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VT1. DESCRIPCIÓ DE LES ZONES LOCALS 

VII.L BESOS 

BES-A (-2Í.85 a -22,6 m) Quertus t. caducifoli-Pwii.* (Fig VII1, VII 2) 

En conjuiu. la zona es caracteritza per presentar uns percentatges d'AP del 60T. pero 

rclativaments baix« de C.P. Entre els tutores arboris, predominen fímis i Qwrcus t. 

caducifoli. Qrtrcus t. üex. Q. t. «Äff, Corylus i Salti son umhé presents, si bé amb valors 

percentuals inferiors Destaca la presencia d'altres taxons arboris com Ahies. hraxtnus. 

Alnus. Baula i Olea Entre els arbusts, cal esmentar els valors de £ Eneaceae i 

Cupressaceae. principalment, si bé altres taxons son presents, ce« Pistacia. Erica arbórea 

i Ctsíus, i. en menor mesura. Pkyttirea. 

Dins els teutons herbacis, destaquen principalment els valors ú'Attemcme ¡tguli florae, 

Poaceae i Artemisia. Altres taxons herbacis presenten percentatges relativament importants. 

cara E Pkmtaga, Asteracaeie t*btttiflarae. Lamiacem i «pores Monotete. 

Els percentatges de Cyperaceae són imp-»nants. dins del grup dels tai«» aquatics 

Dins aquestes mm», ducs subzoncs nan estat individualitzades 

BES-Al (-JfJ5 a -2é,2 n): Astemceae lifuljlortu-Pinus-Quercus i. 

màatittlHÍMmaLlkm 
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En el marc dels Wets axon» assenyalats anteriorment, la subzona BES-Al es 

caracteritza per presentar ala percentages d AP -60%-, entre els quals dominen fíim -27%-

i Quercus t. caducifoli -20%-. però amb valors percentuals relativament alts d'altres taxons 

arbons ami Querem t. Ha -10%-, Quertus t. suber -51- , Corylus -5%- i taxons arbustius 

com Cupressaceae i £ Ericaceae, 

Cal destacar, d'altra banda, el pic en els percentatges de Tilia -1,5%-, així com la 

presència d'Alnus. limits, Fraxinus, Salà i Abies. 

Dins el grup dels taxons herbacis, destaca, en primer lloc, el pic percentual 

d'Asieraceae Uguliflome -451-, així com la importància de Poaceae -14%-. Taxons 

secundaris són Artemisia, Z Pkmtago, Astemceae tubuliflorm i espores Mmokte. 

Els taxons aquatics estan representats pn.Kipaiment per Cyperaceae -15%-. 

En general, tant els taxons arboris, aroustius com herbacis, presenten uns valors de 

C.P. força baixos, en relació amb les zones superiors, i únicament Astemceae liguliflorae 

és present amb concentracions destacabks -16Ü00 pol/cm1-. 

BE5-A2 (-26,2 a -22,6 m>: Quercus t. cadodf¡»li-J*»#re¿tt-f%tjfs 

Els percentatges d'AP es redueixen lleugerament, assolint un valor màxim del 55%. 

La subzona esta àmpliament dominada pels valors de Quercus t. caducifoli -25%-; 

5000 pol/cmV Paral·lelament es produeix una reducció percentual de Pinus -15%-, a ¡igual 

que succeeix amb Quercus t. Ua -5%-. Els valors relatius de Corylus presenten un lleuger 

increment, ami com també elf d'alguns arbusts -E Ericaceae, Ostus i Pistacia-. 

Dins els taxons arbons, s'observen també reduccions en els vates percentuals de 



Tilia, Abies i Alnus 

L'evolució en C.P. dels diversos taions arboris i arbustius és forca paral·lela, amb 

tres pics diferenciats. Respecte als taxons més importants, el pic de Quema t. -jducifoli és 

coincident en percentages i en C.P , si bé el segon pic de C.P. d'aquest taxo, no ha quedat 

reflectit en els valors relatius. Els percentatges de ftnw mostren, d'altra banda, una reducció 

entre BES-AI i BES-A2, mentre que els valors de C.P. presenten una tendència inversa. 

Dins els taxons herbacis. Poaceae -20%- passa ser el taxo dominant, mentre que els 

percentatges d'Asteracaeae UguUfloraees redueixen -15%-. Destaquen, també, els increments 

percentuals d'Artentísia -14%-, espores Manolete -8%-, Trilete, Asieraceae tuhuliflorae i 

Lamiaceae. així com, en menor mesuri, de Carduus/CinUm, Cruciferm i Pktntago t. 

coronopus 

Dins el grup de taxons aquàtics, els valors percentuals de Cyperweae es mantenen, 

incrementant-se els de Potamogetón. 

Els valors de C.P. dels taxons nerbacis són, també, paral tels. D'una banda, 

destaquen els valors inicials d Artemisia, coincidents amb el pic percentual inferior. La 

reducció d'Asterai le ligultflorae respecte a BES-AI queda rambé reflectida en C P . aixi 

com el seu increment progressiu al llarg de la present subzona, tendència que pot observar-se 

igualment en Poacem i Cyperacme. 

Respecte a les restes carbonoses, destaquen, principalment els dos pics dels fragments 

superiors a 0,5 mm. 

BES-B (-21,9 a -17,6 m): Quercus t. cadudíoli-Pinus-Quercus t. ler- Asieraceae 

üguliflorae 
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Disposem d'una datació absoluta, de 3250±50 B P . situada a la part inferior de la 

worn. 

Nou augment dels valors percentuals d'AP -61 %-. que representen els més ate de la 

seqüència, també observables en C.P. -480Ü0 pol/cm3-. Els percentatges de Hmts augmenten 

respete la subzona 1ES-A2 -22%-. a l'igual que els de Querem t. i/er -18%-. Els valors 

percentuals de Querem t. caducifoli, en canvi, es redueixen lleugerament -20%-

Les corbes de C.P. dels taxons arboris continuen essent força paral·leles. La corba 

de C.P de Pinm presenta, a l'igual que la percenrua!. dos marcats pics, si bé aquests no són 

coincidents. D'altra banda. la C.P. de Querem t. ilex presenta un marcat pk a la part 

inferior de la zona. coincident amb el primer increment percentual. També Querem t. 

caducifoli presenta dos pics de C.P., que no es corresponen amb els valors percentuals. 

D'entre els taxons arbustius, destaquen principalment els valors de £ Erieaceae, amb 

un valor màxim molt localitzat del 12%. Dins d'aquest grup de taxons. destaca principalment 

Calluna Un lleuger augment percentual és també observable en Cupressaceae, 

Paral·lelament a una reducció dels valors relatius de Con ¡us. s'apreoen increments 

percentuals d'altres taxons arboris com Alnus. Fraxinm, Uimus. Salix, Abies i Fagas 

Dins el grup d'herbacis, s'observa una reducció general de tots els taxons, a excepció 

de les espores de falgueres, que creixen: Monédete -12%-, Tñlete i Potxpodium Tanmateix, 

Pmceae i Astemeeae liguíiflome mantenen percentatges relativament alts 15% i '¿5%. 

respectivament- Els valors percentuals d'Astemeeae tubuhflorae. Artemisia, £ PUmtago i 

Lamiaeeae també es redueixen, a l'igual que els dels taxons aquàtics. 

Els valors de C.P. de la majoria de taxons herbacis són paral·lels, amb un creixement 

respecte a BES-A2 i amb dos marcats pics. Tan sols en alguns casos els valors de 

concentració só« similars o inferiors a la fase anterior, presentant, per tant. un cert 
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paral·lelisme ewe C.P. i percentatges, com són els casos de C\peraceae. Asteraceae 

tubulißorar i Artemisia. 

D'altra banda, els valors de microcarbons s'incremeiüen, mentrt els macrocarbons 

presenten valors similars a BES-A2. si bé sén presents de forma més puntual. 

BES-C (-17,6 A -10,7 m): Poaceae-Quertus t. Uex-Ericaceat 

La zona es caracteritza per una brusca reducció inicial dels percentatges d'AP -30%-, 

amb una davallada de tots els taxorts arboris, i el consegüent augment dels taxons arbustius -

amb valors totals superiors al 201- i herbacis, principalment Poacme. Quenm t. ilex passa 

a ser el taxo arbori dominant en la majoria de mostres. 

BES-C 1 (17,6 A -15,5 m): Poaceae-Asteraceae liguliflorae-Quercus t. ilex-

Ericaceae 

La datació absoluta obtinguda a la part superior de la subzona ha aportat un resultat 

de I300±40B.P. 

La característica principal de la subzona és la brusca caiguda dels percentatges d'AP -

29%-. així com el desenvolupament dels arbusts -13%-. Els valors de C.P mostren també 

una davallada inicial dels valors arboris, però presenten un tort pic al final de la subzona, 

sense correspondència amb els percentatges. Els taxons arboris, Pinus -%%-, Quercus t. 

caducifoli -5%« i Quercus t. suber, presenten una inicial reducció percentual, mentre que la 

davallada Quercus t. ikx és més gradual al llarg de la subzona. passant a ser el taxo arbori 

lüllUlf Mi 11* m m mr Mf m • 
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La majoria dels taxons arboris restants presenten també una reducció de llurs 

percentatges, com Coiybts, Abuts, Fraxtnus, AMes, Fagus i Be tula, a excepció de Salix, que 

augmenta. Destaca, d'altra banda, la presència més contínua de Castanea 

En valors de C P , la majoria de taxons arboris i arbustius presenten tendències 

similars, amb una forta reducció inicial i un marcat increment a la part superior de la 

subzona, posant-se en evidència una tendencia inversa entre percentatges i C.P. Els 

increments de concentració més importants corresponen a Querem t. ilex, Corylus i Salix, 

que arriben a presentar valors superiors als de la zona BES-B 

Els taxons arbustius presenten una primera fase de desenvolupament, principalment 

de t Ericaceae -Erica arbórea i presència continuada d'Arbutus-, així com de Philtyrea, 

mentre que, en un segon moment, creixen els percentatges de Gstus Destaca, d'altra banda, 

l'increment dels valors relatius de Vttis -1%-. 

Els percentatges i els valors de concentració de diversos taxons herbacis presenten, 

també, un increment, principalment Poaceae -50%- i Asteraceae liguhßorae -22%-. 

Ownopodiaceae i Lamiaceae assoleixen els màxims valors relatius i de C.P. de la seqüència 

-4 i 8%, respectivament-. 

Altres taxons herbacis que experimenten augments dels seus percentatge* són: 

Artemisia. Asteraceae tubuliflorae, Z Plantago - P.kmceolata i P. coronopus- Cruciferae, 

Urticaceae, Cannabaceae, i, en menor mesur». Centaurea t. solstitialis. Polygonum t. 

aviculare i Caryophyilaceae Cal destacar, també, la presència de Sécale, 

Els valors relatius d'espores Momokte presenten una important reducció, mentre que 

tes Trilete augmenten lleugerament. 

D'entre els taxons aquàtics, s'observa un increment dels percentatges de Cxperaceae 

i Typhaceae 



Tant els valors de micro cim de macrocarbons creixen, assolint els valors més alts 

de la seqüència. 

BES-C2 (-15,5 a -12,48 m): Poaceae-Asttraceae Ugulißorae-Querrus t. ilex-

Pinus 

Disposem d'una datació absoluta a la part superior de la subzona. amb un resultat de 

13iO±UOB.P. 

Nou desenvolupament dels percentatges de taxons arboris, amb valors d'AP del 511. 

Els taxons arboris que presenten creixements percentuals més importants són Querem t, 

caducifoli -màxim puntual del 17%-, Q, t. ilex -14%- i Q t, suber -é%-. Aquests tres taxons 

presenten una concordancia entre els pics de CP. i de valors relatius. D'altra banda, 

l'increment percentual de ñms -121- és més continu. 

S'aprecia, també, un increment, tant dels valors relatius com de C P , d'altres taxons 

arboris com Corylus, Alnus, Abies, Fraxinus i Fagus Destaca, també, la presència de 

Ju glans i Cast aneu 

Els valors dels taxons arbustius s'incrementen lleugerament, arribant un total del 

ffi%. Entre aquests, £ Ericaceae i Cistus son dominants. Els valors de Cupressaceae 

s'incrementen i Olea i PhiUyna inicien una corba contínua. 

D'entre els taxons herbacis, Poaceae i Astemceae uguliflorae continuen presentant 

els valori més e'.evats. p*rò, mentre que els percentatges de Poaceae es redueixen -37%-, 

eli ú'Asteraceae hgultßorae experimenten un creixement -38%- respecte a la subzona 

anterior. D'altra bank, s'incrementen els percentatges de t. Cerealia -5%-. espores Manolete 

i Tnleie i Polypodium S'observen reduccions dels valors relatius en els casos de Z Plamago, 

itf 



Artemisia, Lamiaceae. Cruciferae. Asteraceae tuhuliflorae \ Chenopodiaceae 

També en aquesta subzona existeix un paral·lelisme ein« les corbes de C.P. dels 

diversos uxons herbacis, apreciant-sc um reducció respecte a la zona anterior Tanmateix. 

s'observen pics importants de Poacece, Asteraceae lipuliflorae. £ Piantago i t Cereaiia. 

també visibles al diagrama percentual 

Respecte a les restes carbonoses. únicament els microcarbons presenten un increment 

notable, amb valors similars als de la subzona anterior 

BES-C3 (-12,48 A -10,7 m): Pocctae-Asteraceae liguliflorae-Ericaceae-

Quercus t. Uex 

Els percentatges d'AP presenten um reducció -31%-, mantenint se. però, forca 

estables. Quercus t iter -12%- és el taxo arbori dominant Els percentatges de ñnus. 

Querem t. caducifoli i Q. t suber, així com de la resta de taxors arboris -Coryius, ilnus. 

Fraxinus, Abies, Betula. Fagus-, experimenten um reducció, a excepció de Salix. Destaca 

l'increment puntual delí valors de Castanea 

El tram superior de la subzona es caracteritza per un fort increment dels percentatge 

de taxons arbustius -total del 27%-, principalment de Z Ericaceae -15%-, però també de 

Cupressaceae i Cistus. D'altra banda, els valors de C.P. mostren um reducció generalitzada 

de tots els taxons arboris i arbustius, respecte a la subzona anterior 

Dins el grup de taxons herbacis, destaca la progressiva reducció dels valors relatius 

de Poaceue -20%- i ¿Asteraceae liçuüflorae -24% . que continuen, pero, essent dominants 

També veuen reduïts els seus valors percentuals, t Cercalia i Artemisia. 

Altres taxons s'incrementen, coin £ Piantago -14%- -P. lanceolata i P conmopus-, 
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Asúmeme tubuíiflorae, Lämmern, Cruciferae i Ranunculaceae. 

El nombre tool d espores torna i reduir-se, tant tes Monolete com tes Trilete. 

A I'igual que succeïa amb els taxons arbons. també la totalitat dels herbacis decauen 

dràsticament en valors de C.P. 

Els valors de restes carbonoses resten baixos, destacant únicament un petit pic de 

macrocarbons al final de la subzona. 

BES-D (-10,7 A -9.05 m): Poaceae-Asttraceae Uguliflorae-Quercus t. ¡lex-Olea 

Es valors percentuals d'AP es mantenen mes o menys similars als de la zona anterior 

-36%-, si bé, en C.P., AP s'incrementa Quercus t iter és el taxo arbori dominant -15%-, 

si bé els percentatges de Querem t. caducifoli -10%- i fírm -91- experimenten lleugers 

increments Olea presenta el desenvolupament més significatiu, assolint percentatges del 4%. 

