim al nostre punt base de sortida, Coll de Jou 

(1654 m.). L’àrea delimitada comprèn un prat (amb diversos formiguers caracteritzant 

el terreny), i una pineda que fa una interessant frontera amb una fageda.  

Inicialment, descendent el camí des del cim de Sant Amanç en direcció vers Coll de 

Jou, es pot apreciar com la fageda (provinent del quadrant B2), inusualment jove, 

queda sobtadament reduïda, per a donar lloc a una pineda. El terra de la fageda és 

cobert amb fullaraca, mentre que el de la afrontada pineda queda recobert de prat. Un 

rierol descendeix les dues zones, i provoca una font de creixement notables per a 

petites herbes i hepàtiques que ressegueixen el seu contorn. La frontera, però, de les 

dues zones, pateix irregularitats. Existeixen diverses entrades de la fageda dins la 

pineda, però hi trobem també el succés contrari, en què és la pineda qui envaeix a la 

fageda. 

Un fet a destacar, és la mort de tots els pins localitzats en les entrades de la pineda a 

la fageda, i el seu menor tamany respecte als faigs tan joves que hi creixen. Però 

curiosament, succeeix tot el contrari en les entrades de la fageda a la pineda, on els 

faigs hi sobreviuen sense cap mena de problemes. 

Creixent conjuntament dintre de la fageda hi trobem el boix (Buxus Sempervirens), la 

lonicera (Lonicera Xylosteum), i aparicions contades de ginebre (Juniperus 

Communis). En el prat que cobreix el sòl de la pineda no hi ha espècies a destacar, 
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excepte l’aparició d’un arç negre (Prunus Spinosa) creixent conjuntament amb un pi 

(Pinus Sylvestris), i aquests dos situats sobre un jove faig (Fagus Sylvatica). Cap d’ells 

presenta, altra vegada, cap dificultat per a sobreviure. 

En l’extrem del quadrant, sense cap tipus de pineda que l’afecti, el prat presenta 

espècies que no havien aparegut fins llavors. És el cas de la ginesta (Cytisus 

Scoparius) , localitzada al lateral d’un formiguer, i d’un tamany més aviat reduït. També 

hi és localitzable ginebre (Juniperus Communis) i violetes (Viola Reichenbachiana). El 

sòl d’aquest quadrant és carbonàtic, bàsicament constituït per calcàries i argiles 

garumnianes. 

Quadrant B2 
 

La constitució d’aquest quadrant és repetitiva, comprenent una zona totalment coberta 

(excepte per certes clarianes) per un terreny amb fullaraca i abundància de boixos 

(Buxus Sempervirens), situats entre una immensa fageda, on la inusual gran llargada 

dels faigs (Fagus Sylvatica) no correspon ni amb la seva joventut (arbres amb tronc 

poc desenvolupat), ni amb el tamany que podríem trobar en faigs de major edat. 

El terreny, prèviament esmentat com a cobert per fullaraques, presenta certa 

inclinació, no massa pronunciada, i la seva abruptesa destacable, comporta que 

diverses espècies tinguin part de les seves arrels arribant a la superfície. 

Aquest quadrant és fosc, amb les copes dels faigs constituint un sostre que actua com 

a barrera lumínica. En la part nord del quadrant, es forma un torrent, que exclou 

qualsevol tipus de espècie en la seva trajectòria. Curiosament, el torrent actua com a 

clariana, ja que en el seu perímetre hi hem arribat a trobar loniceres (Lonicera 

Xylosteum), espècie que no apareix, o que queda amagada, dins la fageda. 

En l’aproximació al camí de St. Amanç hi trobem també una major densitat de boixos 

(Buxus Sempervirens). La clariana feta per aquest camí també facilita el creiexement 

d’aquesta espècie. 

El sòl d’aquest quadrant és carbonàtic, constituït per calcàries i argiles garumnianes.  
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Quadrant C1 
 

Aquest quadrant es pot considerar una consecució del quadrant D1, amb boixos i faigs 

com a espècies predominants. La diferència, però, recau en què dins d’aquest 

quadrant no hi ha presència superficial del riu, així com tampoc cap mena d’accident 

aquàtic que afecti al terreny. El sòl en aquest quadrant també és de tipus silícic de 

roques sedimentàries, amb gresos, argiles, i conglomerats garumnians i permotriàsics. 

Només al inici del quadrant ja es pot apreciar la predominança absoluta de les dues 

espècies Faig (Fagus Sylvatica) i Boix (Buxus Sempervirens). La població d’aquestes 

dues és tan superior, que podríem parlar d’una colonització, ja que, la absència 

d’altres espècies és una característica irrefutable del terreny, i ens dona sospites de 

una possible competència entre aquests metàfits. 

Un canvi notori en aquesta zona és la disminució gairebé absoluta de la presència de 

molses i hepàtiques en relació a altres quadrants, segurament causada per la poca 

presència d’humitat, així com també per la nul·la aparició de qualsevol tipus de règim 

fluvial superficial en l’àrea. 

Aquesta absència es justifica per l’observació de que la conca hidrogràfica d’aquest 

quadrant és subterrània, ja que la aparició del rierol en el quadrant conseqüent 

coincideix amb la coexistència de arbres amb fisiologia robusta, i arrels més aviat 

profundes, garantint-ne la accessibilitat hidrològica. 

Un altre fet coincident és la poca aparició de les espècies predominants en un estat de 

subdesenvolupat, indicador de la poca supervivència d’espècies sense arrels llargues. 

Quadrant C2 
 

El quadrant C2, situat ja més a la cara Sud-oest de la muntanya, es delimita en una 

zona on hi trobem una presència de prats sense gaire inclinació, receptors de molta 

llum solar degut a la presència de clarianes. Malgrat que els prats estiguin situats en la 

cara obaga de la muntanya, presenten un aspecte molt més semblant al que hi 

trobaríem en zones determinades de la cara solana. 
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La vegetació en aquesta superfície presenta una llargada molt menor a la que és típica 

en aquestes zones. Si bé no hi ha pendent, la densitat del boscatge també és molt 

superior als quadrants voltants. S’hi troba un rierol, i les espècies més desenvolupades 

es situen en el perímetre d’aquesta conca hidrogràfica. 

En aquest quadrant la aparició de pins (Pinus Sylvestris) és més comuna, i se’ns 

presenta, dintre dels paràmetres ja constatats, com l’espècie amb més llargada de 

tronc. Hi abunden també els boixos (Buxus Sempervirens) i faigs (Fagus Sylvatica) 

entre la densitat i els costats dels petits camins de pastura que travessen el quadrant. 

Localitzem també, la coneguda Ginebre (Juniperus Communis) ja fructificada, i ens 

apareix, entre les herbes del prat, i ben joves, una colònia de violetes (Viola 

Reichenbachiana). S’observen individus més joves de les espècies de major tamany, 

fet indicador de un punt de creixement òptim per als vegetals. El sòl en aquest 

quadrant també és carbonàtic, bàsicament constituït per calcàries, margues i gresos 

calcaris eocènics.  

Quadrant D1  
 

El quadrant D1 està constituït per un terreny abrupte i inclinat, segurament a causa del 

petit rierol que el descendeix. És caracteritzat per una extensa fageda (Fagus 

Sylvatica), amb uns arbres de tronc jove i robust, i també una gran colonització de 

boixos (Buxus Sempervirens), majoritàriament situats al peu de cada faig. El terra, que 

està enfangat i humit per l’efecte del riu, produeix un impuls vital per a les hepàtiques i 

les molses. La aparició de loniceres (Lonicera Xylosteum) als contorns del riu indica la 

gran varietat d’espècies que atorga aquesta font hidrològica. El sòl en aquest quadrant 

és de tipus silícic de roques sedimentàries, amb gresos, argiles, i conglomerats 

garumnians i permotriàsics. 

Durant l’observació de la fageda ens sobtà la llargada dels faigs, inusual en espècies 

com les d’aquestes zones. I no només això, sinó que la extensa població de faigs 

estava localitzada en una altura que no li correspon com a punt òptim per a 

creixement. Fixant-nos en aquesta dada, ens adonàrem de l’absència de pins (Pinus 

Sylvestris) i de la predominança de les seves restes (tal com arbres morts, branques 

soltes per terra, etc.) . 
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Quadrant D2 
 

El quadrant D2 presenta un terreny excepte amb inclinació no massa pronunciada, i 

amb la continuació del rierol ja descrit en el quadrant C2. Aquest quadrant, exceptuant-

ne el rierol, es caracteritza per el fet de tenir nombroses clarianes que permeten 

l’entrada de llum, i cert espai separatiu entre les espècies que hi habiten, procés que fa 

que plantes joves i/o petites gaudeixin d’un creixement més accelerat al que seria 

habitual.  

Aquest quadrant permet trobar, ja sigui per la seva font tan lumínica com hidrològica, 

espècies diferents. Algunes d’elles hi tenen presència més escassa, com ginebres 

fructificades (Juniperus Communis) i la violeta (Viola Reichenbachiana), però, tot i així, 

s’hi troben els omnipresents pins (Pinus Sylvestris), faigs (Fagus Sylvatica) i boixos 

(Buxus Sempervirens). 

Com a tret característic, el quadrant és travessat per un ample camí humà on, per les 

vores, es troben espècies més estranyes de localitzar (com loniceres (Lonicera 

Xylosteum) , violetes, i ginebres), afavorides per la clariana artificial que hi ha estat 

creada. 

El sòl en aquest quadrant és carbonàtic, bàsicament constituït per calcàries, margues i 

gresos calcaris eocènics.  