La resta de taxons arboris presenta baixos valors relatius, similars als de la zona anterior, 

i únicament Salix experimenta un lleuger increment. Els valors de C.P. mostren un 

creixement paral·lel ét la practica totalitat de taxons arboris i arbust.uv 

D'altra banda, cal destacar la forta reducció dels taxons arbustius, que descendeixen 

fins ú 14%. Davallades importants s'observen en taxons com Z Ericaceae, Cupresmceae i 

Cistus. Els valors de Vins s'incrementi lleugerament respecte la zona anterior. 

D'entre els taxons herbacis, Poaeeoe manté percentatges estables, mentre que els 

d'Asteraceae liguliflorae es redueixen lleugerament. Destaca, també, l'increment dels valors 

relatius d'Asteraceae tubuliflorae i Artemisia i, en menor mesura, de Cruciferae, 

Heliamhemum, Chenopodiaceae i Cannabácea*. 
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Els valors percentuals de Cyperaceae, dins dels taxons aquàtics, així com d'espores 

monoletes també s'incrementen. 

En aquesta zona es produeix un increment generalitzat dels valors de C P de taxons 

herbacis. Els taxons que experimenten un increment més acusat: Poaceae. Asteraceae 

tigutiflarae, £ Planta go, etc. En la majoria de casos, les tendències entre els valors 

percentuals i de concentració no són coincidents. 

Únicament es produeix un lleuger increment a l'inici de la zona, dels valors de 

microcarbons. 

VIU. DRASSANES 1 

DR-A (-16,4 a 43,35 m): Asteraceae Ugutiflome-Quertus t. caducifoli/'oaffflí-

Pinus (Fig. VII. 3) 

La zona es caracteritza a nivell general, per presentar uns valors percentuals d* AP del 

431. Entre els taxons arboris. Querem t. caducifoli i Pimu són dominants -16%-, en 

ambdós casos. Els percentatges d'arbusts són força baixos •$%-, destacant principalment 

Cupressaceae, £ Ericaceae i Pistacia. 

Entre els taxons herbacis, els percentatges més elevats corresponen a Asteraceae 

liguliflorae -35%- i Poaceae -15%-. Destaquen, en menor mesura, Asteraceae tutmliflorae, 

Chenopodiaceae. Apiaceae i espores Manolete 

Els valors de C.P. es caracteritzen per un important creixement a la meitat superior 

de la zena. 

112 



DR-Al (-16,4 • -15,5 m): Asteraceae liguliflorae-Quercus t. caducifoli-

Pinus-Poaceae 

Disposem d'una datació amb un resultat de 8579 ±470 BP per al tram superior de 

la Mibzona. 

Els percentatges d'AP sén força baixos -34%-. Entre els (axons arboris dominen els 

valors relatius de Querem t. caducifoli -13%- i Pirna -10%-. Son presents, però amb 

percentatges inferiors. Coryius i Querem t. ilex -3 i 4%, respectivament- i, en menor 

mesura, Quercus t. suber. Alnus, Fraxinus i Sala. 

Dins el grup de taxons arbustius, destaquen els valors relatius de Cupressaceae -2%-, 

£ Ericaceae -amb un pic del 2%- i, sensiblements inferiors, els de Cistus i ñstacia. 

Els valors absoluts són extremament baixos en tota la subzona, essent les corbes dels 

diversos taxons, torça paral.leles. 

D'entre els valors percentuals de taxons herbacis, dominen els á'Asteraceae 

ligulißorae -35%-, amb valors importants de Poaceae -14%-, així com també d'Asteraceae 

tubuliflorae -6%- i £ Pkmtago -5%-. Destaquen els percentatges, si bé inferiors, d'espores 

Manolete i Trilete, així com á'Urticaceae i Cardum/Cirs,*.,; 

Els valors de C P de taxons herbacis són, a l'igual que en els arboris i arbustius, 

força baixos -6000 pol/gr-, presentant un desenvolupament paral le! dels diferents taxons. 

Cyperuceae és el taxo aquàtic amb els valors percentuals més alts -6%-, si bé els de 

Typhaceae són també destacables, 

DR-A2 ( -15,5 a - 1 3 3 m ): Quetxt'S t. caducitoti-Pmus-Asteraceae 

liguUfloraePoaceat 
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Es disposa d'una datació absoluta a la part superior de la subzona, amb un resultat 

de 7400±90 B.P. 

S'aprecia un increment dels valors percentuals d'AP -40%-. Quercus t. caducifoli -

15%- continua essent el taxo arbori dominant, conjuntament amb Pinus. que presenta un pic 

percentual en aquesta subzona, amb valors superiors respecte als de DR-A2. Altres taxons 

arboris, com Corylus, Frminus i Alma, presenten una reducció dels seus percentatges. Salà 

experimenta un sobtat increment, si bé forca puntual. 

Entre els taxons arbustius, s'observa un lleuger increment percentual respecte a la 

subzona anterior, de Cupresmcme, fístacia i Olea, 

Els valors de C.P. mostren un important creixement del nombre total de palinomorfs 

per unitat de sediment, assolint els valors màxims de la seqüència -42500 pol/gr-. La majoria 

de taxons presenten dinàmiques paral leles, amb un petit pic a la part inferior i un notable 

increment, a la meitat superior de la subzona. Destaca d'altra banda, el fet que el pic 

percentual de Salix té el seu reflex també en C.P. 

El taxo herbaci dominant és Astemceae liguliflorae, amb un progressiu descens al 

llarg de la subzona -28%-, Poaceae i Asteraceae tubuliflorae presenten augments dels seus 

percentatges -13 i 10%, respectivament-, a l'igual que Chenopodiaceae -5%-, E Planiago -

4%-, i les espores Monole'.e 

Les corbes de C.P. dels taxons herbacis, presenten un comportament forca similar i 

l'observat en els arboris, però amb lleus diferències Aixi, la tendència dels valors de C.P. 

iï Asteraceae liguliflorae és clarament inversa a la que es produeix en percentatge, amb 

valors de C.P. inferiors als documentats durant la Zona B, fet no reflectit en els percentatges. 

D'altra banda, Poaceae i Asteraceae tubuliflorae presenten stncronismes entre els seus pics 

en percentatge i de C.P. 
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D'altra banda. Cxperacear presenta un important desenvolupament percentual-20% 

En aquesta subrona. han esut enregistrar els niàxims \alon oe mKTO i macrcK r̂bons 

de *a seqüència. 

DR-B ( - 1 3 3 a -12.85 m ): Quercus t. vaducitoli-Pinus-Asteraceae liguliflorae-

Pocceae-Quercus t. suber 

Els percentatges d'AP augmenten, essent els més alts del diagrama -50%-, com a 

conseqüència, principalment, de l'increment de Quercus t. caduc foli -31%- i Quercus t. 

suber -5%- en un pruner moment, i de Pinus, posteriorment -20%-. Quercus t iter, 

Capressactae i Ericaceae presenten lleugeres crescudes, a l'igual que Corylus i Fraxinus, 

La C.P. posa també de manifest els alts valors d'AP, durant aquesta zona -1600 

pol/gr-, amb un marcat pic al centre de la mateixa i un paral·lelisme entre les corbes dels 

diversos taxons. Tanmateix, el fort pic de Quercus t. caducifoli en percentatge és 

lleugerament anterior a l'observat en C.P. -6000 pol/gr-. Creiem important assenyalar que 

la davallada percentual de Pinus es produeix també en C.P. 

En el grup de taxons herbacis, els valors ú'Asteraceae Uguliflürae continuen essent 

dominants, presentant un alt pic inicial Els percentatges de Pomem, Cypemceae, 

Chtnopodtaieat i Asteraceae lubuliflorae pretenien importants descensos respecte la /ona 

anterior, mentre que els á'Apiaceae. t. Cereaha. Pkmtago t. kmceoktta, £ Ptamago, Rumex 

i tes espores Manolete i Tnlete. s'incrementen 

La C.P. de axons herbacis presenta, també, un pic en aquesta zona -ISMO pol/gr-. 

si bé els valors són inferiors als de b zona anterior. La majoria de taxons herbacis presenten 

tendències similars entre els valors percentuals i de C.P. 
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Els valors de les restes carbonoscs s'han reduït, si bé els microcarbons són encara 

presents amb vilors notables, 

Vn J . CAM CLOT 

La manca duna seqüència contínua no permet establir iones pol li ñiques, per la qual 

cosa es descriuen els tres nivells fèrtils des del punt de vista pollin«, sense otorga*Is-hi la 

categoria de zona, 

MVELL 1 (-14, 0 a -14,33 m) (Fig VII 4. VII 5) 

Els valors percentuals d*Ar assoleixen el 40f. Entre els taxons arboris, els 

percentatges de Pinus són dominants -201-, juntament amb Quercos t. ilex -13%- i Q, t. 

caducifoli ~7%-, Taxons arboris secundaris són Corylus -2%- i Saiix -1%-. 

Els valors relatius de taxons arbustius son propers al 101, entre aquests, destaca 

Pistacia i t Ericaceae -principalment Arbutus Cal subratllar, d'altra banda, els alts valors 

de Vitis -5%-. 

Les corbes de C.P. mostren tendències molt similars entre els divers« taxons arboris 

i arbustius. En !a majoria de taxons tes oscil·lacions dels percentatges i de la concentració 

són força similars, a excepció de Pums, on s'aprecia un pic de concentració pol.Única no 

existent en valors relatius 

Entre els taxons herbacis. Asúmeme liguíiflorae domina àmpliament -45%-. amb 

notables percentatges de Poaceae -§%•, així com d'espores Monolete -151- i Trikte -9*-, 
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Aloes taxons importants són £ Plardago. t. Cerealia. Crucifera*, Asteraceae tubuliflorae. 

Chenopodiaceae i, en moor mesura. Artemisia i Caryophy ¡lacear. 

La C.P. deis taxons herbacis presenta evolucions torca similars Les tendències entre 

valore percentuals i de C.P. divergeixen, empero, en cls caso* de Poaceae. Ámenteme 

liguliflúme, t. Cemúia i les espores. 

Destaquen els alts valors de microcarbons -C.C. >0,15 nun-, mentre que les 

categories de macrocarbons -0.15mm<C.C.<0,5mm i C.C>0,5mm- presenten baixes 

cone-ntracions. 

NIVELL 2 (-12,83 a -13,00 m) 

Es caracteritza per un increment, percentual i de concentració, d'AP -45%, 2250 

pol/gr-, conseqüència principalment del creixement dels valors de ñnus -371-, mentre que 

els de Querem t. Hex i Q. t. caducifoli decreixen -3 i 5%, respectivament-. Els percentatges 

d'alguns taxons arboris, com Corylus i Mk, s'incrementen. 

Alpins taxons arbustius mostren importants increments percentuals, com L Ericaceae, 

Cistus i Phiityrea. 

Els valors de concentració posen de manifest un nou pic d'AP -2250 pol/gr- així com 

d'arbusts, superiors als del n.vell anterior. L'increment de C.P. de fínta -1500 pol/gr- és 

més destacat que l'observat en percentatges, mentre que tes reduccions dels valors relatius 

dels diferents tipus de Quercus no queden reflectides en C.P. 

Els valors prrcentualr de taxons herbacis mostren el descens ú'Asteraceae Uguliflome 

•13%-, inexistent, d'altra banda, en C.P,, si bé aquest continua essent el taxo herbaci 

dominant També decreixen els vates percentuals de Poaceae, t. Cerealia, espores Múmlete 
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i Trilete. Són observables lleugers increments en d'altres taxeas, com Asteraceae 

tubulißorae. Plantado t lanceolata, E Plantado, Cruaferae, etc. 

La C.P. reflecteix, en la majoria de laxoas herbacis, un increment de valore, si bé 

1st tendències no són sempre paral leles entre ff. 

Dins el grup de taxons aquatics, observem el descens dels percentatges de 

Cypemceae, paral·lelament a l'augment dels de Potamogetón. 

Per últim, podem observar un increment en les tres categories de restes carbonoses. 

N1VFLL 3 (-12»Wi -12,3S m) 

Els valors percentuals d'AP presenten una tendència a la baixa 40%-. Entre els taxons 

artioris, fínus continua essen» dominant -36%-. amb una tendència a descendir al llarg del 

nivell. Els valors de Querem t caducifoli s'han reduït, mentre que els de Querem t. ilex es 

mantenen mes o menys estables -4%-. Els percettttges d'alguns taxons arbustius 

s'incrementen a la part alta del nivell, com E Encarem -4%-, principalment Arbutus -21-, 

així com Qstm -1.5%-. si bé també observem creixements en d'altres taxons com 

Cupressaceae, ñstacia, Tnymelaceae, PhyUirea, Olea, Abies í Salix. 

Entre els taxons herbacis, Asteraceae liguliflame continua essent dominant -30%-. 

incrementant-se respecte al nivell anterior. Tendències similars presenten les espores 

Momtete -161- i Tñkte -121- Cal destacar, també, l'increment dels valors relatius de t. 

Cereatia -31-, així com de Poaceae -51-, E Plamago -51- , i, en menor mesura, 

¿'Artemisia , Cntaferae i Vrticaceae . 

Els vítor, de C.P. mostren un nou pic, uní de uxons « l ^ s , a i ^ t e com herbacis, 

amb una tendència a la davallada en tes darreres mostres del diagrama Cal assenyalar que 

lit 



el pic de C.P. ú'Asteracear Uftuliflorae presenta els valors més ato de la sequence. 

La totalitat de taxons aquàtics veuen reduís els seus prreematges. auf com també 

lluís valors de C.P. 

En aques. r.;ve!l. lé lloc un augment dels macrocarbons, seguit d un creixement de 

les restes micmcarbonoses Les tres categories de restes carbonoses presenten els valors més 

alts de! diagrama 

VII.4. MERCABARNA 

MBA-A ( -20.5» a -19,6 m|: hnusPoaceae-Quercus t. caducifoli-Cu^rrui t. iltx 

(Fig VII 6. VII.7) 

Els valors relatius mitjos d'AP oscil·len al voltant del 501, amb percentatges màxims 

del 571. El taxo arbori predominant és Pinm -301; 2.000 pol/gr-, amb percentatges 

importants de Quercos t. caducifoli -121-, superiors als de Querem l. i/e* •%%- Altres 

taxons arboris destacables són Cúryius, Fagus, Abies i Salà, si bé aquests presenten valors 

percentuals i de C.P. notablement inferiors. 

Entre els taxons arbustius, els • alors de £ Ericaceae sén clarament dominants -5%; 

200 pol/gr-, entre els quals Erica arbórea és el taxé més important. Hem de destacar, també. 

els valors de Pistacia i Cupressaceae 

La C.P. mostra un desenvolupament paral·lel de la majoria de taxons arboris, 

arbustius i herbacis, amb valors relativament baixos. Respecte als taxons arbustius, la 

concentració de pol.tens de £ Ericaceae, Buxus. Pistacia i Cupressaceae augmenta a la part 
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superior de la zona 

El ttió herbaci dominant és Poaceae 45%-. Percentatges destacables els presenten 

Asteraceae liguuflarae -12*-, Artemm -9SS- i Z Plantado -7%-. A l'igual que succeïa amb 

els taxons arboris, els valors de C P són forca baixos, en relació amb les zones superiors, 

essent la ».ujona de corbes, paral·leles D'altra banda, Poaceae, Artemisia i Asteraceae 

liguliflorae presenten en C P davallades finals no reflectides en el diagrama percentual. 