En conjunt, totes les espècies creixen distanciades, sense necessitat de ajuntar-se 

entre elles per accessibilitat a aigua i llum. 
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 Els llisos del Taga són una sèrie de allisaments en la cara nord-est del cim més alt de 

la vessant de Bruguera. Es poden considerar com a un punt de finalització de la Serra 

Cavallera, serra pre-pirenaica amb típics boscos caducifolis centreuropeus. 

Cal destacar-hi les excepcionals fagedes i rouredes en algunes de les seves obagues, 

aixó com les extenses pinedes primàries (o bé secundàries) de pi roig.  

 

La zona s’ateny a l’estatge subalpí, on s’hi troben prats i matolls propis d’aquest 

estatge. L’ambient humit del fons de la Vall de Ribes, però, manté unes condicions 

especials que permet el creixement d’espècies higròfiles a la zona.  

 

El terreny que estudiem ha quedat diversificat en vuit quadrants, de 10.000 m2 

cadascú, distribuïts en dues columnes i quatre files. Els quadrants, de 100 × 100, no 

tenen en compte el desnivell del terreny, és a dir, són 100 metres topogràfics. 

L’estudi s’ha realitzat per transsectes i localització d’espècies concretes en els 

quadrants seleccionats, i es descriuen en ordre alfabètic segons són nombrats.  
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Quadrant A1 
 

Aquest quadrant, un dels més àrids i menys divers de tota la zona dels llisos del Taga, 

destaca per posseir una vegetació de prat alpí, sense arbusts ni arbres. 

L’espècie constant en tota l’amplitud del quadrant és la pimpinella blanca (Pimpinella 

Saxífraga), ja que per morfologia i adaptació por resistir a les inclemències del vent, 

sempre abundant a la zona. 

No sorprèn l’absència gairebé total d’arbres, com tampoc la poca diversitat de flors i la 

poca varietat d’espècies a mesura que ascendim per la carena. Sembla ser que el vent 

en podria ésser el causant. 

Un exemple d’aquest fet és la desaparició d’espècies com la Cytisus Scoparius i les 

violetes que, una vegada sobrepassats els 1760 metres, semblen desaparèixer 

totalment deixant pas a una hegemonia total de pimpinelles blanques. 

S’observa també, que la espècie de Cytisus Scoparius tendeix a créixer al voltant de 

formiguers o darrere elevacions de terreny, on es pot cobrir del vent.  

Quadrant A2 
 

El quadrant A2 presenta ja característiques de prat alpí. La seva aridesa és destriable, 

i existeix poca diversitat de vegetació, malgrat també cal comentar que aquest 

quadrant ha estat afectat per l’activitat humana, ja que el creua una tanca electrificada 

i diversos camins de pastura. El terreny no presenta un pendent massa pronunciat, i 

elements abruptes, no tan sols naturals, sinó artificials també gràcies als camins de 

pastors que l’han damnificat, creant-hi accidents, com elevacions i sots. 

Principalment, l’espècie predominant en l’extrem est del quadrant és la pimpinella 

(Pimpinella Saxífraga), amb una adaptació vers el vent que li facilita el creixement 

sense necessitat d’arrecerar-se. L’aparició de ginesta (Cytisus Scoparius) és periòdica 

en els accidents geogràfics, on sembla que pot arrecerar-se del vent. 

El camí de pastors també ha provocat certs cràters de mida grossa, que semblen 

creats per vaques. Sota d’aquests, trobem una gran abundància de ginesta i violetes 

(Viola Reichenbachiana), que un cop més, semblen trobar preferència per a créixer en 

llocs més coberts. 
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Finalment, a l’extrem oest del quadrant, hi trobem una lleu aparició de pins (Pinus 

Sylvestris), que, a més de sobreviure en aquesta delimitació, un d’ells presenta un rusc 

de vespes, un fet que indica que l’arbre ja viu arrecerat i garanteix la supervivència 

d’aquests insectes.  

Quadrant B1 
 

La vegetació d’aquest quadrant és característica de prat d’estatge subalpí, freqüent a 

tots els quadrants de menor altura de la zona dels llisos del Taga. L’extrem est 

d’aquest quadrant s’inicia junt amb el boscatge dens del C1. 

El quadrant B1 destaca per tenir un pendent poc pronunciat (uns 25 graus, més o 

menys constants), que permet el creixement de la majoria d’espècies, ja siguin arbres 

o arbusts. 

De la part interior del quadrant, és destacable la extensa població de boixos (Buxus 

Sempervirens), constants tan en les cares solanes com en les obagues. A part 

d’aquests, en la part interior també hi trobem petites agrupacions d’altres espècies, 

com pins (Pinus Sylvestris), ginebres (Juniperus Communis) o faigs (Fagus Excelsior), 

que resulten comuns a tot el quadrant. 

Un factor interessant del terreny és l’aridesa i erosió, ja que el probable provocador 

d’aquesta abruptesa és el vent, causant principal de les roques al descobert que hi 

trobem on, a sota, hi sobreviuen flors, arrecerades d’aquest.  

Aquestes flors són sobretot violetes (Violeta Reichenbachiana) i, en menor nombre de 

població, Cytisus Scoparius. No trobem pimpinelles (Pimpinella Saxífraga), ja que 

aquesta espècie no presenta la necessitat de arrecerar-se, a causa d’una morfologia 

més acostumada a l’acció del vent, amb tija flexible, i arrels sòlides. 

De tant en tant entre l’extensa població de boixos trobem clarianes on, sense 

impediments, creixen tot tipus d’espècies, especialment flors, que utilitzen els boixos 

per a arrecerar-se.  

Cal comentar que les roques situades per la pendent actuen com a controladors del 

creixement del omnipresent boix. 
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Quadrant B2 
 

El quadrant B2 situa la última representació (juntament amb el quadrant B1) de prat 

d’estatge subalpí. Presenta un terreny amb pendent forta, amb roques que la 

caracteritzen com a abrupte, probablement per l’efecte del vent. La part sud del 

quadrant queda encarada amb el nord, i la seva aridesa és característica, ja que 

queda exposada com a la cara menys arrecerada.  

Aquesta zona delimitada presenta el seu extrem est com a boscatge dens, 

superiorment poblat per boixos (Buxus Sempervirens), i l’últim estatge, almenys en 

aquesta cara obaga, on apareix tal diversitat de vegetació. Aquesta, que creix entre la 

extensa població de boixos, comprèn freixes (Fraxus Excelsior), faigs (Fagus 

Sylvatica), ginebre (Juniperus Communis) i pimpinelles (Pimpinella Saxífraga)i violetes 

(Viola Reichenbachiana). 

Per contrari, l’altre extrem del quadrant, que presenta el prat àrid, conté una població 

de pins (Pinus Sylvestris) dispersos per la zona, en les ombres dels quals hi creixen 

violetes (Viola Reichenbachiana), i algun que altre ginebre (Juniperus Communis). Les 

pimpinelles (Pimpinella Saxífraga) creixen disperses també per la zona. Pel que 

sembla, les espècies es situen en llocs estratègics per tal de rebre la cobertura del pi, 

ben arrecerats de la cara nord. 

Quadrant C1 
 

Principalment, el quadrant C1 és característic per la gran quantitat de fulles ja 

caigudes de la vegetació en el sòl. Presenta un gran desnivell en la seva totalitat, i 

s’exposa com a una de les zones més denses de tota l’àrea dels Llisos del Taga. 

Curiosament, s’hi diferenciaven diverses condensacions vegetals de diferents 

espècies. Entre boixos, faigs, i petit ginebres, el quadrant no permetia cap augment de 

població entre les espècies que hi habiten, per constant confrontació entre espècimes. 

Tan sols petits camins de pastura aconsegueixen clarificar un mínim el quadrant. 
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Quadrant C2 
 

El terreny d’aquest quadrant destaca per tenir un pendent molt pronunciat, amb 

vegetació típica d’un prat d’estatge subalpí , amb abundància de pins (Pinus 

Sylvestris), però sense arribar a ser pineda. Destaca sobretot per tenir una lluminositat 

gairebé total, ja que no hi ha gaires impediments per a deixar entrar la llum fins al 

terra. 

Part del quadrant es troba situat a la cara obaga, mentre l’altra reflecteix la cara nord, 

constituïda per terreny abrupte i molt erosionat per l’acció del vent. 

A mesura que s’endinsa el quadrant, es pot determinar un canvi de vegetació. Aquest 

sembla ser produït per el canvi de tipus de terreny. El contrast amb el primer tipus de 

terreny, àrid, amb prats d’estatge subalpí, amb el segon, humit, fosc, i fangós 

(probablement per l’efecte d’una conca hidrogràfica superficial), demostra una 

diferència molt significativa entre el tipus de vegetació.  

Tot i que encara no podem parlar de pineda, doncs la presència de pins no és 

suficientment elevada, l’estatge subalpí augmenta en densitat de boscatge en l’extrem 

nord del quadrant, especialment amb els d’aquesta espècie. 

Una dada sorprenent que s’ha de mencionar és la quantitat de freixes (Fraxus 

Excelsior) no fructificats que apareixen dins el quadrant, malgrat estiguin en plena fase 

de fructificació. L’únic freixe fructificat es troba en un extrem de la zona, a una altura 

més baixa que els seus congèneres. 

Són comunes en tot el quadrant les espècies com la ginebra (Juniperus Communis), 

els faigs (Fagus Sylvatica), les pimpinelles (Pimpinella Saxífraga) i són certament 

abundants els troncs morts de pi. També ens apareixen, en estat jove, diversos 

avellaners (Corylus Avellana).  

Mereix un apartat especial el boix (Buxus Sempervirens), i la seva omnipresència en 

totes les altures de la zona. 
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Quadrant D1 

Aquest quadrant és ben característic per el seu trànsit. Està explotat per ramaderies, 

amb diversos camins de pastura creuant-lo, un abeurador clavat en una de les sevs 

clarianes, i diversos fils elèctric s delimitant-lo. 

                                                                                          Això, però no acaba d’afectar 

a la vegetació. El terreny es mostra inclinat cap al què sembla un torrent format per 

rierades ocasionals en aquesta vessant del Taga. I no tan sols això, sinó que la 

vegetació anava minvant a mesura que ens aproximem al torrent.  

 

Tot i així, el quadrant té una gran diversitat d’espècies, tals com ginebre, ginesta, 

loniceres, i flors com pimpinelles i violetes.  

Quadrant D2 
 

Encara a la cara obaga, aquest quadrant destaca per la pineda que el recobreix 

totalment en superfície. 

El boscatge de l’interior del quadrant és dens, constituït bàsicament per grans 

agrupacions de pins (Pinus Sylvestris) format pinedes. És un bosc obscur i humit, 

característic de obaga, i que presenta el pi com a única espècie establerta en aquella 

zona, a causa del gran pendent i la poca consistència del sòl. Aquest fet no permet 

que cap altre espècie s’hi estableixi, ja que per fer-ho, aquesta necessitaria una 

adaptació especial (arrels més profundes i més fortes), característica dels pins (Pinus 

Sylvestris). Una conseqüència d’això són la quantitat de troncs morts i arrancats 

d’altres espècies com el faig (Fagus Sylvatica) i el freixe (Fraxus Excelsior). La poca 

consistència del sòl sembla venir determinada per accidents hidrològics i eòlics. 

Descendent la pineda, però, trobem clarianes, on el terreny és tan poc dens que no 

permet la habitabilitat de cap altre tipus de espècie que no siguin arbusts o faigs joves. 

A mesura que ens endinsem dins la pineda descobrim els pins més antics, com també 

veiem algun faig que sobreviu gràcies a pins on es pot repenjar i mantenir-se tot i 

haver-hi un sòl tan poc consistent i fràgil. La percepció de llum solar és més benèvola 

en arbres de llargades majors. 

Estatges vegetals i canvi climàtic  X. Armiñana i J. Bosch -30  



      

 

 

 

 
 

Ja que les dades de totes les zones excloïen l’interval entre els 1600 i 1300 metres, es 

creà una zona per a ser estudiada que unifiqués dues zones anteriors i cobrís aquest 

interval d’absència de mesures. Es féu una zona determinada entre els Llisos del Taga 

i Bruguera, ja que les altures eren ideals per a la realització i la presa de mesures en 

totes els transsectes el van fer possible. 

El terreny que estudiem ha quedat diversificat en dos quadrants, de àrea 

indeterminada cadascun, distribuïts en una sola columna. Els quadrants, però, no 

tenen en compte el desnivell del terreny.  

L’estudi s’ha realitzat per transsectes altitudinals i localització d’espècies concretes en 

els quadrants seleccionats, i es descriuen en ordre alfabètic segons són nombrats.  
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Quadrant A1 
 

El quadrant que anomenem A1 destaca per ser gairebé àrid del tot, ja que tan sols 

trobem unes poques espècies no pertanyents a prat alpí, tal com pins (Pinus 

Sylvestris), boixos (Buxus Sempervirens)o loniceres (Lonicera Xylosteum). 

El pendent del quadrant és molt pronunciat i el sòl és molt rocós i hi abunden les flors i 

les herbes. 

Les pimpinelles (Pimpinella Saxifraga) i les violetes (Viola Reichenbachiana) són 

constants, però en l’altura màxima del quadrant (1600 metres), desapareixen. 

 A mesura que ascendim trobem menys arbres, fins al punt d’altura 1575 metres, on la 

presència d’aquests és gairebé anecdòtica. 

A l’altura mínima del quadrant (1500m), trobem reminiscències de fagedes (Fagus 

Sylvatica) i les avellanedes (Corylus Avellana), per el fet de trobar aquestes dues 

espècies en petites aparicions conjuntes.  

Al centre del quadrant, on el xoc de paisatges és impactant, trobem ginestes (Cystius 

Scoparius) i ginebre (Juniperus Communis). També hi podem trobar pimpinelles i tot 

tipus d’arbres ja esmentats, com avellaners, faigs, freixes, pins i boix.  

Quadrant A2 
 

El quadrant A2 comprèn un gran desnivell en la seva totalitat, des de l’altura de 1500 

metres fins a la de 1350 metres. Conté diversos camps, no creats per a bestiar, en què 

hi circulen escassos camins. És una zona pràcticament verge, malgrat hi trobem un 

repetidor.  

En el camí en què circulem, descendent cap a Bruguera, hi podem apreciar diversos 

canvis de vegetació segons l’altura en què ens trobem. En la part superior del 

quadrant, altura màxima 1500 metres, s’hi troba una pineda amb espècies més 

típiques de prat subalpí, com pimpinelles (Pimpinella Saxifraga), intermitents boixos 

(Buxus Sempervirens), ginebre fructificat (Juniperus Communis), ginesta jove (Cystius 

Scoparius), i escasses violetes (Viola Reichenbachiana). En les zones de més densitat 

també hi trobem loniceres (Lonicera Xylosteum) i contats freixes (Fraxinus Excelsior).  
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A mesura que un descendeix, la densitat del boscatge augmenta, i diversos rierol 

provinents del Taga realitzen periòdiques aparicions. Se’ns presenta ja una contundent 

i extensa avellaneda, amb gerderes (Rubus Idaeus) creixent en els contorns del camí. 

Aquest bosc, presenta petits camps conjunts resseguint el camí, amb aparicions de 

pimpinelles i violetes com a espècies principals. Endinsant-nos en la avellaneda, però, 

també hi trobem petits faigs i freixes, acompanyant loniceres i pimpinelles, i algun que 

altre petit pi (Pinus Sylvestris) creixent entre la densitat. 
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Bruguera està format per un grup de masies i d'antigues cases de pagès distribuïdes 

seguint el camí d'arribada i al voltant de l'església de Sant Feliu de Bruguera. Moltes 

d'aquestes cases estan restaurades i conservades, la qual cosa contribueix a la 

bellesa del lloc i a la noblesa d'un passat agrícola i ramader que encara avui hi és 

present. 

Bruguera està envoltat de prats dalladors, de feixes, fonts i arbredes i de l'extensa 

pineda que s'estén per tota la serra de Sant Amanç fins a Coll de Jou. 

El terreny que estudiem ha quedat diversificat en 12 quadrants, de 10.000 m2 cadascú, 

distribuïts en quatre columnes i dues-quatre files. Els quadrants, de 100 × 100, no 

tenen en compte el desnivell del terreny, és a dir, són 100 metres topogràfics. El que sí 

s’ha tingut en compte a l’hora d’estudiar aquests quadrants és el seu màxim aïllament 

possible de l’activitat humana. 

L’estudi s’ha realitzat per transsectes i localització d’espècies concretes en els 

quadrants seleccionats, i es descriuen en ordre alfabètic segons són nombrats.  
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Quadrant A1 
 

El quadrant A1 està localitzat com a la zona delimitada que uneix els quadrants de 

Bruguera i els quadrants de connexió amb el Taga. Ben definit per diversos camins de 

pastura, comprèn petits camps per a bestiar. El creuen diversos fils elèctrics, però el 

seu aïllament i la seva densitat de boscatge el converteixen en un paratge quasi verge 

en molts indrets de la zona. 

És creuat per diversos torrents provinents del Taga i, acompanyant els camins de 

pastura hi trobem unes canalitzacions per a les cases de Bruguera. 

Tota l’àrea comprèn un gran desnivell, i presenta certs barrancs colonitzats per la 

vegetació. 

Com a espècies predominants hi trobem l’avellaner (Corylus Avellana), en grups molt 

nombrosos, formant extenses avellanedes per la zona.  

A la part inferior, coberts per el sostre dels avellaners, hi localitzem maduixeres 

(Fragaria Vesca), grups de boixos (Buxus Sempervirens), i lleus aparicions de faigs 

(Fagus Sylvatica) joves.  

Cal comentar la diversitat de petits freixes joves creixent en el sotabosc, sense cap 

mena de paràsit que els afecti (com serà freqüent en els pròxims quadrants). 

En la diversitat de camps entreposat al bosc hi trobem un mínima varietat d’espècies, 

amb petites intermitències de pimpinelles blanques (Pimpinella Saxífraga) i violetes 

(Viola Reichenbachiana). 

La part oest del quadrant es localitza prop d’una granja i el rierol, i hi trobem falgueres 

(Pterium Aquilinum) en bon nombre, i també gerderes (Rubus Idaeus). 

Quadrant A2 
 

El quadrant A2 està situat sota la carretera d’entrada a Bruguera. El terreny, amb una 

pendent molt pronunciada a l’extrem sud-est, destaca per ser d’una diversitat 

puntualment molt alta. 
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La zona està partida per un riu i la vegetació varia segons la proximitat a la conca 

hidrogràfica, com més a prop més humitat i, per tant, és més fàcil trobar espècies com 

els avellaners (Corylus Avellana) o els faigs (Fagus Sylvatica). 