Cal destacar, també, la presència continuada d'altres taxons, com Chenopodiaceae 

Astemceoe tuhutiflúrae, Ptantago l. ku.rmlata, espores Manolete i t. Cerealia. 

Entre els taxons aquàtics, destaca principalment Cyperneeae -6%-. 

Subratllem, d'altra banda, l'existència d'-in pic de macrocarbons al final de la zona. 

MBA-B C -19.6 a -14.25 m): Pinus-Poaceae-Quercus t. Uex 

A grans tree, la zona es caracteritza per presentar uns percentatges d'AP forca 

elevats -65%-. amb el predomini de Pinus -45%-1 Qmrcus t. iter, aquest darrer amb valors 

superiors als de Querem t, caducifoli. Es produeix, d'al.ra banda, una reducció dels 

percentatges de taxons arbustius, principalment de £ Ericaceae, essent Pistacia el taxo més 

important. 

Al grup d'herbacis, són dominants Pmceae, Artemisia i Astemceae lipulißorae. aixi 

com Cyperneeae, dins del grup dels taxons aquàtics 

MBA-B1 ('19,6 a -18,05 ai): Pinu$~Quertu$ t. üex-Pooceae-Quercus t. 

caducifoli 
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Els percentatges d'AP són lleugerament superiors als de la zona anterior -61%-. En 

C.P. a I"igual que la majoria de uxons arboris, AP augmenta respecte a la zona MBA-A. 

Pirna -41 %- continua essent el taxo arbori dominan;, incrementam-se lluís percentatges 

lleugerament. Els valors de Qucrcus t. ilex -15%- passen a ser superiors als de Quercus t. 

caducifoli -12%-. D'altra banda, Corylus presenta ara valors destacables -2%-, si bé els 

percentatges de Fraxitms, Salà, Fagus i Abies també s'incrementen lleugerament. 

La Mima d'arbusts es redueix, tant en percentatge -7%- com en C.P. -500 pol/gr-. 

Entre aquests, dominen les Ericaceae -principalment Erica arbórea, amb valors inferiors a 

MBA-A i amb tendencia a decréixer al llarg de la subzona-, a l'igual que succeeix amb 

Cmresmceae i Pistacia, D'altra banda, Buxus presenta ui pic a la part superior de la 

subzona, tant en percentatge -3%- com en C.P, -200 pol/gr-. 

Dins els taxons herbacis, la subzona està clarament dominada pels valors de Ptmceae -

15%; 1000 pol/gr- i Artemisia -14%; 750 pol/gr-, incrementant-se aquest respecte la zona 

MBA-A. D'altra banda, Asteraceae liguliflúme i ~ Plantago presenten reduccions percentuals 

-71 i 5%, respectivament-, Asteraceae íubuliflorae, t. Cerealia i Chenúpúéiaceae es 

mantenen força estables. 

Entre els taxons aquàtics, els valors relatius de Cyperaceae augmenten lleugerament, 

aixf com també, en menor mesura, els de Sparganium i Potatmgam. 

Al tram superior de la subzona apareixen els valors de macrocarbons més alts de la 

seqüència 

MBA-B2 (-18,05 a -14,25 m): Pinus-Quercus t. ilex-Poaceae-Asteraceae 

uguajlone 
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Disposem d'utu datació absoluta al tram superior de la subzona. amb un resultat de 

510O±14OB.P 

Es produeix un lleuger increment d'AP -64%; 4500 pol/p-, paral·lelament a una 

reducció dels arbusts a la p i t baixa de la zona El taxo arbori dominant continua essent 

Pmus -42%; 3200 pol/gr-, incrementant se respecte a la subzona MBA Bl. si bé el pic de 

C.P. d'aquest taxo es troba desplaçat respecte als màxims valors percentuals. Els 

percentatges de £ Quereos s'incrementen respecte la zona anterior, fenomen que no succeeix 

en els valors de C.P. Quercus t Hex -22*- continua essent superior a Quercus t caducifoli -

12%-, presentant ambdós una tendència a davallar al llarg de la subzona. Cursius presenta 

una tendència simi'ir a la que acabem de descriure, mentre que els percentatges d'Aínus, a 

la part inferior, així com Betula, Fagus i Ahies, a la part superior, s'incrementen 

En valors de C.P., tan sols Ctmius, Alnm i Salix experimenten lleugers increments 

a la part inferior de la 

La suma total dels percentatges d'arbusts presenta un increment al centre de la 

subzona, conseqüència principalment, de l'augment de Pistacia -7*-, pic no reflectit en C.P. 

£ Ericaceae es redueix -4%-, mentre que els valors de Cúllum s'interrompen. Tanmateix, 

a la part superior, es produeix un increment d'Ert«? arbórea. Els percentatges de 

Cupressaceae, Phyüirta i Olea també creixen lleugerament. 

Dins el grup de taxons herbacis. Poaceae continua essent dominant 17%-, juntament 

amb Asieraceae uguliflwae -17%-, amb un pic al tram superior, no observable en C.P 

ambdós taxons s'incrementen respecte la subzona anterior D'altra banda. Artemisia 

descendeix, sí bé continua presentant pics destacables -11 *-. À la part inferior, la suma dels 

plantatgcs presenten un important increment percentual -12*-, però no de C.P. També 

augmenten, de forma més suau, Chenopodiaceae, Aptaccae, t. Cerealta i Asieraceae 



tubuliflorae. 

El conjunt del taxons aquàtics descendeix, principalment Cypemeeae i Spargamum 

Es produeix, també, una reducció dels macrocarbons. amb un pic isolat al trun mig 

de la subzona. 

MBA-C (-14,25 a -12,14 m): ñn us-Qu treus t. ilex-Buxus 

A trets generals, la zona es caracteritza pels alts valors percentuals d*AP -79%-, amb 

un notable increment de ftnus -65%-, acompanyat de Querem t. ilex -15%- i Querem t. 

caducifoli -101*. En aquesta zona, destaca, principalment, I increment dels percentatges 

d'arbusts, com Buxm, Ericaceae i Pistacia, així com el pic final de Vitís. Es produeixen, 

també, notables creixements de Coryhu. Atnus, Fagus i Abies. 

La majoria de taxons herbacis presenten reduccions percentuals, a excepció de 

Poaceae, t. Cerealia i Pkmtago t. kmceolata. principalment. Cal destacar, d'altra banda, 

l'aparició de Sécate. 

Entre els tixons aquàtics, cal assenyalar els increments dels valors relatius de 

Typhaceae i Potamogetón 

El diagrama de C.P. mostra, en aquest moment, un notable increment de la quasi 

total nat dels taxons, la majoria dels quals assoleixen els màxims valors de la seqüència. 

MBA-C 1 (-14.25 a -13,3 m): fínus-Poaceae-Quercus t. ilex-Buxus 

La subzona es caracteritzada per un nou increment percentual d'AP -71%-, 

conseqüència principalment de l'ascens de Ptnm 40%-, que presenta ell màxims valors de 



la seqüència, mentre que els percentatges de Quercus t. Um 40%- i Quercus t. caducifoli -

7%- es redueixen. Altres taxons arborà presenten un nou i important increment, com Conlus 

-3%-. Atries -4%-. Fagus -3,5%- i Attms -2%-. 

La C.P. dels taxons arboris es caracteritza per fer la més alia del diagrama, aixf com 

pel paral·lelisme que presenten tes diverses corbes. Tanmateix, votem destacar que la 

davallada en percentage dels diversos tipus de Querem a meitat de la warn no ¿s únicament 

la conseqüència estadística de (increment de ñnrn, ja que es produeix també en C.P. 

Entre els taxons arbustius destaca, especialment, el fort increment dels valors de 

Buxus -6%; 1100 pol/gr-, així com la lleugera recuperació de Z Ericaceae -4%-. mentre que 

els valors de Pistacia » Cupresmceae es redueixen respecte la suhzona anterior D'altra part, 

és important destacar que, en C.P., abans de l'increment de Buxus. es produeix un pk 

simultani de Pistacia, Cupresmceae i Z Ericaceae. 

Els valors de C.P del grup d'herbacis presenten també, en general, un augment, així 

com un cert paral·lelisme entre les corbes de diferents taxons 

Poaceae continua essent el taxo dominant -12%% amb un progressiu increment en 

C.P. -2200 pol/gr-, mentre que els percentat|es ÚArtemisia i Asteraceae liguüflome són 

inferiors als de la zona anterior, a ligua! que els ú'Asteraceae tubuliflorae i Apiaceae, 

Cal destacar, d'altra banda, l'increment dels valors de t. Cermiia -2%, 600 pol/gr-. 

Plantado t. lameolata i Cannahaveae 

Els percentatges de Cyperaceae disminueixen, mentre que els de Tsphaceae 

augmenten. 

Els vates de macrocarbons també s'han reduït de forma substancial 

MBA-C2 (•13,3 a -12,12 m): PinusQuercus t. ilex-Poactae-t. Cereaüa 
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Descens respecte a C l dels valors percentuals d'AP -66%-. Aquesta reducció 

s'aprecia també en valors de C P . 91è presenta, però. un pic intermedi -15000 pol/gr 

fí/ms continua essent el taxo arbori dominant, però la experimentat un descens -35%; 8 000 

pol/gr-. Quema t. ilex i Querem t. caducifoli experimenten una recuperació en percentatges 

•14 i 10%. respectivament . sense que aquesta tendència hagi quedat reflectida al diagrama 

de C.P. La resta de taxons arboris experimenten una davallada -CoryUu, Fagus i AMes-, a 

excepció ú'Alnus. que creix - 2 1 - . Cal subratllar, també, l'existència de valors forca continus 

de Castanea, així com la presència de Jugtans. 

Els arbusts presenten un pic a la part alta de la subzona - 8 1 - , Els valors de Buxus 

es redueixen, però s'aprecia un pic secundari, a l'igual que Cupressaceae i ñsiana, mentre 

que E Ericaceae experimenta un increment -41 -. Cal destacar, especialment, el creixement 

de Vius -2%-. 

Dins els taxons herbacis, s'observa una reducció generalitzada de tots els valors 

absoluts. En percentatges, Poaceae és el taxo dominant -12%-. si bé. en C.P.. aquest taxo 

tamhé descerideix. Els valors percentuals d'Asteraceae hguliflorae i A. tubulißorae 

s'incrementen respecte la subzona anterior. Hem de destacar, d'altra banda, els alts valors 

de t. Cerealia -4%, 1000 pol/gr % així com la notable presència de Secaie. Els percentatges 

ú'Artemisia i E Plantado presenten descensos, si bé Hámago t. lameolata augmenta 

lleugerament Subratllem, per últim, l'increment de Ranunculaceae i d'espores Mmotete, 

Dins el grup delí taxons aquàtics. Cypemceae experimenta un lleuger increment. 

clarament visible en percentatge - 6 1 - , per bé que desplaçat respecte alt valors de C.P. 

Els vates de macrocarbons neden baixos, amb un petit pic a mete de la subzona 

11S 



VII 5. MURTRASSA 

MTR-A (-2,03 a -1,58 m): Poaceae-PUuttago t. lanceolata-Pinus-Ericaceae-Quertus 

t. itex (Fig. VES, VII.9) 

Els valors percentuals cTAP es »ítueti al voltant del 251, WIM« és el laxé arbori 

dominant -17%, §00 pol/gr-. Els valore * la resta de taxons arboris són força baixos, 

destacant Querem t. ilex •$%• i Oka -4%-. Hs arbusts assoleixen durant aquesta fase els 

valors mis alts del diagrama -20%, 800 pol/gr-. Entre aquests darrers, destaquen 

principií!«« E Ericaceae -10%-, Ostia -5%-, Cupreoaceae i PWfyrea. 

Entre els taxons behaus, els valors de Poaceae són dominants -40%, 3300 pol/gr-. 

acompanyats d'alts valors de E Plantado -32%. 2500 pol/gr- -principalment en Ptatttago t, 

lamenlata -22%-. Altres taxons herbacis amb valors destacables són: Apiaceae, Memceae 

tiguliflorm, A. tubulißorae, t. ¿¿nu. Pkmtago i. conmopm i Rubiactae 

Dins el grup de taxons aquatics, la /ona s'inicia amb una mostra inferior amb alts 

valors de Myryophilbm -16%-. que descendeixen ràpidament, produint-se posteriorment un 

fort desenvolupament dels valors de Spargmium -751-, 

MTR-A! ( -2.03 a -1,82 mi: Poactae-PUmiago i. Umceolatañnus-

Ericaceae-Querrus t, tor 

Es disposa d'una datació de 1248 ± 24 B P . situada entre -1,9 i -2,0 m de fondària 

Els vates percentuals i de C P d'AP són fotp baixos -22%, 1000 pol/p-. Entre els 

taxons arbor», destaquen principalment els valors de Pums -13%, 500 pol/p-, amb presència 
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continua de Qutrcus t. iter i Olea i» més esporàdica, de Quercus t, caducifoli. Corlus. 

Jufilons. Aims, Fraxinus, Betula i Fttgm, 

Fntrc els taxons arbustius, predominen els percentatges ó'Enraceae -IOS- -Enea 

arbórea, principalment- amb presència continua de CiMm i Cvpressaceae 

Els valors dels taxons herbacis asvilcixcn un fort desenvolupament, especialment els 

de Píxiceae -401, 3300 pol/gr-. però també de Pkmago t tantwktta -205C. 15000 poí/gr-, 

l. ILofiw -20%, 400 pol/gr- i. en menor mesura. ú'Apiacme, i, Cermlia. Astemceae 

tubulißorae, Rubiaceae. etc. 

El grup de taxons aquàtics mostra, a les mostres inferiors, alts valors percentuals i 

de C.P. de Myryophilhon -151-, Posteriorment Sparganiím s'incrementa, assolint valors del 

721 é de 6500 pol/gr. 

Eli fragments de carbó superiors a 0,5 mm presenten !a maxima concentració del 

diagrama. 

MTR-A2 ( -1,82 a -1.58 m): fínus-Ptantago t. ianceolata-Poaceae-

Ericaceae-Cistus 

Els valors percentuals dAP segueixen sent forca batios -24%-, si bé en valors de 

C.P. experimenten un lleuger increment. Entre els uxons arboris, ft nus continua essent 

dominant, experimentant un lleuger increment -171, 700 pol/gr-, 11 bé els ascensos de 

percentatges i de C.P. no són sincrònics D'altra banda, Qmrcm t. Ua, úim i Súlu 

expenmemen lleugers increments, mentre que la resta de uxons arboris presenten vates 

discontinus. 