Tot just entrant al quadrant des de la carretera trobem un prat on són molt abundants 

les falgueres (Pterium Aquilinum sobretot) i les maduixeres (Fragaria Vesca), però 

aquestes dues espècies s’han adaptat tan bé a aquesta zona que les trobem inclús al 

marge del riu. 

Si ens endinsem fins a la vora del riu veurem que la abundància d’avellaners (Corylus 

Avellana) ens indueix a definir la zona com una avellaneda. 

Però l’hegemonia dels avellaners no és total, al contrari, enmig de la petita avellaneda 

trobem espècies com el faig (Fagus Sylvatica) o el freixe (Fraxinus Excelsior) en 

contades agrupacions on la majoria d’individus són joves. 

Cap a l’extrem sud del paratge veiem un augment en la població de falgueres , i ens 

sorprèn la increïble quantitat de boixos (Buxus Sempervirens) i ginestes (Cystius 

Scoparius). 

Quadrant B1 
 

El quadrant B1 destaca per el seu terreny pronunciat, així com també per el fet de ser 

un dels més rocosos de la zona, incloent-hi un petit barranc si s’endinsa cap a l’est. 

La part oest del quadrant està formada per una petita avellaneda molt a prop de la 

carretera, on, a part dels avellaners (Corylus Avellana), abunden els boixos (Buxus 

Sempervirens) i en zones puntuals, els freixes (Fraxinus Excelsior). 

Al centre del quadrant, el terreny es transforma sobtadament en un terreny rocós i 

pronunciat on, tot i aquestes condicions, sobreviuen espècies com les pimpinelles 

(Pimpinella Saxífraga) o els boixos. 

Si seguim cap a l’est, podem trobar un petit barranc d’uns 5 metres de desnivell on, en 

petits estatges, podem trobar ginestes (Cystius Scoparius) o maduixeres (Fragaria 

Vesca). 

Encara més cap a l’est, passat el barranc, entrem en un extens prat on hi creixen tot 

tipus de flors, arbusts i arbres, com els boixos i alguns freixes. 
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A l’extrem est del quadrant trobem la coneguda “roca del Rex”, el punt més alt del 

quadrant (1325m) i part superior del barranc, on s’hi inicia una carena rocosa que ens 

connecta amb la part més baixa del repartidor, zona pròxima als llisos del Taga.  

Quadrant B2 
 

El quadrant B2 adquireix importància gràcies a la seva gran proximitat als nuclis 

edificats del poble de Bruguera. No és que estigui modificat directament, però sí que 

resulta condicionat per les conseqüències de l’habitatge humà.  

Inicialment, el quadrant es manifesta amb una petita tartera (destacar la quantitat de 

runa i deixalles que hi ha precipitades), que acaba resultant en una sortida subterrània 

d’un rierol típic del poble, afluent del Freser al fons de la Vall. Aquí ja trobem la 

presència d’espècies com la gerdera (Rubus Idaeus), falguera (Pteridium Aquilinum) i 

loniceres (Lonicera Xylosteum). 

Resseguint l’accident fluvial, ens trobem en zona de petits barrancs plens de còdols, 

amb gran quantitat d’aigua. Comencem a aïllar-nos, ja, de la resta del poble. 

 Paral·lel al riu, hi trobem un camí per a bestiar. Aquest condueix a una granja, límit de 

Bruguera pel que fa a aquest quadrant. Al llarg d’aquest camí, hi trobem aparicions de 

violetes (Viola Reichenbachiana) i maduixeres (Fragaria Vesca) 

Finalment, el riu agafa embranzida amb l’augment de pendent, fet que no afecta la 

vegetació que l’acompanya, ja que es manté l’aparició d’arbres com el faig (Fagus 

Sylvatica) i el freixe (Fraxinus Excelsior). 

Quadrant C1 
 

El quadrant C1 està afectat per severa activitat humana, travessat per fils elèctrics, i 

pròxim a granja i carretera. Presenta terreny per a bestiar, amb típics esglaons de 

pendent pronunciat, i una extensa avellaneda (Corylus Avellana) amb diverses alzines 

també presents. 

Els camins que travessen són clarament confeccionats per a vaques, ja que en 

diversos punts del camí hi trobem abeuradors.  
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En la delimitació del bosca, s’hi troba un sostre format per grans avellaners que en 

certs punts, malgrat sigui quasi sempre omnipresent, provoca la desaparició del boix 

(Buxus Sempervirens). 

Resulta molt freqüent la abundància de maduixeres (Fragaria Vesca), no només en 

aquest quadrant, sinó en tots els conseqüents situats a semblant altura. 

El bosc presenta certa densitat, però en l’extrem oest el trobem bipartit per un rierol, 

que presenta un contorn que senyala que esdevé torrent quan hi ha precipitacions. Al 

voltant d’aquest hi trobem lleus aparicions de ginebre (Juniperus Communis) i ginesta 

(Cystius Scoparius). 

En el camps, tota la vegetació ha quedat modificada fins al punt que en el prat hi 

trobem pimpinelles (Pimpinella Saxífraga), maduixeres, i gerderes (Rubus Idaeus), i en 

els esglaons separadors, freixes (Fraxinus Excelsior) i avellaners. 

Quadrant C2 
 

El quadrant C2 està localitzat en una sèrie de camps esglaonats, creuats per diversos 

camins de pastura, amb diversos fils elèctrics delimitant-lo. És pròxim a una granja, i 

també a una carretera transitable en el seu extrem oest. 

Els camps ressemblen, almenys generalment, prats subalpins, i les intermitències de 

vegetació apareixen en els anomenats “esglaons” o canvi de pendents bruscs. Hi 

localitzem un rierol que passa en mig de boixos a l’extrem nord del quadrant. 

Generalment, als camps del quadrant, hi apareixen disperses i abundants les 

pimpinelles (Pimpinella Saxífraga), violetes (Viola Reichenbachiana) i maduixeres 

(Fragaria Vesca). 

En els ja esmentat “esglaons” o salts hi localitzem avellaners (Corylus Avellana), 

loniceres fructificades (Lonicera Xylosteum), freixe (Fraxinus Excelsior), gerderes 

florides i fructificades (Rubus Idaeus), arç negre fructificat (Prunus Spinosa), i 

aparicions intermitents de boix (Buxus Sempervirens) i ginesta (Cytisus Scoparius). 

Finalment, el rierol, que creua enmig de l’extensa zona de boixos, acompanya a les 

espècies de gerderes, avellaners (amb alguns parasitats i altres sans), falgueres 

(Pterium Aquilinum) i maduixeres que hi apareixen. 
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Quadrant C3 
 

El quadrant C3 és caracteritzat per un riuet que el travessa d’est a oest, i una carretera 

pròxima que hi transita. Aquests dos fenòmens condicionen la vegetació del quadrant. 

Seguint el camí que voreja el riu, veiem que el fenomen fluvial condiciona produint-hi 

una major humitat, i per tant una vegetació diferent a la que es troba a la resta del 

perímetre. 

A la vora del riu abunden les falgueres (Pterium Aquilinum) i els freixes (Fraxinus 

Excelsior). La majoria són joves a causa de la tala que s’ha produït en aquesta zona, i 

els individus no han tingut temps per a desenvolupar-se amb normalitat.  

A part d’aquests fets, cal indicar que tan sols els freixes alts no pateixen l’efecte d’un 

paràsit que condiciona, fins a la mort, a tots els freixes joves de la zona. 

Abunden també els avellaners (Corylus Avellana), sobretot al costat del riu on la 

humitat és major.  

La zona del quadrant més llunyana al riu són uns camps per a pastura, on són 

comunes les flors com les violetes (Viola Reichenbachiana) o les pimpinelles blanques 

(Pimpinella Saxífraga). 

Per tot el quadrant són constants els boixos (Buxus Sempervirens) i les maduixeres 

(Fragaria Vesca), així com també les gerderes (Rubus Idaeus).  

 

Quadrant C4 

 

Aquest quadrant C4 destaca per estar molt afectat per l’activitat humana, amb un 

terreny esglaonat per a les pastures dels bestiars i amb una línia elèctrica que passa 

per el mig.  

Hi abunden les espècies de sotabosc com els boixos (Buxus Sempervirens) o les 

maduixeres (Fragaria Vesca). En quant a flors destaquen sobretot les pimpinelles 

(Pimpinella Saxífraga) i les violetes (Viola Reichenbachiana), que es troben per tot el 

quadrant constantment i molt desenvolupades, així com també les gerderes (Rubus 

Idaeus), sobretot per la part més alta de la zona. 
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Tot i ser una de les zones més baixes, abunden tot tipus de plantes, incloses les 

espècies de freixe (Fraxinus Excelsior)i faig (Fagus Sylvatica) . 

A la part més baixa del quadrant hi trobem una petita població d’alzines, sense arribar 

a ser un alzinar, on la humitat és bastant elevada, i s’hi poden trobar varies espècies 

de bolets. 

La pendent és totalment artificial, modificada per a ser terreny transitable. Aquest 

accident permet que espècies com ginesta (Cytisus Scoparius), i ben desenvolupades, 

puguin créixer amb llibertat. També es pot trobar pins (Pinus Sylvestris)en zones 

aïllades i disperses.  

 

Quadrant D1 

 

El quadrant D1 destaca per la seva poca pendent i la diferència de terreny entre el seu 

extrem est i oest. 