Cal destacar, principalment. I increment dels valors percentuals i de concentració dels 
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taxons arbustius-18% i 800 pol/gr- Entre aquests, els vakirs de Cíjriü s'incrementen -51-» 

mentre que, en percentatges. £ Ericaceae experimenta una reducció ai llarg de li subzona 

Dins cl grup de laxoas herbacis. Poaceae veu reduiu els sew penat tfet . itif com 

llur C P -20%, 1000 pol/fr-t passant Plantago t. lanceolata a ser dominant S'aprecien 

increments en els valors ¿'Asteraceae liguliflimie, A. lubuhflorae. Plantado t. comtopm i 

Ranunculoceae. principal meni 

Els percentatges i la CP. del taxo aquàtic Spargmiím es redueixen bruscament. 

desenvolupant-se els valors de Cyperaceae, a la part superior de la suhzona -303, 3400 

pol/gr-

Fort increment dels valors de microrestes carbonoses i reducció dels mauocarbons 

MTR-B (-1,58 a -1,40 n) Pinus-Chenopodiaceae-Cupressaceae 

Es produeix un increment en els valors d'AP. respece a la /ona A. assolint en 

percentatges els valors més alts de la seqüència -45%-. Dins dels taions arboris. Pima 

contin..a essent domiwu-it -29%, 1200 pol/gr-, amb un increment respecte a la ama 

precedent. 

S'aprecia un descens de £ (¿nenus, més sensible en CP. . principalment del taxo 

Querem i itex, així com també d'dfao. mentre que, d'altra banda, els valors de Popuiu:. 

creixen. 

Entre elf taxons arbustius, únicament els vates de Cupressaceae experimenten un 

increment -2411, 250 pol/gr-, reduint se notablcmcru la resta de taxons 

en aquesta tona es produeix una sobtada crescuda inicial dels vates de 

Cherutpodiaceat -30%, WO pol/gr-, mentre que la mateu de taxo» herbacis descendeixen. 



com Poactae. Ptantagv t. tan, -oktta. Asteractoe tytmlifloroe. Lámanme m, Ta» «i t 

•'•precita lleugers mcements en cls caso* ée Crucifera^-, t Lotus, Piumtntinaceoe i 

¿ISIMMSW. 

Respecte ais own« aquatics, destaca I incrrmeni éeif vators ée OprfoflMr -57*, 

6200 pol/gr-, prcKlutnt se paral Jelamcnt un important Jcsccrts ue Spargamum 

Us vates ée mkracartm» pesenten un p \ J I'mci ée la tona, fpareuteat. umhc 

fwmlifwes «kfoerfewi ée smge o cenosfere*. 

MTR-C ( -1.40 a -1.00 m|: ñnusñaMago I. iaacrotoAM. IAMU Werweat 

Unutiflone Quercus I ilex 

El* valors d'AP poten ée manifest teüéènetef opouées entre cl» diagraiies 

percentual* i ée C.P. Els percentatge* (nuttnen un deseen* -33*5 - mentre que to C P. a*M4eu 

el maxim valor ée la Ncqucncw 

Pmm continua e«ent éomuiafii «we cl% ta*«» arhom -30?« 1200 pnt'gr-. amh 

tendencm invene* entre el» «cus tatet peiceonials i ée concentració El* valor* percentual* 

ée Z 0^rr«i experanenKn tuneé un ée»*», mentre que la C.P s increment-» -éOOpol-gr-. 

principalment Quema i itet» que »Wien el matan vate ée la seqüència -3S© p»»l gr G¡g» 

tno«ra aci tul nou increment pnnupalmc:- ée C.P. Eli vatei del* taaom artatfiu* 

preatiften IM lleuger cteixemcnt inferior, peat, al ée ta »na A-, c*peculmcm ée Ctttm, 

Enea arbórea i. al final écl diagrama, ée tuprenatear 

El let ma destacarle ¿i r>ncrcment deis vates oc Ï, Htantaito -34*. SOOOpoi'gr-. 

on predomina Plantato i. ktncetuatu -22%, 3000 pol gr però o« A vites ér ^ i. 

ioromipus aóa notaMe*. T JLflttts eipenmenta. tambe un important erruemem 4 2 1 , MM) 

• • H P 



pol gr . H É v»lor% absoluts cUnuneni superiors alt de h mm V 

Incremens inferiors s*obatrveii ca d t vate» d '^p««« , i. Gemalte. ¿Mmcear 

ligultflorue. A tuhuttfiow. Pttmamgimtme t Umaceae Els percentatges de Crucifrrae 

N incrementen, si be els seus waters atMtutt romanen e s s t e , D'altra banda, es redueixen 

els pcrcenuuges de C X m f n i i W i Púaceae. 

Hi valors pereeamals i de C.P. ponen de naajteit el fon tedcmeai <L* OtyMraccur • 

50*. 8300 poTfiv Ea C.P.. aquest pic és «perk» al de la tona B. cosa que m succeeíi 

au* el» percetWaip» Eh valors de Spargamum. totppéa -21 , 400 pol/gr- t Ponmngrton -

i m pul gr umbe s'tacrenemea 

Elt valors de aiacio i aúcfticarhnm deerraen. aupnKnunt ia darrera categoria al final 

de b mpencia 

11 B-A (-441 a -2.30 m>: ftnusí henopoéiaceae-Quercus t. ilex-Pistacia (Fig. 

Vil 10. VII.Il> 

Elt petmtitfei d AP tenderte« a creuer al llarg de la fona, assolim watai del 80%. 

H* taanas arboris i aftwrtiiis dnonaaats %tm Pima. Quema t. ilex. Pimmo i Quema t. 

caducifoli. Cal debutar, umbe. I existencia de corbes continuo de Contin 14Imtf. 

hntre eli tattoos hcrhatis. elt valen relatius de Chrm>ptKÍiaceaf, Paaceat t 

Cmmmem »on clarament dominants 

1 » 



CUB-AI (-4,41 a -4,25 art Ckm$mémtmt Asttrmcme ligmltflerme-fímms-

I s disposa d'una datació e i apesta a t o n a , amb un fontal W- 5040170 B P 

Bs vates percenwaJf d'AP tta finca bati« -Ml - , fa també otaenraMe ca C.P. -

13QÖ0 pol/cm \ El taxo» arboris i arbustius domínalas son Pintis -2S%- i Ptstaita -10%-, 

presentant baixos perccnuiges la rasa de t a u « arboris, c m Queráis i. l la 6*? i Qmema 

i, caducifoli -4%-. 

Dias i grup de Uxons herbacis, N aprecien notable* diferencies entre els valors 

percentuals i de C.P. Així, Ckmopodúetat -W% -1 Mmemetm li guií flora? -24%-, destaquen 

en percentatges, si he en C P . els valori d auucsi- uxor» rasen baix«, en comparació amb 

¿ones superiors Vates percentuaU notables, wncapoajeti. tambe, a hmceae -lS*f -1, entre 

els uxons aquatics, a Cyperaceoe -tSf -

La concentració de mivrocarbons és citrenv-ment baixa 

CIB-A2 (-4.25a -3.45ail: Ckrmopoéimctút~ftMii$-{hterrMi t. tfrx-fkstsofl 

La zona es caracient/a per un notable increment dels valors d'AP, unt en percentatge 

-61*- com en C.P -45000 pol cm AP present», pero, una davallada a meiui de la 

subzona. reflectida en anbete tipus de dades -40 1 i 13000 pi>l cir1 

Eh uxoos arbons domtnanu'̂ on hnus -40*-» gtorrav t. ü o -141-, i (¿torras i. 

D'e«» el* taxnas arhustM*. destaca pnoca^atment Puuma 411% que ena respecte 
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a la Hibzona CI B-AI. així com l'inicial presencia dels diversos tipus pol línies 4* Ericaceae 

La tendencia entre valors percentuals i de C.P. es similar en la majoria de taxons 

irtiom. essent elf pics dels vates de concen:rac»ó. mes contrastats que els percentuals 

Entre els laxo» herbacis, destaca cl nou pic de Chenopodiaceae -26%-, aixf com 

I increment de POÚCWM -15%-. M he en concentració, els pics d'aquests dos taxons es 

produeixen en un moment lleugerament posterior als valors percentuals Asteraceae 

itgith florae decau tant en percentatge com en C.P . restant a la fi pràcticament inexistent. Cal 

destacar, d'altra banda, un pic de C P d'Artemsia. a r«nicí *•- ¡a rihxona -2000 pol/cm'-. 

amortit en els percentatges 

o s valors de Cypemceae s'incrementei.. tant en percentatge com en C.P. -20%, 

10000 pol/cm*-, ii bé els pies d'ambdós tipus de dades no són coincidents. 

Els microcarbotis, si bé han ».reseu! lleugerament, continuen presentant valors forca 

baixos 

CIS-A3 i-3.45 a -2.30 ml: Pinu%~Qutrçus t. Uex-Chenopodiaceae-Quercus 

La datació absoktti, obtinpda a la matat inferior de la /ona. aporta un resultat de 

3 « 0 ± » B . P . 

El§ valori percentuals d AP augmenten notablement -SOf -. a I igual que els de C.P., 

assolint se els valors me* i!'s del diagrama -70000 pol cm Destaquen els alts valors 

percentual», a l'inici de ta ¿ona. de Pirna -64%-. amb un notable descens posterior Si bé 

en C.P., aquest taxo presenta els valors tflés alts de la seqüència 40000 pol cm1-. el pic esta 

lleugerament despk^at respecte a I observat en percenutge Qutrcus t ilex i Q, t. caducifoli 
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presenten, també, percentatges importants 48 i 12%. respectivament- amb tendències molt 

similars a to de C.P. 

Durant aquesta subzona s'aprecia, també, un creixement d'altres taxons arboris, com 

Coryius. Alms i Betula. atxí com la presència contínua de Fagm i Abies. 

Cal destacar, també, l'increment general dels taxons arbustius, amb un pic inicial, en 

percentatges -IM-, i dos pics de C.P a inici i final de la subzona -15000 pol/cm1-. Pistacia 

continua essent important, si hé els seus percentatges han disminuït -756-. Tanmateix, en 

C.P. els valors d'aquest taxo són «mílars als d> zones anteriors E Ericaceae assoleix valors 

força alts -10% i 5500 pol/cm1-, posant de manifest, la C.P.. I'existtacia de dos pies molt 

destacats. Cal subratllar, igualment, l'increment de Buxus -3%-. així com la primera aparkw 

de Chamaerúps i Rhamrm 

Els taxons herbacis presenten una tendencia general a la davallada, tant en 

percentatges com en valors de C.P. Així. descendeixen Chenopodiaceae -15% i un pic final 

del 75%- i Poaceae -51-. S'aprecia, tan sols. un lleuger increment a" Artemisia -6%- i de 

t. Cerealia. 

Eis taxons aquàtics també davallen, principalment Cyperaceae. 

Els valors de mkrocarhons continuen essent baixos, reduïm-se lleugerament respecte 

a la subzona anterior 

CUB-B (-2.30 a -1,77 m): Pinus-Quertus I. Uex-Artemisia-Quemts t. caducifoli 

U datació disponible a meiut de la subzona. ha aportat un resultat de 2390 ± 13() B P 

AP assoleix els màxims valors del diagrama en percentatges -85%- El nou pic d'AP 

ha quedat també reflectit en el diagrama de C.P. -43000 pol/cmV Aquest fort increment 



d'AP en percentatge is conseqüència, principalment, del creixement de Pinus, tant c¡ 

percentatge com en C.P., però amb pics lleugerament desplaçats un de l'altre -90%, 30000 

pol/cm'-. A la meta superior de la zona. aquest taxo torna a descendir Els percentatges de 

Quercus t. ¿V« i Querau t. caducifoli descendeixen en un primer moment, però presenten 

una certa recuperació posterior amb valors similars als de CUB-A3 -20% i 7%, 

respectivament- En el diagrama de C.P., observem, en canvi, que ambdós taxons presenten 

una reducció progressiva 

La resta de taxons arboris també davallen, principalment en C.P., però també en 

percentatges: Corylus. Alnus, Fraxinus, Betuta, Fagus i Abies. Destacar, d'altra banda, 

l'increment dels valors de Castanea. 

Entre els taxons arbustius, ñstacia i Ericaceae es redueixen -3% i 5%, 

respectivament-, mentre que Cupressaceae -4%-, Olea -2%-, Phührea -2%- experimenten 

una lleugera crescuda, també observable en C.P 

Dins els taxons herbacis. Artemisia presenta un important creixement, mes notable 

en C.P, -8000 pol/cm1- que en percentatge -121-, mentre que Poaceae augmenta é; forma 

més progressiva, principalment en valors relatius -101- D'altra banda Chenopodiaeeae 

presenta un important descens -12%-. 

El diagrama de C.P. mostra tendències similars en la majoria de taxons herbacis, si 

bé es pot observar un debil creixement ÚAstermeae tubulifJorae i £ Piantano. paral.tel a 

l'increment à'Artemisia 

Cypermem presenta una important crescuda -50%-, així com també, en menor 

mesura, Rupprn -45-. 

Els valors de mici-ocarbons augmenten, presentant els pruners pics destacahles 
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CUB-C (-1,77 a -1,33 m): Chenopodiaceae-Pmus-Poaatae-Quercus t. Utx 

La zona es caracteritza per un continu descens dels valors percentuals d'AP -57%-, 

degut principalment al descens de Pinus respecte la zona anterior -23%-, El descens 

percentual es produeix també en Quereos t. Hex -15f - i Q. t. caducifoli -%%-. L'evolució 

dels valors de C.P. mostra, però, una tendència diferent, amb un increment d'AP respecte 

a la zona anterior, augmentant principalment els diversos tipus de Quercus. 

Un increment, tant percentual com absolut, es produeix en daines taxo« arboris, 

com Conlus, Aims i Betula. mentre que Fagus i Abies, disminueixen. Al mateix moment 

es pot observar la primera aparició de Julians 

ftstacia i E Ericaceae mostren lleugers augments, tant en percentatge com en C.P , 

paral·lelament a rincrement de Rhamnus. Cistus i Chamaerops, S'aprecien, també, lleugeres 

crescudes de Cupresmeeae. Phtllyrea i Olea, principalment en C.P , mentre que els 

percentatges d'aquests taxons disminueixen 

D'entre els taxons herbacis, s'observen noves crescudes de Chenopodiaceae 35%-, 

especialment en C P -33CWO pol/cm' Els valors percentuals nostre« també pics de Pmeeae 

-15%-, Astemceae ligulißrrae -121-, A tuhultfiome -b%-. Z /Hámago -$%• i t. Cerealm -

1,5%-. 

Tanmateix, en valors de C.P., el pic de Pmtceae, si bé es produeix dins la mateixa 

zona, és invers a l'observat en percentatges D'altra banda. Artemisia presenta un nou 

increment, mentre que els augments percentuals ú'Asttractae tubuliflorae i t. Cereaita no 

queden reflectits en les corbes de valors absoluts 

Dins els taxons aquàtics, Cxperaceae experimenta un fort increment -50%-, amb una 

sincronia entre els seus valors percentuals i de C.P. 



En aquesta tona s'observa, també, un fon pic de les concentracions de microcarbons. 

assolint els valors màxims de la seqüència. 