A l’oest del quadrant s’hi troba un prat, on a mesura que un s’hi endinsa pot trobar una 

avellaneda. Aquesta part del terreny destaca per estar a prop d’una carretera i d’un fi 

elèctric especial per al bestiar, fets notoris de que l’activitat humana afecta aquesta 

zona. 

En el prat són molt comunes les flors com la pimpinella (Pimpinella Saxífraga), però, 

en canvi, les violetes (Viola Reichenbachiana) o les ginestes (Cystius Scoparius) no 

abunden fins ben entrat l’altre extrem del quadrant. 

En el prat de l’oest s’observa gran abundància maduixeres (Fragaria Vesca), fet 

indicador de la seva altura òptima de desenvolupament. 

Més cap a l’est, com abans esmentat, s’entra en una avellaneda on, un cop dins, es 

pot corroborar l’alta humitat que hi regna, fet que permet el creixement de falgueres 

(Pterium Aquilinum) i abundants molses. 

Mentrestant, a l’extrem est podem trobar una petita tartera que contribueix a una petita 

desertificació del terreny, i com a conseqüència, la varietat de plantes que s’hi poden 

trobar disminueix existencialment. 
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En aquesta zona amb condicions tan àrides abunden les violetes on, entre les roques 

de la tartera troben un petit refugi on poden trobar protecció del vent. També trobem 

abundants ginestes per la zona ja que per morfologia i adaptació suporten molt millor 

les inclemències del temps de la zona. Són abundants també les pimpinelles, com ja 

va sent normal en tot el territori de la Vall de Ribes. 

Les espècies que trobem pertot són boixos (Buxus Sempervirens) i pins (Pinus 

Sylvestris). Com a fet destacable podríem incloure l’absència gairebé absoluta dels 

faigs a la zona, tret d’alguns de molt joves, ja que els pocs adults que trobem són 

parasitats per una espècie desconeguda encara. 

 

Quadrant D2 

 

El quadrant D2 presenta una pendent poc pronunciada, amb un terreny que ressembla 

una repoblació per part del bosc a uns camps de pastura. Queda exclòs de la sèrie de 

camps que el rodegen amb un fil elèctric, clar indicador d’activitat humana pròxima. 

El terreny, a part de ser esglaonat, presenta diversos camins perpendiculars, però això 

no sembla afectar a la vegetació creixent dins el quadrant. 

La zona delimitada es pot separar en una avellaneda i una fageda, les dues clarament 

separades i sense entrades invasores per part de cap d’elles. Hi abunden, doncs, els 

avellaners (Corylus Avellana) per una banda, i els faigs (Fagus Sylvatica) per l’altra.  

Entre les dues agrupacions hi coincideixen, al peu del vegetals més grans, maduixeres 

(Fragaria Vesca), nombrosos boixos (Buxus Sempervirens), i lleus aparicions de 

falgueres (Pterium Aquilinum). I ja amb una llargada major, diversos freixes (Fraxinus 

Excelsior) creixen entre les agrupacions. 

Cal comentar que freixes semblen afectats per un tipus de paràsit, especialment les 

espècies de més edat. També és un fet notori la poca abundància de faigs joves dins 

la mateixa fageda. 

Finalment, en l’extrem nord-oest del quadrant, hi trobem un prat on s’exposa la 

diversitat d’espècies més gran. Hi trobem avellaners, maduixers, boix, faig, freixe, 

pimpinella blanca (Pimpinella Saxífraga), i arç negre (Prunus Spinosa). En aquest cas, 

també trobem un avellaner afectat, per el que sembla, per el mateix paràsit. 

Estatges vegetals i canvi climàtic  X. Armiñana i J. Bosch -41  



      

Quadrant D3 

Aquest quadrant està situat sobre el característic turó del Serrat Roig i els seus 

voltants. El turó és conegut per la seva terra roja, i el terreny rocós, amb pendent 

pronunciat, que hi predomina. Just a la carena del turó, s’hi localitza l’entrada a un 

bosc ple de clarianes i amb espècies creixent ben separades sense interferències 

entre elles. 

Mentre entrem a la pujada inicial de la cara solana del turonet, detectem, en un terreny 

semblant al d’un prat subalpí, les primeres aparicions de diversitat de vegetació. 

Hi trobem diversitat de pimpinelles (Pimpinella Saxífraga), ginebre (Juniperus 

Communis), boix (Buxus Sempervirens), ginesta (Cytisus Scoparius), aparicions 

nombroses de pins (Pinus Sylvestris)de diverses edats, diverses maduixeres (Fragaria 

Vesca) als peus de arbres de tamany més gran, i joves avellaners (Corylus Avellana) 

entre els boixos. També destaquem la gran població de gerderes (Rubus Idaeus), 

fructificades i florides. 

A mesura que es deixa enrere la carena del turó, s’ascendeix en un bosc ja més dens, 

amb gran presència de pimpinelles, boixos, pins i ginebre.  

 

Quadrant D4 

El quadrant D4 està constituït per camps artificials, fets per a pastura del bestiar de la 

zona. En el perímetre del quadrant s’ha conservat la vegetació inicial, mentre que per 

tot el prat abunden les flors i alguns arbusts. 

Malgrat tot, també podem trobar arbres aïllats enmig del prat, sobretot boixos (Buxus 

Sempervirens). 

Al mig del camp abunden les maduixeres (Fragaria Vesca) i, sobretot, les pimpinelles 

blanques (Pimpinella Saxífraga ). 

A la part més alta del quadrant (1160m), trobem avellaners (Corylus Avellana) i algun 

freixe (Fraxinus Excelsior), però la majoria estan essent parasitats per una espècie 

encara per identificar, provocant que els únics que semblen sans siguin els més joves. 

Destaquen els arços negres (Prunus Spinosa), que estan del tot fructificats i semblen 

desenvolupar-se sense cap mena d’impediment. 
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Aquí s’exposen, a partir de les taules confeccionades tant d’abundància com d’alçada, 

el resultats de les observacions de cada espècie analitzada a la zona. Les gràfiques 

 

Buxus sempervirens 

 

El boix, altrament dit, resulta ser 

una espècie omnipresent en totes 

les zones estudiades. Quasi cada 

quadrant compta amb un exemplar 

de boix, i apareix registrat en 

gairebé la totalitat dels 

transsectes.  

 

El boix es manifesta en diverses 

formes, ja sigui com a grans 

acumulacions de individuus, ja sigui com periòdics i solitaris espècimens els quals es 

poden observar al llarg de l’estudi de quadrants. Si existeix una gran densitat 

d’espècies diferents, el boix sempre hi és present, malgrat la possible competència 

entre espècies. No sembla que tingui problemes al moment d’adaptar-se a condicions 

hidrològiques diferents. Diversos boixos exposats a clarianes o més elevats de 

l’habitual presenten fructificacions en les seves ramificacions. 

Malgrat l’abundància de boix a la localitat, és a la zona de Sant Amanç on adquireix la 

seva màxima abundància. El boix s’ha trobat a una altura Mitjana de 1477 metres i a 

una altura màxima de 1855 metres, apareixent al cim de Sant Amanç.  

2000.001800.001600.001400.001200.001000.00

BOIX

25

20

15

10

5

0

Fr
eq

ue
nc

y

Mean = 1446.7308
Std. Dev. = 238.4213
N = 156

més detallades sobre les aparicions de cada espècie es poden localitzar en el  

material complementari. 

Estatges vegetals i canvi climàtic  X. Armiñana i J. Bosch -43  

5.3 Anàlisi de les dades per espècie 



      

2000.001800.001600.001400.001200.001000.00

CYTISUS

25

20

15

10

5

0

Fr
eq

ue
nc

y

Mean = 1379.8387
Std. Dev. = 250.40493
N = 62

Corylus avellana 

 

De l’avellaner resulta 

cridanera la seva manca 

d’existència a la zona 

estudiada de Sant Amanç, 

en la què l’espècie no fóu 

registrada. No és fins a 

menor altura que 

l’avellaner comença a 

realitzar esporàdiques 

aparicions.  

 

És un arbre que predomina en zones més aviat humides, demostrant-ho en 

aproximacions a petits rierols o torrents al llarg del vessant. No sembla influenciat ni 

per altres espècies ni per activitat humana.  

 

L’avellaner es registrà florit a l’àrea de Bruguera, curiosament, on també és més ric en 

abundància. L’altura màxima registrada per a l’avellaner és de 1682 metres, mentre 

que la seva altura mitjana és de 1276 metres. 

 

Cytisus scoparius 

 

La ginesta és una espècie present 

en totes les zones estudiades, però 

apareix en diverses formes i edats. 

Es registra la aparició d’aquesta 

espècie en tamany gros i crescut en 

sòls secs i no massa elevats 

respecte a les mesures del nostre 

treball, mentre que diversos 
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espècimens joves es localitzen en prats subalpins, de forma interessant molts d’ells 

protegits del vent utilitzant formiguers. Varis individuus s’han trobat florits, amb flors ja 

en clara descomposició.  

En les zones amb més presència hidrològica, tal com rius, o bé petits rierols 

subterranis, no s’ha pogut observar aquesta espècie. En zones vegetalment denses, la 

ginesta també minva extremadament la seva aparició. 

 

La zona on mostra més abundància és Bruguera, però això no exclou un considerable 

nombre d’individus de la mateixa espècie, més joves, creixent a major altura. La altura 
màxima de la ginesta és de 1804 metres d’alçada, i la seva mitjana altitudinal és de 

1380 metres.  

 

Fagus sylvatica 

 

El faig és, de totes les 

estudiades, una de les espècies 

més abundants. La seva 

aparició, de forma similar al boix, 

és quasi total en tota la vessant 

del poble i manifesta grans 

aparicions en forma de fageda. 