CUB-D (-1,09 a -1,33 n): fínus-Asieraceae liguliflorae-Poaceae-Olea 

Es disposa d'una datació al límit inferior de la /ona. amb un realitat de 950± 50 B.P 

La zona es caracteritza per una nova davallada d'AP -40%-, més brusca en C.P. -

19000 pol/cm'-. Destaquen, especialment, els deseen«» percentuals, pera sobretot de C.P.. 

de Querem t. iter -8%-, Querem t. caducifoli -3%-, fíMacia -<\%-,Z Erieúeeae, aní can 

la quasi totalitat d'altres taxons arboris, com Corylus, Almts, Betuta i Salà. Tan sols Fagus 

i Cmtanea presenten un lleuger increment. Aquests descensos són també visibles en C.P 

Únicament els valors de ftnus -35%. 12000 pol/cm1-. Cupressaeem, PhUlyrea i. de forma 

molt especial, Olea -101; 3500 pol/cm'-, aumenten tant en percentatge. com en C.P 

Entre els taxons herbacis, s'aprecia un increment notable dels valors percentuals de 

Pmceae -19%-. Asteraeeae Uguhflorae -13%-. Pkmmgtt t kmteoktta -31-1 £ Pkmtagü • 

9 1 - , mentre que els de Chenopadtaceae descendeixen En valors de C.P.. però, la tendència 

de Poaceae és a reduir-se, mentre que els altres tres taxons presenten els pics més alts del 

diagrama Cal assenyalar, també, que l'evolució € Amérateme Uguhflorae en C P és inversa 

a llur corba percentual Cal destacar, d'altra banda, els nous pics percentuals é'Apiatem i 

t Cerealia. escassament visibles en vates absoluts 

Cypemcem presenta una notable davallada respecte a la warn anterior -20f-. 

Els valors de mtoocaitais presenten una reducció nucía!, seguida d'un nou increment 

en les darreres mostres del diagrama 



VIH. FASES REGIONALS DE VEGETACIÓ: HISTÒRIA BiOGEOGRÀFICA AL 

LITORAL CATALÀ, ENTRI ELS ROS BESÒS I FOIX 

VIH!. FASE A 

La primera fase de vegetació compren un lapse cronològic que s"estén des 

d'aproximadament 8700, Tins a 7000 anys BP 

Aquesta fase està formada per tes iones DR-A i MBA-A (Taula VIII. 1). Els límits 

cronològics han estat establerts, d'una handa, en base a tes datacions absolutes obtingudes 

a DR-1 -8570 i 7400 anys B P i a la datació 6870 B.P.. de BES, «pe pertany ja a la tase 

B Així. la fase de vegetació A s inicia amb anterioritat als 8570 anys B.P., i el seu límit 

superior és posterior 7400 B.P.. però anterior a la datació de 6870 B P 

La comparació, durant aquesta fase, dels espectres pol,limes del semdatge DR-1 • 

emplaçat al sector centre-nord del Pla de Barcelona- i de la seqüència MBA al sector sud 

del mateix Pla (Fig VIH 5K permet apreciar l'existència d una relativa homogeneïtat al Pla, 

basada en el let que Quenus % caducifoli és, a grans trets, el taxo dominant a tot el sector 

d ig VIII, 11 Tanmateix, podem parlar de certa diversitat en la composició vegetal del Pla. 

en relació amb la lanrud i el substrat 

Al sector centre nord o intcrfluvial de la plana barcelonina, la seqüència DR-1 (cap 

cap Vil 1. Fig. VUJiposa de manifest l'ampli domini de te* rouredes, amb valors màxum 

del 18%, acompanyades principalment de Pums, que presenta percentatges maxims similars 

Taxo» arboris secundaris són Quercus t. ¿far. Quercos t. subir i Corylus Amb aquests, 

apareixen altres taxoas caducifolis, com Alnus, Populus Ff minus, Br tula, Ulmus i Solu 

D'altra banda, és important destacar te presència, i en alguns casos te corte continua, de 
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taxons de tendènria austromediterrània (sensu BOLOS. 1985), amb anterioriut a 1600 anys 

BP - Pistacia, Bim arbórea, Philt\ rea. (Mea, Lamactae, etc 

A la s»btona DR Al. s aprecia el menor grau de desenvolupament de Quercus t. 

caducifoli i la roajor presència de taions ds tendencia boreomcditcrrania Quercus t. iter, 

Erica arbórea-, així com també de taxons indicadors de sòls mes inestables, com Cima, 

Asteraceae ligulißorae, Cemaurm t. sobtitiaiu. Artemisia, Rumex. Rubiaceae. 

Euphorbiüceae. etc Creiem poder posar t i relació aquest darrer grup de taions amb la 

inestabilitat dels sòls en medi§ litorals, conseqüència del rapid ascens del nivell marí en 

aquesta fase de I holoce 

D'altra banda, els baixos valors de Cyptraceae a DR-Al, paral·lelament als elevats 

vakws d espores de pterídòftts, posen de manifest un baix nivell d aigua a la cubeta, afavorint 

el desenvolupament d'un bosc de ribera proper, format per Ainm. Frmrnm t Vbma. 

principalment 

El pas a la sub/ona DR-A2 ve marcat pel canvi d'un sediment més detrític a un de 

més organic, de caràcter torN>s. paral·lelament a la reducció d'espores i arbres de ribera i 

al desenvolupament de Cyperacea* (v. cap V 2.2.1. Transicions de caràcter i cronologia 

similar nan estat documentades a la baixa vall del Roine, interpretant se aque*t procés com 

una atenuació dels processoi erosius que havien caracteritzat el període pre boreal i TRIAT 

LAVAL, I97S, I¥79» 

hn aquesta seqüència cal destacar, en darrer lloc. el desenvolupament de taxons de 

tendencia austromediterrània. ven elf 7400 anys B P . com Cupressaceae - amb tota 

probabilitat Jwiperus sp - hsiaaa i Olea, amb paral,lets cronologies amb d'altres diagrames 

mediterranis (Fig. VTI1 1) 

La seqüència polínica de IISA presenu problemes per a l'enquadrament cronològic 
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de la seva part inferior. Hem establert um data hipotètica de c. 8000/7000 anys B P . per 

al límit superior de la zona MBA-A. a partir de diversos entens, el principal dels quals, ha 

estat l'existència de valors relativament alts de taxons de tendència horco i 

aus'romcditerràma, principalment Cistus, Erica arbórea, Pistacia i Juniperus, que permeten 

relacionar la zona MBA-A amb k DR-A Un segon criteri ha estat la possible co.-relatió amb 

d'altres seqüències paleobotàniques de la façana mediterrània occidental, i que sera breument 

discutida més endavant. 

Les formacions vegetals de! sector sud del Pla de Barcelona, es caracteritzen pel 

domini de ñnm, amb valors superiors als del sector nord, 30% i 18S. respectivament. Dins 

el grup dels diversos tipus de Quercos, el tipus caducifoli és dominar« sobre el pereimifoli, 

si bé aquest darrer grup presenta percentatges superiors als del sector centre nord del Pla • 

10% i 5 56. respectivament (Fig VIII I > 

Com ha estat ja anteriorment assenyalat, cal insistir en la importància a MBA A. deis 

taxons boreo i austromediterranis, principalment arbustius, així com també els taxons 

herbacis indicadors de sòls inestables, notablement superiors als de DR-I 

En aquest sector sud de la plana, podem intentar diferenciar diverses comunitats 

vegetals (v. cap, VII.4, Fig VIH él En primer lloc. podem apuntar I existencia de rouredes 

més o menys abundants, indicada pels propis valors de Quenus t caducifoli, però tambe per 

la presència d'altres taxons de tendencia sunmediterrama. com Buxus i Acer La notable 

presència de Quercos t. ihm -que pot correspondre a Querem ikx o Q coccifera <v. cap. 

VI 4 H- pot ser indicadora de l'existència d alzinars o garrigues Per últim, els elevats valors 

de taxons austromediterranis indiquen l'existència duna màquia, pertanyent probablement 

al domini de VOleo-Ceratowon, estesa a les zones de substrat calcan, principalment el manis 

de Garraf (Fig VIII I) 
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A tall de resum, podem dir que, durant aquesta fase, desenvolupada entre c. 8700 i 

c. 7000 anys B.P. (Fig VIII.!), la vegetació al Pla de Barcelona es caracteritza per un 

domini de tes rouredes i pinedes, si be podem apreciar l'existència d'un cert gradient 

latitudinal de vegetació En aqutst sentit, al sector sud -diagrama de MBA els taxons 

perenni folis i Pinus són clarament superiors als del sector centre nord. si bé el 

desenvolupament de taxons caducifolis és inferior 

Així, mentre al centre-nord del Pla. podem parlar de rouredes més esteses i d'un 

escàs desenvolupament de l'alzinar i de la màquia, al sud de la plana barcelonina em podem 

trobar amb una doble possibilitat: 

Existència de rouredes mixtes, amb forta penetració d'espècies boreomediterrànies. 

principalment Quercos t Uex 

Desenvolupament de forma notable d'alzinars sobte sòls més pobres a les elevacions 

calcaries de Garraf, independentment dels nuclis de roureda, localitzats en àrees de major 

desenvolupament edatic i humitat fondaiades. etc 

D'altra banda, el diagrama DR I posa de manifest l'antic desenvolupament d especies 

austrornediterrànies al Pla de Barcelona. Alguns autors han apuntat que el desenvolupament 

d aquests uxors vers 7500 B.P . sha de relacionar amb la formació de cordons durtaris 

(TWAT-LAVAL, 197§, 1979. REILLE, I9S4). Tanmateix, sis majors percentatfes dels 

taxons pertanyeràs a VOlro-Ceraíomon, a MBA, Olea. Jumprrus, ftstacui, etc.-, posa de 

manifest la seva major extensió, anterior a M00 B P . no únicament vinculada a »dors 

litorals, sinó possiblement a tes elevacions ée Garraf, relacionada amb l'existència de sòls 

menys desenvolupats sobre substrat calcari Ea ei cas de DR 1. el desenvolupament 
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d'aquestes espècies podrà estar també relacionat amb l'existència de petites extensions de 

màquia litoral en algunes àrees de la muntanya de Montjuïc (BOLÒS. 1962). En recolçament 

d'aquesta hipòtesi, observem que al sondatge de Padul -Granada-. tot i trobar-se allunyat dels 

sectors litorals, hi són nen representats els taxons austromcditerranis. a partir de 10000 B P . 

i especialment, amb postenontat a 8000 B P . amb l'aparició duna corba continua ¿Olea 

(PONS & REILLE, 1988) 

Un altre element a destacar d'aquesta fase és l'alt grau de desenvolupament de hnus 

Respecte a I especie representada, a sud del Pla de Barcelona únicament ha estat 

testimoniada, apartir de les anàlisis antracològiques, la presencia de ftmts hakpensis, com 

a minim en els darrers 5800 anys (ROS, 1988) (Taula VIH.2). Crewm, per tant, poder 

atribuir la corba de ftnus de MBA, majoritàriament, a aquesta especie En el mateix sentit, 

tant en àrees mediterrànies més mendonals. com septentrionals, s'ha posat de manifest 

l'indigeneïtat d'aquest mà (BRUNNER, 1979, VERNET, THÍEBAULT & HEINZ, 1987; 

BADAL et al., 1991). Tanmateix, el caràcter litoral dels sondatges estudiats a Barcelona pot 

fer-nos pensar en la possible existència de pinedes sobre «.Is sòls vorrencs costaners. Si bé 

aquesta possibilitat no ha de ser posada en dubte, els espectres pol I inics actuals mostren una 

forta representació de Pinus -c 751- en tes àrees de desenvolupament de l'associació 

Querco-Untiscetum (PÉREZ & ROURE, 1985). Creiem, per tant. que la corba de fímu 

haurà estat el resultat de I'existencia tan de pinedes properes al litoral, com de la presència 

de peus de hnus haiepensis en fes màqutes de YOteo-Cermmtm, En favor d'aquesta doble 

interpretació es constaten els següents fets: 

. Major desenvolupament de ñnus al sector meridional del Pla de Barcelona, on 

també els valors d'espècies austromediitrràntes sé« superiors, en comparació amb la zona 
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central de la plana barcelonina. 

. Identificado de Pinus hatepmm • Can Sadurní, jaciment stent a let elevacions 

interiors de Begucs-Garraf, com a minim a part» de 5100 anys B.P. (Fig. Vni.S) (ROS, 

1988} 

HI domini de la roureda durant aquest període permet incloure el Pla de Barcelona 

dins l'àrea biogeogràfica de tes rouredes submediterranies. amb continuïtat vers les zones de 

mà alta latitud i altitud Així, en d'altres sectors del nord-est pcninsulai, existeixen rouredes 

vers 8000 B.P . en punts de l'actual àrea de vegetació submcditerrània. on aquestes rouredes 

es caracteritzaven per la quasi inexistència de taxons escicrofil les, com s'ha pont de 

manifest en els jaciments de Font Ros o de Sota Palou. ( C R P E S ., 198S; JORDÀ, MORA 

à. PIQUE, 1992) D'altra banda, a les àrees d'actual desenvolupament de l'alzinar 

muntanyenc Quenetum medttermmm-mmmmm-, les rouredes són també dominants, si bé, 

els talons noreomediterranis són més abundants, com a l'estany de Banyoles, entre c. 9000 

i c 7000 anys B P (PÉREZ OBIOL & JULIÀ. 1994». 

Aquest domini de tes rouredes permet també establir una relació amb altres seqüències 

litorals situades, encara, a latituds més altes, com el Rosselló, cl Languedoc i la Provença. 

A la primera de tes àrees, amb anterioritat a 7000 B.P , la roureda és la comunitat 

arbòria dominant probablement formada per Querent tomtits- amb valors del 15%. similars 

als obtinguts a DR 1 Un altre taxo arbori important a l'àrea litoral mediterrània francesa és 

Pum. amb valors propers al 10% (PIANCHÁIS & PARRA, 1984; PLANCHAIS. 1987). 

A U plana barceUmira. els rjerxxnutges d'aquest taxo són superitHS-màxim del 18%,-DR-l 

i del 25%. a MBA- Aquest increment de Pum vers el sud pot ser indicatiu del caràcter de 

meridionalitai d'aquest taxo. amb posterioritat a tes darreres oscil·lacions climàtiques 
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tardiglacials, i podria, per um. no estar únicament vinculat • med« litorals En aquest 

mateix sentit, és significatiu que. en un diagrama allunyat de la costa, com Banyoles, els 

valors d'aquest taxo siguin del 20% contemporàniament al moment de màxim 

desenvolupament de la roureda (PÉBEZ-OBIOL & JUUÀ, 1994) 

A la Provenca occidental -baixa vall del Roine- entre 10G0Ö/9000 i 7500 anys B.P., 

s'aprecia el desenvolupament i la instal lació de la roureda com a comunitat dominant, 

mentre «ue els valors de Pimu es situen, en la majoria de diagrames, entre el 10% i 20%, 

i són similars, per tant. als del Pla de Barcelona. 

Les característiques de la composició vegetal, dominada pel roure i ei pi. permet 

parlar, a grans trets, d'una regió biogeogràfica comú entre el Pla de Barcelona i els 

sondatges situats a major latitud i altitud, durant la Fase A. El seu límit sud es. però. més 

difícil d'est&blir. En aquest sentit, el diagrama Keb 25 -al delta de l'Ebre (YLL, 1992)-

mostra el dominí de ñtms i de Querem t caducifoli, amb una notable presència de taxons 

perennifolis, com Quercos t liex. Ptulfyrm, etc , entre 11000 i 8300 B.P. A Menorca, entre 

7500 i 7000 anys B P . l'existència d'una important vegetació caductfòlia dominada per 

Cüiyím, amb una notable presència de Pmus 501-, permet situar aquesta illa en l'àrea 

biogeogràfica caducifòlia, però amb unes característiques molt peculiars (YLL, 1992). 

Tanmateix, els diagrames realitzats al Pla de Bi-xclona, a l'igual que ei de l'Ebre, 

presenten trets que posen de manifest el caràcter més meridional de la seva vegetació, 

respecte al nord de Catalunya i al sud de França L'element diferenciador més evident és 

l'escàs desenvolupament de Cmyhu, Així. menee a! Pla d« Barcelona, aquest taxo no supera 

percentatges del 3-4%, les seqüències situades mes al nord, encara, però. en medi 

mediterrani, mostren un fort desenvolupament d'aquest taxo, entre els 9000 i W00 anys 

B P.. aproximadament Així, a Banyoles. Corylus presenta percentatges del 10% entre 8000 
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i 7000 tnys B P , aproximadament, amb un pic anterior (PÉREZ OBIOL & JUU>„ 1994); 

del 20% a Sobreitaiiy. ambuiteritiritatac. 6000BP. (PARRA, 1988); del 15% al sector 

de Rjíssell^Latifuedoc, w » 8«» S P (PLANCHAIS & PARRA, 1984; PLANCHÁIS, 

1987); entre el 10% i el 40% a la vail del Rome, vers 8400 anys BP Tanmateix, hem de 

destacar que, en alguns diagrames d'aquest darrer sector, el pic pot ser menor o, inelús, 

inexisteni (TRIAT LAVAL, 1978). Respecte al citat taxo, els baixos percentatges àrab que 

és present a Barcelona, juntament amb el fet que els seus percentatges son constants en 

diagrames localitzats en àrees més meridionals dins de la Península Ibèrica -4% a Cubelles. 

2% a Casablanca-Almenara (PARRA. 1983), 2.5% a Torreblanca (KENÉNDEZ & 

FLORSCHiJTZ, 1961) (Fig VIII 2, VIII 3), o inferior al 2 1 . a Xàbia (VIÑALS et at., 

1993)- permeten pensar que, des del Pla de Barcelona vers el sud, aquest taxo es localii/ana 

a les fondalades més humides, en una posició lleugerament allunyada respecte als cursos 

d'aigua, tal com trobem en l'actualitat l'associació Pohsticho-Coryietum, al vessant nord de 

la Serra de Collserola (BOLÒS, 1962). Tanmateix, aquesta associació estaria lleugerament 

més estesa que en l'actualitat, si atenem als valors pol.línies que avui en du presenta Coryius 

al Pla de Barcelona (CANO, 1994) 

Respecte a l'existència de valors escassos d'avellaner a Barcelona durant el període 

anomenat pre boreal, t r s són les possibles interpretacions 

El pic de Corylus es degué produir amb anterioritat a 8700 anys B P. a Barcelona 

Aquesta possibilitat ens sembla poc probable pel fet que als sondatges Keb 25 i Krb-09, 

ambdós situats a la desembocadura de I Ebre. amb un espectre pol.lime similar a Barcelona, 

i que comprenen un període ben datat entre 14500 i c. 8000 anys B P . no s'aprecia cap pic 

significatiu de Conlus. si bé el taxo és present (YLL. 1992). 
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. La proximitat dels refugis de taxons mesòfils. com Quercos t. caducifoli, permet el 

seu ràpid desenvolupament, sense que es produeixi el creixement de taxems pioners com 

Corylus. com hauria succeït tn alguns punts del delta del Roine (TRIAT-LAVAL. 1978). 

. Si bé existiren uxons colonitzadors anterior» a l'expansió ¿e tes rouredes, aquest 

paper fou jugat pel altres uxons diferent de Conlus En aquest sentit, destaquen els alts 

valors & Ericaceae a la »Nia MBA-A 

La nunca d'aquesta fase de Corylm, que es produeix més al nord entre 9000 i 7000 

B P . posa en relació els diagrames de Barcelona, amb aquells situats més al sud. com els 

del sector de l'Ebre i País Valencià o, mclus. Granada, on aquest taxo és pràcticament 

inexistent, i on el desenvolupament dels boscos de Querem, va precedit tan sols d'una fase 

en la que Pums és dominant. 

Un altre element diferenciador respecte a la composició vegetal documentada a més 

alies latituds, és l'escàs desenvolupamant d'altres taxons caducifolis al Pla de Barcelona, com 

C/teu, Bernia, Tilia, Aims, etc Hem de creure que el tose de ribera no degué jugar mai 

ira paper excessivament important al Pla de Barcelona, on tan sols Salà i, en ""-lor mesura. 

Fnmiïms i Alnus són presents de forma mes constant Una explicació a aquest fet podria ser 

la major irregularitat dels cursos d'aigua barcelonins 

Un aloe element que permet relacionar els nostres diagrames amb els realitzats a 

l'Empordà o ai sud de Franca, és la primerenca aparició de dos taxons, considerats u * 

tendència atlàntica o, mclus. subalpina Fagm i Abtes. La discussió respecte a la presència 

de gians de pol Ien d'ambdós uxons als diagrames del sector central de li costa catalana serà 

realitzada al tractar la fase C (v cap. VIH.3), moment en que els seus percentatges son més 

abundants Ara per ara. volea únicament destacar i'antiguitat en que ambdós apareixen a 
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Barcelona: vers MOO BP Fagus i §000 B P . Abies. 

Tanmateu, com na estat ja assenyalat, els diagrames del Pla de Barcelona presenten 

quantitativament i qualitativa més elements de meridionalitat. que prrmeten diferenciar-los 

d'aquells realitzats mes al nord. Aquesta característica de la vegetació és especialment 

manifesta al diagrama de MBA. Ací. els alts valors de taxons de tendència boreo i 

ausiromediterràrua. com Quercus t. ilex. Pistacia, permeten d? nou correlacionar aquest 

diagrama amb seqüències paleobotàniqucs obtingudes a més »aixes latituds (Fig. VIH. 1). 

Com ha estat descrit, l'extensió de larca btogeogràftca amb rouredes dominants 

arribaria, seguint la costa, com a minim, fins el delta de l'Ebre (YLL, 1992), si bé els 

espectres pol.links d'aquesta zona posen de manifest caràcters més meridionals de la 

vegetació, ja descrits, com elf alts valors de taxons percnmfolis o l'escassa representació, a 

part dels roures, d'altres taxons caducifolis. Malgrat això, zones amb un important 

component de vegetacu caducifòlia existien al sud de l'Ebre, però localitzades a major 

altitud. Aquest seria el cas del jaciment Tossal de la Roca -Alacant, Pais Valencia-, a 691 

m d'alçada, i situat actualment entre els drminis termo i mesomediterram Act, It seqüència 

antracologica posa de manifest l'existència d'una vegetació mixta de Quercus t. faginea i Q. 

t. iiex-coccifem principalment Quercus t. iter-, entre els 8500 i 7500 anys B.P. 

(UZQUÏANO, 19SS). 

En aquest mateix sentit, a Fadul «Granada, Andalusia oriental-, a 785 m d'alçada, 

entre 12500 i c. 7500 anys B P , s'aprecia un domini de Quercus t. ilex, amb una alta 

representació dels Qumm t, caducifoli. Una fase d extensió dels Quercus t. caducifoli, es 

produeix entre c 7500 i c. 6100 anys B.P. (PONS & REILLE. 1988). 

Durant el període que acf estudiem, una relació entre vegetació caducifòlia i 

perennifòlia similar a la documentada a MBA a Barcelona, ha estat també documentada a 
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I'Aüas nwroqui. e«re 8500 i 7000 B P . evidentment i major alçada. Així. la seqüència de 

Tigalmamine -1626 m s.n.m. iocalitzada en l'actual domini de Quercus rotundifoliae. posa 

de manifest, durant el període definit, l'extensió de Quercus rotundifoliae amb tima ato 

representació de Qmrem t. caducifoli -Qmmu cmartemis (LAMB. EICHILR & 

SWIT3UR, 1989; LAMB; DAMBLON & MAXTED, 1991) 

A tall de conclusions, respecte a aquesta fase A de vegetació, podem assenyalar 

La fase represe nu. al Pla d. Barcelona, el domini de comunitats de Quema t. 

caducifoli (Fig, VIII. 1), fet que permet incloure aquesta arca dins la regio biogeograftca de 

fes rouredes dominants, estesa al nord Empordà. Rosselló. Languedoc. Provenca i al sud 

de Barcelona -com a mínim ftns al delta de l'fcbrc Ar. uimadament a partir d aquest punt -

la manca de dades no ens permet ser més precisos-, fes comunitats caducifòlies es 

desenvolupen a major altitud, a mesura que avancem vers el sud: 691 m al nord d'Alacant. 

785 m a Granada o 1626 m a l'Atlas marroquí. 

. Una vegetació d'aquest tipus al Pla de Barcelona requereix un clima mediterrani de 

tendència suènumida, i per tant amb un balanç hidnc positiu lleugerament superior a l'actual 

(PLANCHAIS & PARRA. 1984). Tanmateix, el caràcter mediterrani del clima s'evidencia 

tant per l'elevat percentatge dels taxons boreo i austromcditerranu. com pels baixos vates 

d'altres taxons caducifolis, a part dels roures, que indicarien el caràcter irregular dels cursos 

d'aigua barcelonina -majoritàriament. HOCH* 

. Sí bé s'aprecia una relativa homogeneïtat al Pla de Barcelona en base al domini dels 

Quercus t. caducifoli i Pinus, existeix ja un cert gradient latitudinal de la vegetació dins la 

plana barcelonina, amè un major desenvolupament de Ptnus i dels taxons boreo i 

austromeditcrrarus -principalment Quercus t Um- al sud de la plana barcelonina Podem 
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pensar, doncs, en l'existència d'alzinars hen desenvolupats, així com de la comuniut Oleo-

Ceratomon en zones inestables del litoral (TWAT-LAVAL. IfTS, 191»), però umbé en 

zones de sòls menys desenvolupats sobre substrat calcari a les elevacions de Garraf o a 

Monijjfe (Fig. VIII. 1). No cal descarar, d'altra banda, que la relativa alta presenta de 

taxons arbustius representi un desenvolupament d'aquestes comunitats en forma de mosaic 

amb els boscos de Qwrem localment alterats per causes naturals (RIKRA. 1993b). Podem 

«fumar, doncs, que el desenvolupament de comunitats arbustives és anterior a l'acció 

antràpica i que aquestes Jugaren un paper relativament important en el paisatge vegetal 

barceloní, no estant vinculades exclusivament a determinades configuracions del litoral -

formació de dunes, etc.-. com ha estat proposat per diversos autors (TWAT-LAVAL, 1978; 

PONS, 1981; PONS & QUÉZEL, 1985) D'altra banda, es pot també afirmar que el Riu 

Llobregat representa, en aquest moment, un limit biogeograík. st bé que desdibuixat, donant 

pas, al sud, a una vegetació de caire més meridional amb una major extensió d*alztnar$ i 

màquies litorals (BOLOS, 1962).. 

La primerenca extens» -anterior a 8700 B.P.-, tant del* taxons mesòfils -

principalment Quercos t. caducifoli-, com termòfils -Querem i. ilex. Pistacia, etc.-. posa en 

evidència l'extiencta de refugis tardi glaçlaN propers als punts de sondatges» refermant se. 

per tant. la idea d'H Triat Laval (1978), que aquests refugis haurien existit en planes 

Inoráis, en relació, probablcmcn:. a l'existència d'alts nivells treaties 

YIIJ.x. rAükt D 

Aquesta segona fase de vegetació, comprèn un breu lapse de temps, on els canvis 

vegetals es produeixen, principalment, al sector sud del Pla de Barcelona 

1 * H 



La cronologia d'aquesta breu fase pot aer establerta a paite lie dues dades 

cronològiques: la fase és posterior a 7400 B P . a DR 1. i estil datada a 6870 B P a BES. 

Al sondatge MBA. no disposem de cap datació propera al període ara tractat (Fig. VIII.1). 

Malgrat um certa imprecisió cronològica, podem acotar la fase entre els 7200/7000 

i els 6500/6000 anys B P . aproximadament 

Al sector centre i nord del Pla de Barcelona zones DR B i BES-Al (Taula VI I I . 1, 

Fig. VII I . D- la fase significa b continuïn del domini de les rouredes, si be s aprecia ara 

un primer desenvolupament de Pinus. que passa a tenir valors superiors als de Quercus t. 

caducifoli. Paral·lelament, el conjunt d? tascons boreo i austromcditcrranis s'incrementa, com 

Juntperm. Erica arboreu, Quercus t. itei i Quercus t. suber. 

Al sector sud de la plana, la manca de datacions no permet definir la longitud 

temporal d "aquesta fase. Sí podem, però, afirmar que aquest període significa la progressiva 

reducció de Quercus t caducifoli, passant ara Queros t. ilex a ser superior en percentages. 

Els valors de fínus també s'incrementen sensiblement (Fig, VIII 1» 

Podan afirmar, doncs, que durant aquesta fase vegetal, les rouredes continuen essent 

dominants al sector centre nord del Pla de Barcelona, si bé aquestes s'han de fer 

progressivament més mixtes, amb una major penetració d'elements meridionals • 

principalment Quercus t. ikm, Quercus i, suber i Juniperm-, estenent sc. també, les ¿ones 

més obertes, que permeté, el desenvolupament de ftmts 

Al sud del Pla, s'aprecia la mateixa davallada dels roures, paral·lelament a un 

desenvolupament de comunitats perennifol.es, passant an Quercus t. Uex a ser dominant. 

Tanmateix, és difícil valorar si es tracta del desenvolupament d'un bosc mixt d'alzines i 

roures, ara amb un major percentatge de les primeres, o bé representa el creixement de 

l'alzinar en detriment de la roureda. En favor d'aquesta segona possibilitat observem el fet 
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que Acer dein d'aparèixer a MBA -probablement es tractaria d'Acer opalus espècie 

submediterràrua. identificada antracològicament al jaciment de Can Sadurní (ROS. 

1988)(Taula VEI.2, Fi|. Vffl.Sh mentre que ara s'inicien les presències d'Arbuius i 

Rhamnus. molt problablrmcnt Arbutus unedo i Rhamnus alaiernus. ambdues espècies típiques 

de l'alzinar, i que han estat identificades també a Can Sadurní (ROS, 1988). 

Malgrat els canvis descrits en la composició vegetal puguin semblar escassos, aquesta 

fase vegetal és qualitativament important, en tant que ara s'estableix un marcat gradient 

vegetal al Pla de Barcelona, amb el predomini de vegetació C9ducifòlia al nord i la vegetació 

predominantment perereúfèlia al sud del riu LLobregat. fent ara aquest riu el paper de límit 

biogcogràfic que ha conservat fins els nostres dies. EI Pla de Barcelona es converteix, així, 

en una zona de contacte de dues importants àrees biogeografiques (Fig. VIII. 1). 

A partir d'aquest moment, ens trobarem davant de dues evolucions diferenciades de 

la vegetació, si bé, com és natural donada la proximitat dels sondatges. aquests presentaran 

força elements comuns En aquest sentit, com passem a analitzar a continuació, l'evolució 

vegetal del sector sud del Pla es vincularà, a grans trets, amb la descrita a latituds inferiors, 

mentre que el sector .lord esta inscrit en l'evolució de les comunitats vegetals dominades per 

taxons caducifolis, desenvolupades més al nerd. 