A la zona de Sant Amanç, hi 

trobem el què sembla una 

colònia de faigs molt joves i 

inusualment alts situada en el 

què recorda una antiga pineda. 

No tan sols això, sinó que la 

majoria d’espècies que habiten sota el faig o són inusualment altes, o moren. En canvi, 

trobem una gran diversitat de petits faigs creixent sota altres espècies, aquest cop sí, 

amb més altura que aquests. Sembla que no poden habitar, però, en sòls pedregosos.  
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La zona on hi trobem més abundància de faigs és Sant Amanç, coincidint amb la nou-

vinguda colònia esmentada. L’altura màxima en què hem trobat faigs és, igual que el 

boix, el cim de Sant Amanç, a 1855 metres d’alçada. La mitjana altitudinal del faig, 

però, recau en els 1494 metres d’alçada. 

 

Fragaria vesca 

 

La maduixera es caracteritza, 

bàsicament, per la seva poca 

grandària i el seu gran nombre 

en les alçades mínimes del 

nostre estudi. 

La planta presenta poquíssima 

distribució en altures 

superiors. Prova d’això n’és la 

quasi nul·la aparició en les 

zones denominades com a 

Llisos del Taga i Sant Amanç, caracteritzades, principalment, per la seva gran 

diferència altitudinal respecte Bruguera.  

 

La maduixera prefereix llocs humits, no massa àrids, i abunda en clarianes provocades 

per l’absència de vegetació. 

 

El lloc on més abunda la maduixera, doncs, són els quadrants mínims de Bruguera 

(els que estan a menor altura). La altura màxima de la maduixera està registrada a 

1637 metres d’alçada. La altura mitjana és de 1239 metres. 
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Fraxinus excelsior 

 

El freixe varia la seva 

abundància en els diferents 

quadrants estudiats. Mentres 

a la zona de Sant Amanç hi 

és poc present, a mesura 

que descendim l’altura el 

nombre d’espècimens 

augmenta considerablement. 

Característicament, s’hi 

trobava una gran quantitat 

de freixes fructificats i 

alguns, fins i tot, arribats a 

florir.  

Un fenòmen curiós és l’aparició d’un paràsit sobre aquesta espècie a la zona de 

Bruguera. Amb fisionomia típica d’una liana, el paràsit matava a diversos individus de 

freixe. 

Exceptuant-ne el paràsit, la localització on trobem més freixes és més o menys 

equitativa. Als Llisos del Taga, la seva presència en zones de vegetació densa és 

contínua., i a Bruguera, les seves aparicions són també en gran nombre. 

La seva altura màxima és de 1775 metres, a Sant Amanç, mentre que la seva altura 
mitjana és de 1421 metres. 
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Juniperus Communis 

 

El ginebre és una espècie molt 

característica en quant a 

localització dins el quadrant. El 

seu creixement en forma 

d’arbust circular provoca que el 

seu perímetre quedi ben 

diferenciat de la vegetació que 

l’envolta, i queda sempre 

diferenciat per habitar en 

clarianes forestals, o bé en petits 

prats.  

 

És una planta que creix arreserada del vent per a sobreviure, ja que en les zones de 

prats com els quadrants superiors dels Llisos del Taga, la planta no s’ha registrat, 

mentre ho és a tots els quadrants inferiors. 

 

S’han trobat diversos individus de ginebre que creixien fructificats, tots amb percepció 

solar. 

La zona més abundant de ginebre en tot l’estudi són els Llisos del Taga. La seva 

altura màxima és de 1842 metres. La seva altura mitjana és de 1491 metres. 
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Lonicera xylosteum 

 

La carnera borda ha resultat ser 

una de les espècies més ben 

adaptades a les diferents altituds i 

efecte del clima de Bruguera. La 

seva aparició és constant, 

negligint preferència per qualsevol 

tipus de sòl o localització. Les 

loniceras s’han trobat 

ocasionalment florides, i creixent 

al voltant de altres espècies sense 

aparentment, problema.  

 

L’espècie troba la seva màxima abundància en un nombre semblant en dues zones 

totalment diferenciades pel que fa a l’altura. Sant Amanç i Bruguera, considerats 

quadrants extrems de l’estudi, són amfitrions per a grans nombres d’individuus. 

 

La seva altura màxima resulta en el cim de Sant Amanç, a 1855 metres. La seva 

altura mitjana, però, queda distribuïda entre les dues zones contraposades ja 

esmentades abans, a 1479 metres. 

 

Pimpinella saxífraga 

La pimpinella blanca es troba en 

grans nombres estesa en 

qualsevol zona estudiada. Ja 

sigui en clarianes o 

acumulacions forestals, la 

pimpinella sembla ser-hi sempre 

present.  
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Característicament, la pimpinella és una espècie que aprofita tots els accidents 

geogràfics, o bé signes de activitat humana per a créixer.  

Els camins de pastura són plens de pimpinelles, i el fet de que només en el contorn de 

fils elèctrics ja trobem aquesta espècie denota una gran adaptibilitat. 

 

Ara bé, en quadrants àrids, al arribar a altures elevades, la pimpinella desapareix, o si 

hi és present, es trobas situada coberta per qualsevol accident geogràfic. 

 

La zona en què es troba en màxima abundància és a Bruguera, en grans 

acumulacions en prats gens àrids. La seva altura màxima és de 1804 metres, i la 

seva altura mitjana és de 1411 metres. 

 

Pinus sylvestris 

 

El pi roig es presenta com 

a una espècie exposada a 

condicions extremes. 

Concentrat en extenses 

pinedes al llarg del cim del 

Sant Amanç, el pi roig 

habita fins i tot en 

barrancs. Es pot trobar, en 

prats àrids un sol individu 

que sobreviu sense 

espècies vegetals 

pròximes. El pi, però, 

minva en nombre a menor 

altura, i sembla que en zones humides, com laterals de accidents hidrològics, 

desapareix.  
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És inevitable mostrar la seva relació amb el faig. En extenses fagedes, el pi roig 

apareix mort, mentres que el faig no presenta cap tipus de problema al sobreviure a 

l’ombra d’un pi. Això contrasta amb el poc nombre d’espècimes joves de pi localitzats, 

si no és a gran altura, com Sant Amanç. 

 

El pi roig presenta la seva màxima abundància en les altures màximes, tals com Sant 

Amanç. La seva altura màxima és precisament el cim d’aquesta muntanya, a 1855 

metres, i la seva mitjana altitudinal es veu manifestada als 1523 metres. 

 

Prunus spinosa 

 

L’arç negre es troba en molt 

poc nombre al llarg de tota 

l’àrea d’estudi. Però destaca 

per anòmales aparicions en el 

cim de Sant Amanç.  

 

No tan sols això, sinó que 

l’espècie detectada en aquest 

cim, presenta la grandària 

màxima observada en la 

planta, i es troba fructificada. El fet de que només sigui una sola petita població de 

prunus destaca encara més aquest fet. 

 

On es troba en més abundància aquesta espècie, però, és en altures molt menors. 

És a Bruguera on aquesta espècie realitza el màxim nombre d’aparicions, en prats 

amb bona percepció solar i sense gaire densitat de vegetació. 
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L’espècie presenta la seva altura màxima, doncs, a Sant Amanç, a l’altura de 1843 

metres. La seva altura mitjana és de 1482 metres.  

 

Pteridium aquilinum 

 

La nul·la aparició de les 

falgueres en zones altes és el 

fenòmen més característic de 

l’espècie. Aparentment, la 

falguera no apareix en zones 

àrides o sòls secs, ja que 

principalment, la falguera 

apareix en els quadrants 

mínims de tot l’estudi, a la 

zona de Bruguera, en zones 

humides pròximes a torrents i rius, i sota vegetació més alta, sotmesa a l’ombra.  

 

La màxima abundància, doncs, es localitza en els quadrants de menor altura de 

Bruguera. Per això la altura màxima és de 1238 metres, una altura molt menor a la 

que és usual en totes les plantes. L’altura mitjana es troba a 1178 metres. 
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Rubus idaeus 

 

La gerdera és una espècie que 

no ha presentat gaire variació en 

les seves aparicions. En zones 

denses, no presenta cap 

problemàtica amb altres 

espècies. La gerdera no realitza 

cap aparició en zones altes com 

Sant Amanç o els Llisos del 

Taga (exceptuant-te un 

espècimen molt jove), i es limita 

en aparicions de la Intersecció i 

Bruguera.  

 

Presenta la seva màxima abundància en quadrants mínims de Bruguera, amb 

preferència per a llocs humits, i habitualment situada en fronteres de prat i bosc. 

La seva altura màxima es registra als Llisos del Taga, a 1779 metres. La seva altura 
mitjana és de 1210 metres. 

 

 

Viola reichenbachiana 

 

La viola mostra aparicions en 

qualsevol tipus de terreny. Ja sigui 

en clarianes, prats, zones 

humides, o boscos de qualsevol 

mena, es registra una viola.  
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Ara bé, com passaria amb la pimpinella, en prats més aviats àrids i molt ventosos, la 

població de violes disminueix fins a desaparèixer totalment si no és que queda 

protegida per el relleu. En qualsevol cas, la viola es troba florida en tots els registres 

presos.  