Si bé lexpmsió de taxons austro i borcomedtterranis. entre 7500 i 6500 B.P.. ha estat 

documentada en nombro:.os punts del mediterrani, la majoria d'autors han explicat aquesta 

breu fase vegetal en base a factors edàfics i, més específicament, en base al desenvolupament 

de cordons uunsr's litorals (TRAT LAVAL. 1978; REILLL. i984» En un intent d'establir 

si aquests canvis han de ser vinculats a factors climàtics, edàfics o -per què no?- antròpks, 

passem ara a analitzar diverses seqüències paleobotàniqurs mediterrànies 

Ja ha estat apuntat que els canvis de vegetació durant aquesta fase són més profunds 
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quan mis al sud ens desplacem, podent-se afirmar, així, que Ics substitucions de vegetació 

que es produeixen durant aquest període afecten principalment a Ics arces de l'actual 

província austromeditcrrania (sensu BOLÒS. 1985) - on s'inclou el sondatge MBA i, de 

forma més debí I. a tes actuals províncies boreo i submediterrània (sensu BOLÒS, ¡985) 

AI sud del sondatge MBA, tes seqüències de vegetació més properes amb una 

cronologia d'entre 7500 i 6500 anys B.P.. es localitzen al sud del País Valencia, 

principalment a la província d'Alacant. 

En aquesta àrea. una de tes seqüències més detallades que es disposa actualment és 

l'estudi antracológic i sedimentològic de la Cova de les Cendres. Aquest jaciment, situat 

actualment al domini de l'associació Quereú-LtMiscetum. mostra el pas, vers els 7000 anys 

B P . d'un bosc d'alzines amb roures a una maquia dominada per Olea europam, amb una 

important presencií ú'Arbuius unedo. instat, lant-se en aquest moment una vegetació molt 

propera a la que es considera potencial al sector (FUMANAL, VILLAVERDE & 

BERNABEU, 1991). En aquest mateix moment, es produeix una notable reducció ;tels 

Quermj t. caducifoli, paral.tela a l'enregistrada al sondatge MBA Aquests canvis vegetals 

poden ser relacionats amb tes dades sedimeniològiques. que posen de manifest un clima amb 

precipitacions més irregulars i contrastades (FUMANAL, VILLAVERDE & BERNABEU. 

1991) 

Les dades antracològiques d'un jaciment proper • Cova de l'ür- posen de manifest, 

també, el desenvolupament de in maquia -creixement ú'Olea europam i Pinus huiepensis-

en detriment d'un can asear amb um presencia menor de Quercus t. caducifoli. Aquests 

canvis vegetals es produeixen entre 6720 i 6630 B.P, i són atribuïts pels autors a l'acció 

humana (VERN ET. THIEBAULT & HEINZ. 19S7), si bé. en d all res treballs, ei 

desenvolupament de Pinus haiepensts en «quest sector, te estat interpretat com el resultat 
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dunfenomenclimatic(VHWCT, 1980). 

Aquells canvis vegetals poden, també, correlacionarse amo el desenvolupament de 

la maquia i la brusca reducció de la vegetació caducifòlia a Menorca, emit 7000 i 6500 B P 

(YLL, 1992). 

En una seqüència de referencia importa» a la Peninsula Ibèrica, com és la de Fadul. 

després dun període lleugerament mes humit que ha afavorit el desenvolupament dels 

Quercus t. caducifoli, una nova fase de major sequedat s'inicia vers els 6200 anys B P . amb 

un noi creixement de Qiu>*m t da. Pistacia i ülm (PONS & RE1LLE, 19SS) Creiem 

que. malgrat I existencia d'un cert decalatge cronològic, els canvis de vegetació a Fadul 

poden ser correlacionáis amb els de la fase B de Barcelona, ara estudiada 

I J I majoria dels canvis vegetals a la Península Ibérica que acabem de descriure rum 

estat atribuïts, pels diversos autors, a la influència de l'home Si bé no descartem que l'home 

pogués exercir ja una pressió sobre el medi vegetal (v. cap. X.2.2). la coincidència de les 

diverses cronologies permet apuntar l'existència de factors no human* com a causa d'aquests 

canvis, fet que queda evidenciat en les seqüències realitzades a menor latitud, com les 

localitzades en punts del nord d'Àfrica, 

Sense pretendre realitzar un estudi exhaustiu de les dades paleoclimàtiques d'aquesta 

regió africana, presentem algunes informacions que creiem interessants. En aquesta àrea. tes 

anàlisis pol liniques de Tigalm^-nine -llac situat a 1626 m d'alçada- mostren una reducció 

dels Querents t, caducifoli en favor dels percnnifolis, entre 7000 i 5500 B.P. (LAMB. 

hICHIER & SW1TSUR. 19S9; LAMB. DAMBLON A MAXTED. 19911 En aquest mateix 

sentit, el nivell d'aigua d aquest llac descendeix progressivament entre 8000 i 7000 B P . 

assecant * totalment entre 7500 i 7000 B P (EL HAMOUT1 et al . 1991). 

Coin:idint amb aq*ieste¿ dades, diversos estudis antracològics realitzats al Marroc. 



han portat a L. Wengler i J-L Vr (1992)acsublir un perode mes sec. aproximadament 

entre 8000 i 7000 B P A Argelia. «pest periode d'aridesa ha estat datat entre 7500 i 7200 

B.P. (COUVFJtT, 1972) 

Aquest periode de sequedat sembla ser mes evident en medi saharià Així, P, Rogtv .i 

(1986) assenyala una fase d'intensa aridesa entre 6500 i 6000 B P . per al sector nord del 

Sàhara; H Fauré (1986), l'estableix entre 7200 i 7000 B P ; mentre que A. Muaolint (1985) 

sima el periode. anomenat Gran ànd Saharià, entre 7500 i 6500 BP, 

Aquestes dades, sense pretendre que siguin exhaustives ni extrapolantes a la Peninsula 

Ibèrica, permeten afirmar, basant sc en els diversos tipus de registres paleoclimàtics, 

l'existència d'un periode de més sequedat entre, aproximadament, 7500 i 6000 B P . 

coincidint amb els canvis vegetals observats a Barcelona i en alguns punts de la Península 

Ibèrica i les illes Balears L'home no degué ser. doncs, l'únic agent causant dels canvis de 

vegetació durant aquest període. 

Modificacions vegetals similars a les descrites anteriorment, han estat documentades 

en d'altres iones nord mediterrànies, com a Dalmàcia, on es produeix el desenvolupament 

d*una vegetació pereitnifèlia de tipus eumediternini -austrotnediterrani (sensu TOLOS. 1985\-

, entre 7600 i 6300 B.P.. en detriment del bosc submcdiierram de Quenus i. caducifoli. A 

partir dels 6300 anys B.P.. es desenvolupa I alzinar (BEUG, 1967; A Martignano Itàlia-, 

s'ha documentat una fase d expansió de Quercus t, itex a c 7300 B.P., seguida d'un fort 

creixement ú'Olea i Pktlfyrm vers 6730 B P. Amb postcrioriut a 6400 B P , el bosc 

caducifoli es regenera de nou (KELLY & HUNTLEY, 1991) D aquests dot models de 

variacions vegetals entre 7500 i 6300 B P que acabem de desí riure, el primer podria 

relacionarse amb el sector wd de Barcelona, er. um 9 « la instal·lació d'una vegetació 

perenniíòlia sera ja definitiva, mentre que el segon model es correlacionaría amè el sector 
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nord barceloní, ja que la vegetado caducifoli* torna a recuperar-* deguis de l'expansió dels 

taxons perennifolis Es reafirma, atií, I eJiiMencu de dos models d evolució vegetal diferents, 

corresponents a ks actuals províncies austro i borc<imcditerrànies. respectivament 

Ha estat antenormem citat, que els canvi* de vegetació son menys evidents al sector 

nord del na, cm. malgrat la penetració de taxons més meridionals, ks rouredes continuen 

essent dominants Aquest domini de ks rouredes permet establir un vincle biogeogràííc catre 

el sector centre nord del Pla de Barcelona i ks regions mediterrànies localitzades a major 

latitud -zona nord de Catalunya i sud de França-, on aquestes formacions vegetals sén les 

més abundants, si bé també s'aprecien alpins canvis entre els 7000 i 6000 anys B.P. 

Així. a Banyoles, ks rauredes continuen essent dominants, si bé, vers els 650 anys 

B.P.. es produeix una reducció dels Querem t caducifoli i. especialment, de Cor.ia. El 

desenvolupament d'Abies està relacionat amb ks oscil·lacions d'estatges superiors de 

vegetació <PÉREZ*OBIOL (k Jl'UÀ. 1994). 

El sud de Franca i el sector centre nord del Pla de Barcelona continuen presentant 

ttets comuns. En primer lloc. cal insistir en el fet mes destacabk, i és que ambdós secton 

continuen estant incloss du» d'una àrea comuna de domini de ks rouredes, que s'estenen per 

ks ¿ones litorals i interiors, com posen de manifest les anàlisis antrac«»lògiques de diversos 

Jaciments -Abeurador, La Baume. Dmirgne, Fontbreogua, etc. (VERNET. 19S0; VERMET 

& IHIEBAULT. 19§7, VERNET. TH1EBAÜLT & HQNZ. 1917). 

En segon lloc. ks anàlisis pol líniques realitzades en sectors litorals, tant al Rosselló. 

Lanpwdoc com Provenca occidental, posen de manifest el desenvolupament de taxons austro 

i boreomeditcrranis. amb una cronologia entre 7300 i 5500 anys B.P-, similar, per tant. a 

Conservada als dugrames DR-I i BES. de Barcelona Així. a Sani Cyprien -Rosselló-, a 

7000 B F . s'aprecia l'extensió de Quercus t. sober, Quercus t. ..ex. Erica arbórea i Olea 

154 



(PLANCHAIS. IMS), A Palavas -Linguedoc . m produeix la reaparició de taxons austro i 

bou-ornediterranis, a panir de 6800 B P . després á*m penodc de torta reducció, composta 

per ñsiana. Querrás t. súber, Ofe», Erim arbórea. Phtllxrea. etc. (PLANCHAIS, 1917). 

Ln una /ona propera, el diagrama realtef a Sete, posa també de manifest, a la part baixa 

de la seqüència. I existencia duna fase vegetal caracteritzada pels alts valors de PhiUyrea, 

Hamm i Pima, fen» que disposem de datacions, però que probablement correspon al 

moment que ara analitóem (PLANCHAIS. 1973), 

A la baixa vall del Roine, hi na tres fenòmens dcstacahlcs, en relació al 

desenvolupament d'una vegetació més meridional a partir 7500 B,P En primer líoc, s'inicia 

la corba contínua de Quemu t i!ei. entre "800 i 7000 B.P., depenent de la proximitat dels 

refugis dels A Ipil les (TR1AT-LAVAL, 197§> En segon lloc, en alguns sondaties -Barbegal. 

Baux, etc.-, aquesta inicial expansió es correlaciona amb un creixement de Pinus, paral,tel 

a l'observat a BES Per últim, vers els 7500 B P s'aprecia un desenvolupament de la 

màquia de Quemt-Leitíiscttum (TRIAT-LAVAL, 1978) 

Si bé el creixement de vegetació pereraiifòlta documentada als diagrames pol,línies, 

ha estat interpretada com el resultat de la dinàmica litoral formació de sistemes dunans 

l'estudi de tes sèries antracolèf iques en coves permet comprovar que canvis vegetals similars 

s'estan produint, també en aquest moment, en punts de rinterior Alguns exemptes son la 

cova de l'Abeurador, on vers 7500/7000 anys B.P.. et produeix la desaparició de Pums 

sytvesths i el desenvolupament de Quema t caducifoli, Buxus i Quercos t ikz (VERMET, 

TMIEBAULT & HEINZ, 1987). A La Potijade, vers 7000 B.P., t'Jtkía la corba de Attm 

(VERNF.T. THIEBAULT & HEINZ, 1987), mentre que a La Baume, a partir de 6400 B P , 

es pana d'una vcga*u¿ dominada per Quercus t. caducifoli a una on aquest taxo apareix 

conjuntament amb f̂ Kero« t. ikx i Rhamnuò (VERNCT & TMIEBAULT» 1987), En aquest 
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mateix sentit, a Forirnrégoua. ven 7000 B P , s'Meià ma »fia contínua de « n » 

kakpmm, coetània a ta documentada a Che;rneuf-ks Mànigues, i que ha estat interpretada 

com la conseqüència d'una oscil lacio climática, vers unes condicions mes temperades 

(VERNET, THfEBAtíLT & HEINZ. 19S7) 

A Ull de conclusions de la fase B, podem apuntar 

. Entre els 7200'7000 i ftSOO anys B P , s*aprecien a la plana hareekifiina canvis en 

la composició forestal que porten a la instal·lació d'un gradient latitudinal de vegetació més 

marcat que durant la fa« anterior i que perdurarà durant la fase C (r*iĝ  VIII 1» Aquest 

gradient e* posa de manifest en el desenvolupament de comunitats predominantment 

caducífèltes al sector centre-mint de la plana -PR 1 t BES- i d'altres predominantment 

perewiifolks al sector ««1-MBA-. 

, Els dos dominis de vefetacié diferenciats a nord i sud del pla barceloní separats pel 

riu LLotiregat, es corresponen anth els actuals dominis del Quercum dms, al nord -província 

horeomedferrania-, i de VÜkú-CertMúmum, al sud -província austremediterràiiia <Pig. 

VIII 1, Fig. III.8. IIlfMBOLÒS. 195?. 1985»•• 

. A partir d'aquest moment, s inicien histèries vegetals amh clements diferenciadors 

entre les àrees de vegetació predominantment perennifòlia i caducitolu 

. Els canvis vegetals anteriorment indicats tenen, com a característica principal, el 

desenvolupament de axons percnnifolis -horco i austrínneditcrranis aní com de la pineda, 

a tot el Pla de Barcelona 

. Canvis vegetals de caràcter similar han estat documentals en d'altres sectors 

mediterranis, a major i menor latitud respecte al Pla de Barcelona, tant a la Península 

Inerva, com aJ sud de França i el nord d'Àfrica Aquots canvis són vinculats peli diferents 
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estudiosos amb accions antropiquev d una banda o amb r establiment de cordons litorals, 

de I"altra 0 » clements em permeten rebutjar äquale« interpretacions Ea pnmcr Hoc, hi 

constatació que et p o t e ú m canvis wqpMk relacionables amb cronologies similar en 

nombrós àrees de la meditcrTanu occidental En segon lloc. cl fet que àpats canvis 

anguín lloc tant en /ones lit«ral§ com »menors, permet afirmar que aquests no c\un 

únicament lligats a la tormteté de detanrnaues ti>rma*.ions hi.»rals 

. Les diverses dades observades a fa Mediterrània occidental, em permeten parte 

d'una breu otcil lacio climàtica amb un increment de la sequera mes accentuada com me» 

al sud ens desplacem 

l l i . .« , r d 3 r . 1. 

Aquesta (ase es deienvoIufKi entie el* 650ü B P , afrwtimaáanent, i tin lian super» 

que fluctua entre els 4000 i MOO anys i P , seftx» el* engrunes i Taute VIH I». 