 

L’espècie, malgrat ser-hi present en totes les zones, disminueix a mesura que baixem 

d’altura, fent que la zona on es detecta la seva màxima abundància siguin els Llisos 

del Taga, a quadrants de major altura 

 

La seva altura màxima es registra a 1779 metres. La seva altura mitjana es registra 

a 1560 metres d’alçada. 
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A partir de les taules d’alçada, s’han extret resultats generals pel què fa a cada 

espècie. En la taula s’especifica el nom científic de cada espècimen. S’exposen, en 

dues columnes, les diferents dades històriques de les alçades registrades en els 

estatges europeus del treball de Jonhatan Lenoir. En elles es mostra en diferents 

situacions temporals les alçades mínimes i màximes de cada espècie, i la alçada en 

que la abundància és màxima. Una tercera columna exposa les altures obtingudes per 

a cada espècie a partir de les taules específiques confeccionades i totes les dades 

mitjanes obtingudes gràcies als transsectes. 

La columna denominada com a Variació resulta en la resta de les dades històriques 

(1905-1985) d’elevació òptima de la flora a nivell europeu a les dades obtingudes en la 

zona estudiada a la vessant de Bruguera. 

Finalment, a la última columna s’especifica l’interval altitudinal en què la tesi doctoral 

“Catàleg Florístic de la Vall de Ribes” situa a cada espècie. 

S’enumeren aquí les diferents observacions per espècie en la comparació d’altituds. 
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5.4 Comparació dels resultats obtinguts amb dades històriques 



Taula comparativa elevació òptima en estatges europeus de dades obtingudes respecte dades històriques 

 1905 - 1985 1986 - 2005 Dades Obtingudes Dades 1982 (Josep Vigo) 

 

Espècies 

 

Variació (m) 

Altúra 

Mín. 

Elevació 
Òptima (m) 

Alt. 
Màx. 

Alt. 
Mín. 

Elevació 
Òptima 

(m) 

Alt. Màx. Elevació 
Òptima 

(m) 

Alt. Màx. Interval Altitudinal 

 

Buxus sempervirens 667 751 780 810 860 946 1032 1447 1855 775 - 1850 

Corylus avellana 554 667 722 768 717 760 798 1276 1682 775 - 1900 

Cytisus scoparius 768 539 612 668 552 598 636 1380 1804 800 - 1950 

Fagus sylvatica 532 942 962 983 1061 1083 1107 1494 1855 800 - 1800 

Fragaria vesca 34 1140 1205 1290 1182 1259 1368 1239 1637 775 - 1900 

Fraxinus excelsior 618 752 803 851 784 830 873 1421 1775 775 - 1700 

Juniperus communis 72 1259 1419 1779 1134 1271 1559 1491 1842 775 - 2000 

Lonicera xylosteum 500 944 979 1016 972 1014 1061 1479 1855 800 - 1800 

Pimpinella saxifraga 108 1196 1303 1498 1064 1197 1497 1411 1804 775 - 2050 

Pinus sylvestris 395 1067 1128 1206 1063 1116 1180 1523 1855 775 – 1850 

Prunus spinosa 951 257 468 575 578 657 715 1419 1843 775 – 1850 

Pteridium aquilinum 732 338 446 519 184 344 439 1178 1238 0 – 1700 

Rubus idaeus -182 1334 1392 1468 1393 1447 1516 1210 1779 1200 - 2200 

Viola reichenbachiana 465 1043 1095 1156 1184 1252 1343 1560 1779 800 - 2300 
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Buxus sempervirens: 

 

 El boix presenta una elevació òptima de 1447 metres segons les dades 

obtingudes, i una altura màxima de 1855 metres. 

 Els registres del boix es troben dins l’interval descrit per Vigo, entre 775 i 1850 

metres d’altura. 

 Les dades històriques de fa 100 anys situen al boix a una elevació òptima de 

780 metres. 

 La variació (diferència entre alçades òptimes) és de 667 metres. 

 

Corylus avellana: 

 

 L’avellaner presenta una elevació òptima de 1276 metres segons les dades 

obtingudes, i una altura màxima de 1682 metres. 

 Els registres de l’avellaner es troben dins l’interval descrit per Vigo, entre 775 i 

1900 metres d’altura. 

 Les dades històriques de fa 100 anys situen a l’avellaner a una elevació 

òptima de 722 metres. 

 La variació (diferència entre alçades òptimes) és de 554 metres. 

 

Cytisus scoparius: 

 

 La ginesta presenta una elevació òptima de 1380 metres segons les dades 

obtingudes, i una altura màxima de 1804 metres. 

 Els registres de la ginesta es troben dins l’interval descrit per Vigo, entre 800 i 

1950 metres d’altura. 

 Les dades històriques de fa 100 anys situen a la ginesta a una elevació òptima 

de 612 metres. 

 La variació (diferència entre alçades òptimes) és de 768 metres. 
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Fagus sylvatica: 

 

 El faig presenta una elevació òptima de 1494 metres segons les dades 

obtingudes, i una altura màxima de 1855 metres. 

 Els registres del faig no es troben dins l’interval descrit per Vigo, entre 800 i 

1800 metres d’altura, ja que s’han registrat espècies a major altura. 

 Les dades històriques de fa 100 anys situen al faig a una elevació òptima de 

962 metres. 

 La variació (diferència entre alçades òptimes) és de 532 metres. 

 

Fragaria vesca: 

 

 La maduixera presenta una elevació òptima de 1239 metres segons les dades 

obtingudes, i una altura màxima de 1637 metres. 

 Els registres de la maduixera es troben dins l’interval descrit per Vigo, entre 

775 i 1900 metres d’altura. 

 Les dades històriques de fa 100 anys situen a la maduixera a una elevació 

òptima de 1205 metres. 

 La variació (diferència entre alçades òptimes) és de 34 metres. 

 

Fraxinus excelsior: 

 

 El freixe presenta una elevació òptima de 1421 metres segons les dades 

obtingudes, i una altura màxima de 1775 metres. 

 Els registres del freixe no es troben dins l’interval descrit per Vigo, entre 775 i 

1700 metres d’altura, ja que s’han registrat espècies a major altura. 

 Les dades històriques de fa 100 anys situen al freixe a una elevació òptima de 

803 metres. 

 La variació (diferència entre alçades òptimes) és de 768 metres. 
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Juniperus communis: 

 

 El ginebre presenta una elevació òptima de 1491 metres segons les dades 

obtingudes, i una altura màxima de 1842 metres. 

 Els registres del ginebre es troben dins l’interval descrit per Vigo, entre 775 i 

2000 metres d’altura. 

 Les dades històriques de fa 100 anys situen al ginebre a una elevació òptima 

de 1419 metres. 

 La variació (diferència entre alçades òptimes) és de 72 metres. 

 

Lonicera xylosteum: 

 

 La carnera borda presenta una elevació òptima de 1479 metres segons les 

dades obtingudes, i una altura màxima de 1855 metres. 

 Els registres de la carnera borda no es troben dins l’interval descrit per Vigo, 

entre 775 i 1700 metres d’altura, ja que s’han registrat espècies a major altura. 

 Les dades històriques de fa 100 anys situen a la carnera borda a una elevació 

òptima de 979 metres. 

 La variació (diferència entre alçades òptimes) és de 500 metres. 

 

 

Pimpinella saxífraga: 

 

 La pimpinella presenta una elevació òptima de 1411 metres segons les dades 

obtingudes, i una altura màxima de 1804 metres. 

 Els registres de la pimpinella es troben dins l’interval descrit per Vigo, entre 

775 i 2050 metres d’altura. 

 Les dades històriques de fa 100 anys situen a la pimpinella a una elevació 

òptima de 1303 metres. 

 La variació (diferència entre alçades òptimes) és de 108 metres. 
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Pinus sylvestris: 

 

 El pi presenta una elevació òptima de 1523 metres segons les dades 

obtingudes, i una altura màxima de 1855 metres. 

 Els registres del pi es troben dins l’interval descrit per Vigo, entre 775 i 1850 

metres d’altura. 

 Les dades històriques de fa 100 anys situen al boix a una elevació òptima de 

1128 metres. 

 La variació (diferència entre alçades òptimes) és de 395 metres. 

 

 

Prunus spinosa: 

 

 L’arç negre presenta una elevació òptima de 1419 metres segons les dades 

obtingudes, i una altura màxima de 1843 metres. 

 Els registres de l’arç negre es troben dins l’interval descrit per Vigo, entre 775 i 

1850 metres d’altura. 

 Les dades històriques de fa 100 anys situen a l’arç negre a una elevació 

òptima de 468 metres. 

 La variació (diferència entre alçades òptimes) és de 951 metres. 

 

 

Pteridium aquilinum: 

 

 La falguera presenta una elevació òptima de 1178 metres segons les dades 

obtingudes, i una altura màxima de 1238 metres. 

 Els registres de la falguera es troben dins l’interval descrit per Vigo, entre 0 i 

1700 metres d’altura. 

 Les dades històriques de fa 100 anys situen a la falguera a una elevació 

òptima de 1392 metres. 

 La variació (diferència entre alçades òptimes) és de 732 metres.
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Rubus idaeus: 

 

 La gerdera presenta una elevació òptima de 1210 metres segons les dades 

obtingudes, i una altura màxima de 1779 metres. 

 Els registres de la gerdera no es troben dins l’interval descrit per Vigo, entre 

1200 i 2200 metres d’altura, ja que s’han registrat espècies a menor altura. 

 Les dades històriques de fa 100 anys situen a la gerdera a una elevació 

òptima de 612 metres. 

 La variació (diferència entre alçades òptimes) és de -182 metres. 

 

 

Viola reichenbachiana: 

 

 La viola presenta una elevació òptima de 1560 metres segons les dades 

obtingudes, i una altura màxima de 1779 metres. 

 Els registres de la viola es troben dins l’interval descrit per Vigo, entre 800 i 

2300 metres d’altura. 

 Les dades històriques de fa 100 anys situen a la viola a una elevació òptima 

de 1095 metres. 

 La variació (diferència entre alçades òptimes) és de 465 metres. 

 

VARIACIO ANUAL D’ALÇADA 

Com s’ha esmentat, s’ha calculat la variació d’alçada com la resta entre les dades 

històriques (1905-1985) d’elevació òptima de la flora a nivell europeu y les dades 

obtingudes en la zona estudiada a la vessant de Bruguera. El promig de variació 

d’alçada per espècie és de 443 metres en els darrers 103 anys. A partir de les 

variacions altitudinals de les espècies, es pot afirmar que, segons les dades, les 

espècies pateixen un ascens de 43 metres per dècada. 
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El denominat canvi climàtic és un factor científicament present i creixent. Les seves 

manifestacions contínues han impulsat un gran nombre de investigacions per tal 

d’atendre i observar els diversos efectes sobre la biodiversitat mundial. 

Efectes que indueixen a pensar que cap tipus d’ésser pot restar-hi indiferent. Fins i tot 

les plantes. 

Les manifestacions d’aquest canvi ambiental són constants, i tan diversificades que 

s’arriba a la desconeixença del que realment està passant. Aquestes manifestacions 

són esmentades en el continu ascens del nivell del mar, en l’augment de temperatures, 

en el desglaç dels pols tan antàrtic com àrtic, inclòs a les muntanyes, la desaparició de 

les centenàries glaceres són conseqüències d’un canvi més que perceptible. 

Però analitzant-ne el conjunt d’efectes geològics, salta a la ment: de quina manera 

afecta el canvi climàtic als éssers vius? Resulta quasi imperceptible, però ha d’existir 

una variació, ni que sigui a llarg pla, dels hàbitats i el comportament de les espècies. 

Tot i ser desconegut per a la majoria de persones, centenars d’estudis es realitzen per 

a comprendre i predir els efectes del canvi climàtic sobre la flora i la fauna.  

Una culminació d’aquestes recerques és l’estudi de Jonathan Lenoir i el seu equip. 

Publicaren una observació en els estatges en què mostraven un dels molts efectes 

que exercia el canvi climàtic sobre la vegetació. 

Lenoir detectà, de fet, que segons l’augment de temperatura de la zona, les plantes 

presentaven un procés d’adaptació en els seus descendents per a créixer a altures 

més altes a la que la planta està habituada per tal de conservar la regularitat tèrmica. 

Algunes altres, en canvi, els era facilitada la supervivència amb l’augment de calor, i 

descendien cap a altures menors per tal d’expandir la població.  

En qualsevol cas, la vegetació patia una variació altitudinal, tot això en un període de 

temps només perceptible en dècades. Lenoir aconseguí dades històriques sobre 

espècies de muntanya típiques i l’altura en què més abundància habitava, i realitzà el 

mateix estudi amb dades des de l’any 1986 fins el 2005, per tal de demostrar aquesta 

anomalia en la biodiversitat muntanyenca.  
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6. DISCUSSIÓ DE LES DADES. CONCLUSIONS 



L’estudi de Lenoir proporcionà les dades corresponents per a poder comparar la 

velocitat d’aquest augment (registrada en l’estudi a nivell europeu) amb la vegetació a 

nivell local, en el nostre cas, la Vall de Ribes. Per altra banda, Josep Vigo realitzà una 

tesi doctoral no estadística sobre la variació de la abundància i la topografia de la Vall, 

determinant per a conèixer mínimament les variacions altitudinals que podíem trobar 

no tan sols respecte l’estudi de Lenoir, sinó respecte un document que ja observava 

diferents paràmetres de distribució. 

Un cop les dades havien estat preses, es confeccionaren taules llistant totes les 

mesures i les observacions de cada espècie. Utilitzant la gran quantitat de registres, es 

pogueren redactar unes certes observacions en què es mostren canvis. 

Generalment, la mitjana de variacions altitudinals de les espècies resulta en que, a la 

vall de Bruguera, la vegetació ascendeix a un ritme de 43 metres per dècada.  

El resultat respecte les espècies es pot veure afectat per la limitació inferior a la que 

s’han sotmès els quadrants. No s’ha valorat l’aparició de cada espècie des de l’altura 0 

metres, el nivell del mar, sinó que s’ha realitzat a partir de l’estatge subalpí, i 

conseqüentment, es poden qualificar els registres presos com a incomplets. 

Aquest resultat difereix del de l’estudi de Lenoir, en el què es confirma un diferencial 

de 24 metres per dècada. Aquesta diferència entre la bibliografia i les nostres dades 

pot ser deguda a que en els estudis publicats, s’han analitzat major nombre d’espècies 

en un rang d’alçades més ampli, fet que provocaria que les nostres dades fossin 

menys precises.  

Corresponent amb aquest fet de variació altitudinal, en l’estudi realitzat, certes 

espècies es centren en l’interval ja dictat per Josep Vigo i no en surten. Algunes però, 

sí que presenten anòmales aparicions en altures inusuals.  

El faig, per exemple, presenta una altura màxima de 1855 metres, mentre que l’interval 

proposat el limita a no sobrepassar els 1800 metres. Tenint en compte que el catàleg 

florístic de Vigo va ser publicat l’any 1982, podem tenir en consideració que el faig ha 

augmentat, segons l’estadística, uns 28 metres per dècada, creixement que no 

l’allunya del que proposa Lenoir. Si més no, existeix una variació altitudinal de 

l’espècie. 

Fets semblants ocorren amb espècies com el freixe i la carnera borda. Aquesta última, 

com ja especificat anteriorment, presenta un variació altitudinal negativa, és a dir, la 

població es troba en abundància minvant d’altura. 
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Una observació interessant en la vegetació és la relació entre el faig i la majoria de 

pins. Abundants indicis mostren com existeix conflicte entre les espècies. 

Fou apreciable com immenses fagedes d’arbres joves i curiosament molt alts havien 

envaït les pinedes, condemnant aquesta espècie a mort.  

Justificant-ho amb la variació altitudinal deguda al canvi climàtic, podem dir que les 

poblacions de faigs han augmentat l’altura fins a arribar a estatges on s’hi trobaven 

preestablertes les pinedes. Aquesta confrontació entre espècies es resol gràcies al 

ràpid creixement del faig respecte el pi. 

Les noves generacions de faig s’haurien adaptat per tal de créixer ràpidament i ser 

més alts que els centenaris pins. Això acaba provocant una competència entre 

espècies degut a la escassetat de la llum, en la qual el pi perd i mor. 

Un reflex d’això és la immensa quantitat de pins morts que s’han localitzat dins de 

fagedes. En canvi, les poblacions de pins alienes al contacte amb fagedes no 

presenten cap tipus de problema per a sobreviure. Si més no, resulta curiós observar 

com les noves generacions de faig s’adapten i aconsegueixen sobreviure dins la 

pineda, mentre les noves generacions d’aquest moren, igual que el moment en què 

acaben sent envaïts els seus progenitors. 

Aquesta competència, malauradament, no es limita a aquestes dues espècies. 

Vegetació com el boix no presenta cap problema per a sobreviure, però espècimens 

poc presents es veuen sorpreses per una competència en la cúpula dels gegants 

vegetals, i moren. 

Només els accidents geogràfics, tal com prats, tarteres, barrancs, formiguers, torrents, 

i rius, permeten una major distribució vegetal, i protegeixen a les espècies de la invasió 

dels faigs. Però si espècies fràgils com violes o pimpinelles no poden sobreviure a 

major altura, inevitablement prats àrids, estan condemnades a desaparèixer. 

No només repercuteix això en la flora local. La fauna també es veu afectada per 

aquesta competència obligada. Prop del cim de Sant Amanç, s’hi localitzaren diversos 

nius d’àliga situats a sobre de pins. S’hi el faig empeny a les pinedes a integrar-s’hi i 

morir, els nius de l’àliga patiran el mateix destí. 

Un altre fet curiós respecte la relació flora fauna és la gran quantitat de ruscs que 

trobem en arbres isolats, aparentment pins, a grans altures pròpies de temperatures 

que no habilitarien la supervivència d’insectes i difícilment, de pins. 
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Aquestes sèries d’anomalies vegetals conviden a pensar que no sembla ben bé una 

reacció casual.  

En conclusió, existeix una variació altitudinal en els estatges de Bruguera. Per poc 

precisa que sigui la mesura, existeix una diferenciació d’altura respecte fa cent anys 

innegable. El fet també, que diverses espècies es trobin fora de l’interval en què es 

cataloguen, dona idea d’una anòmal canvi vegetal. 

La principal causa per a aquesta desviació d’alçada pot ser deguda al canvi climàtic 

observat en el darrer segle. I la seva conseqüència és una acumulació d’espècies als 

punts alts dels estatges, provocant una competència entre elles que condemna a 

desaparèixer a les menys adaptades. Ens trobem doncs, davant d’una extinció 

involuntària entre espècimens forçats, per l’augment de temperatura del canvi climàtic, 

a adaptar-se i créixer a major altura. 

L’estudi de l’impacte que el canvi climàtic produeix sobre el nostre entorn natural 

hauria de contribuir a sensibilitzar a tota la nostra societat a prendre les mesures 

adequades destinades a minvar aquest efecte.  
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