Aquesta cmni4of! ta ha cstai prtfkMaáa a partir d'una «eric J elements I n primer Hoc. 

la late C correspon a U tmm BÜ5-A2, que »"inicia pHtenorment a b datació 6R70 B P . i 

ftmliua amb anterioritat a .12511 HP , e t « « difícil esublir U M data al limit superior _. m 

zona. ia que el diagrama presenta I M nivell pol I lineament estéril -entre -12 i -22,? m . on 

existen. proKíblement I M htttt» sedimentólo?K I Tatila VIH I) I J I «g«n Moc, é diagrama 

MBA, la lase C comnpmi a la Mbaom MBA B. amb una datació al tram «penar de 5100 

B.P La ¿ona tinalir/aria apnuiinadament vers eh 4500/4000 B P . cnmokipa etfaMem a 

prttr deis paral lelismes amb d altres diagrames, que seran analitzats posteriorment i Tat-la 

vm.i). 

Perultun. aksMJhzonoOB Al iCt'B A - nponentk a aqueMa laic.e« disposa 
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d un» Amelé de SM© BP CUB A2 finalitza amb anterioritat a te datació MM B r . 

probablement ven t% 4000 3800 anys BP (Taula Vi l . I». 

M occior nord del Pla de Barcelona» s assoleix durant aquesta lue el maxim 

desenvolupament de la roureda amb vates de Qw-rcus t. caducifoli proper» al 251 (Fig 

VIII 1» No podem dir, pero, que aquestes roureocs siguin IM riques amb elcrrcnis 

caducifoli! con les documentades duran« aquest període a major», latituds -Etiipordà. 

fcmadlo. Pr«nenca. etc-. Tanmateix podent observar que a BKS A2 > assoleixen també els 

màxim» valors de Guy ba i es documenta una presencia qualitativament important ú'Acer t 

Ibaactae. Si be aquest darrer taxo correspon a um ami I ta amb especies que comprenen un 

ampli ventall ecològic, el fel. d una banda, que la majoria d especies es relacionin amb 

conditio» d'un cert grau d humitat. i, de l'altra, que algunes d aquestes cpccics hagin estat 

identificades a Can Sadcra iFig VIII 5» com Gxtmeaster nebeodensü, Prunm sp. t 

Outurciu mtmi»fuia (ROS. 1988» t Taula VIII 2», penrtfeA penar que els grans de pol.ten, 

«ci identificafi. puguin relacionar sc amb fotmaemm vegetals de tipus subhumit Es pot 

afirmar, dono que en aquejes rouredet penetren, tan sols de forma molt limitada, altres 

taxem» caducifolis Durant aqucsi mateix monKnt sa»recu la reducció de taions arboris 

tafeomeéiierriii». com Quema i ttet i Qmraa t, «err» així cem també de Pirna. Cal 

destacar, d'atea banda, un ceri desenvolupament de taxi» arbustius que, com serà analitzat 

en següents capit'ls. poden relacionar < unb accions humanes (%*, cap. X 2 2. X.2.3.). 

M sector ««1 de ta plana barcelonina, a rigual que succeeix a ta Marina penedesenca. 

ñmo ét el uxo arbori millor representat *. i Mueve» del que observàvem a BES, els valors 

d aquest taté s incrementen a MBA respecte a li fa« anterior. Ea aquest sentit, tractant-« 

en ambüi can* de toniatpt costaner*, aqueja divergència en ta seva evolució, a nord i 

sud de la plana barcelonina aporta un nou argument per a pensar que aquest taxà no ei 
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descnvttapa un sols sotare sòls sorrencs iMorab (Fif VIH 1) 

A •£* de Pima. Queráis I. ilex és ei taxo millor representat en Midas diagrames, 

amb valors propers al W% » » p e superiors alt de Qmmm t caducifoli «Fig VU.i ) . En 

relació a aquén ama umfiguracio vegetal, Acer delta d aparcucr a MBA, essent presents. 

a partir d'aquest moment. Arbmus i Rhamnus corresponent pn>bablcmcnt a Aibmu anrät* 

i Rhamnm alaiemus. taxorts identificats amb valors destacables a fes eJevaciom de Begues 

(ROS, 1988MTaula VIU ?» Si be 'a presencia d ambdós ux»»ns pot indicar el 

desenvolupament d alzinars mes o menys purs. els ato valors amb que apareixen els roures 

a MBA i CUB percentaipes maxims del 101 - tornen a posar de manifest el problem^ del 

tipus de comunicats amb vegetació caduafolta que haurien ex »Mit ai sud del Llobregat o bé 

rouredes o bé al/inars muts. En el cas que es tractessin de rouredes, poden ser aquestes 

classificades com rouredes seques, del tipus \'i<>!, \Puenrtum tavmcof' 

h hem assenyalat, d'una batida, la probable existència d'alitnars mes o menys purs: 

d'altra banda, cal subratllar el fet que aquestes comunitats de roures estan molt empobrides 

d'altres taxons caducifolis, els quals creiem que es troben principalment en posició de boscos 

de ribera o propers a aquests -com podria ser cl cas de Conlus. amb valors del 3*1 (v. cap 

VIH.l)-. Per al sector sud del Pla de Btuceionz, disposem d'un altre element per a la 

discussió En aquest sentit. Its anàlisis antracologiques realitzades per M. Ros, posen de 

manifest que a Can S Jurni. vers els 580P/57OO anys B P . les comuaiufs percnnifolics són 

clarament dominants Així, degueren existir alunan litorals posats de manifest per la 

presencia de Quercus ikK-coccifem, Rhamnas alaternas. Philkrta media i Artmus. però 

també formacions de maqu·a OU'thLentiscetum-, evidenciades per* Olea mroparn var 

sytvatm. probablement també Quercus coec$emt Pistacia lenmciu. Pinas nalepensts. etc. 

Malgrat atxó. els vates relativament importants de Quenas t caducifoli t la presència 
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á Acrr tipaiiís. són indicadors de f e t t e t e n de petto nuclis de roureda o de formacions 

mixtes d alznia i rom« (IOS, 1988) (Tanta VIII 2, Fig. Vm.5). De ier certa la primera 

possibilitat, a les elevacions imcnors de Begues Garraf haurien existit rouredes seques. 

fumades probablement per Quemaßaginea up iwkMime -Violo Qurnetum vafcminm-, 

que ja havia estat assenyalada per O de Bolos (1962) com l'associació caducifòha més 

probable en determinats indrets d'aquesta àrea Malgrat tot. tal com ha assenyala! M Ros 

(1988). cal considerar la possible existència d'alzinars litorals amb Querrm füginea -

Quereetum ilias galloprtmnciak quereetowm fagtneae- o amb Querem cemmdes -

Quereetum üiets galloprmtnàlae eemmdetomm-. comunitat, aquesta darrera, present encara 

avui en du al Pla de Barcelona (BOLOS, 1962). Aquestes dues comunitats vegetals 

representen el trànsit entre l'alzinar -província boreomediterrània- i la roureda seca -província 

suhmediterrània- (BOLOS. 1985). La possibilitat de l'existència d'alzinars mixts .xnlna estar 

corroborada pel fet que, als diagrames MBA i CUB, les corbes de Quercus t. ilex i Querem 

i caducifoli són força paral.leles, indicant, probablement, un desenvolupament comú 

d'ambdós taxon*. 

D'altra banda, tant a MBA com a CVB, el creixement dels percentatges de ñsiacia. 

PhiUyrea. Juniperm i. en menor mesura. Qim, poden ser indicatius del desenvolupament de 

la maquia á'Oteo-Cermanum. Cal, també, tenir en compte la possibilitat que dins el grup 

pot.linic de Querem t Ún estiguin englobats grans de pol.Ien de l'espècie Quereus 

coccifem. Com ja ha estat assenyalat, I existencia d aquesta formació vegetal ha quedat 

també reflectida a la seqüència antracologica de Can Stduraí (Taula VIII.2. Fig. VIII.3) 

(ROS. i 988) Aquests elements de vegetació austromediterrània són. emperò, mes importants 

a CUS qjc a MBA. posant H: de manifest, el caràcter mes meridional del primer diagrama 

Com a exemples del <pe acabem de dir. observem que mentre Pistaua presenta valors del 
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!0% a CUB, apunts són del 5% a MBA D'altra tanda. Phi I ly rea i Olea pétente» co r t » 

contínues a CUB, mentre que al sud del Pla de Barcelona, la seva presencia és més 

discontinua. 

Respecte als valors de ñnus. carbons de Pirna halepensis nan estat identificats a Can 

Sadurní i Can Tintorer (VILLALBA, BLASCO & EDO, 1986; ROS. 1988) (Taula VII I 2. 

Fig. VIII.5), posant se de manifest l'existència d'aquest taxo allunyat del sector litoral, 

estenent-se. probablement, en zones de menor desenvolupament edàfic i en relació amb la 

maquia d'Oleo-Ceratonim, 

Cal destacar, per últim, l'existència de formacions vegetals d? ribera, o properes, 

escassament desenvolupades, formades per Corylus. Aínm, Betula. Fraxinus, Salix, Ulmus 

i Populas. Sorprèn, d altra banda, la presència de Fagus i Abies, tant al sud de Barcelona, 

com a la plana litoral penedesenca, tema que serà tractat posteriorment 

La composició vegetal que acabem de descriure, permet destacar aquesta fase C com 

un dels períodes holocetts en que existeix un gradient latitudinal de vegetació mes marcat al 

sector centra! de la costa catalana (Fig. VIH.l) . Així, mentre al sector nord del Pla de 

Barcelona, té lloc el moment de màxim desenvolupament de la roureda, amb escassetat de 

lavons meridionals, al sector sud de la plana barcelonina i al Penedès litoral, predominen les 

formacions perenniíòhcs. principalment alzinars, però amb una notable extensió de la maquia 

ÚOkú-Ceratomtm, especialment al sud del massís de Garraf. En aquest sector sud. i en 

/ones de major desenvolupament edafic i d'humitat, es desenvolupen comunitats mixtes 

d'alzines i roures. El major desenvolupament de ñmts al sector sud -molt probablement 

Pinus halepensts (ROS. 1988)- sobre sòls escassament desenvolupats -litorals o massís de 

Garraf- o acompanyant les formacions de maquia litoral, ¿s també un indicador de major 

mcndionalitat de la vegetació 
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Així. entre els 6500 i c 4000/3000 anys B P e! Pla dr Barcelona es converteix, en 

el «Sor liwtml, ea la zona lie contacte entre dues grans unitats biogeogràfiques: tes rouredes, 

al nord. i els alzinars -mixts o no- així com la màquia litoral, al sud del nu Llobregat 

Aquestes ducs unitats presenten també històrics vegetals diferenciades 

En zona litoral, al sud del Penedès, els primers diagrames pol.links que disposem són 

els del sector de Casablanca-Torreblanca -Castelló- (Figs. VIH.2. VIII.3) A Tarea de 

Casablanca, com a minim en els darrers 6000 anys. tes formacions nerertnifòlies han estat 

dominants (PARRA, 1983». entre les que domina principalment la sureda. Entre els 6000 i 

c. 4000 anys BP -aquesta darrera datació l'establim en base als paral·lelismes ar.ib el 

diagrama de Torreblanca, obtingut a escassos kilometres (MENÉNDEZ à. FLORSCHÜTZ. 

1961)- observem un notable desenvolupamartt de la màquia Oko-Ceratonion-: ftaacia •%%-, 

Erica arbórea •$%-, valors continus ú'Olea i Philtyea. així com un pic de Quercus t. ilex. 

Aquest important deíenvolupamant de la màquia litoral entre els 5300 i els 4000 anys B.P.. 

permet establir una correlació amb el màxim desenvolupament de ñstaaa a CUB. amb una 

cronologia molt similar Els taxons caducifolis són presents tant a Casablanca com a 

Torreblanca, però els seus percentatges són netaments inferiors als documentats al sud de 

Barcelona i a la Marina penedesenca Vers els 4000/3000 anys B.P., s'aprecia, a 

Torreblanca, un pit de Pinus, paral·lel a la zona B de Casablanca, element comú entre 

aquests dos diagrames i els de CUB i MBA. 

Al sector sud del Pais Valencià, apareixen clements de discrepància entre els diferents 

registres paleoclimàtics Així. els estudis seduncniologics realitzats a la Cova de les Cendres. 

Cova de l'Or. Ercta del Pedregal, etc.. mostren l'existència d'una fase amb una major 

regularitat de tes precipitacions, entre c.6000 i 4500 BP, (FUMANAL & DUPRÉ, 19Su), 

mentre que la vegetació posa de manifest una tendència inversa, amb l'extensió de la maquin 
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á'Oleo-Ceraionton i de ñnus halepensxs 

A la Cova de tes Cendres, entre 6500 6000 i 4500 3 P . elf valors d'Olea europaea 

war nlwmis i ñnus halepensis continuen incrementant sc. amb un màxim ven 600t) 5800 

B P . que en el cas del pt Mane s allarga fin a 4700 B P Aquests fets succeeixen 

paral.télame« 9 la progressiva davallada de Querem UeM-cúccífem (FUMAN AL, 

VILLAVERDE & BERNABEtl, 1991» A la Cova Recambra, l'evolució vegetal és similar, 

amb un màxim de ñiuu halepensis a 5790 BP. i ú'Olea europaea. a 3S50 B.P , essent 

Quereus ilex-eoccifera pràcticament inexistent (VERNET. TIIIEBAULT & HEINZ. 1987) 

La vegetació es caracteritza, en definitiva, per la progressiva degradació de l'alzinar, dels 

escassos nuclis de roures que encara restaven -Querem t caducifoli desapareix a 6000 B P . 

paral leíame ni a l'extensió de la maquia -principalment Olea europaea- 1 de les pinedes de 

pi blanc 

Aquesta discrepancia entre les dades sedimentològtques i paleobotàniques na estat 

interpretada com l'efecte de la pressió que l'home exerceix sobre el medi vegetal, provocant 

una degradació del mateix 

En un punt situat més al sud. si bé a una altitud més elevada, com és la torbera de 

Padul, a partir de c 6200 B P., e! bosc perennifoli torna a expandir-se. reduint-se 

notablement els valors de Quercus 1. caduc ifloli Querem t. mher i Pistacia creixen 

paral·lelament, mentre que Olea i Pinus s'incrementen a partir de 5500 B P íPONS & 

REILLE, 1988). 

En resum, l'evolució de la vegetació en tes àrees dels actuals dominis austro i 

boreomeditcrrani sec es caracteritza, entre els 6500 i c 4000 anys B.P,. per un 

desenvolupament de taxons austromediterranis. com Pistacia lentiseus, Olea europaea, etc. 

Aquest fenomen no succeeix un sols en zones litorals, sinó que té lloc en pun» mes 
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interiors, fa pel qual no pot ser interpretat com el resulta« de la insta! lacio de cordons 

dunans D altra tonta, tant en sectors costaners con interiors, ei produeix l'expansió de 

#%•» moll prohahlemeni P halqxnsis. segons les diverses anàlisis antracològiqucs que 

culmina v&% 4200 3500 BP a CUB. MBA. Can Sadurní. Torreblanca i Casablanca, entre 

«MW i 5500 B.P.. al «d del Pats Valencia, i vers 55ÖÜ B.P.. a Padul 

Aquest conjunt de dades, referent a I evolució de la vegetació austromediterrama es 

contradiuen, aparentment, amb les aportades per altres tipus d estudis, com la 

sedtmeniologia. la palcohidrologia. etc Aquestes posen de manifest, al Pais Valencia. 

I existencia, entre el f>.'nX)WXM) i 4500 B P . d'una fase de major humitat, conseqüència. 

probablement, d'una millor repartició anual de les precipitacions Aquesta fase més humida 

presenta correspondències amb els registres estudiáis al nord d Africa, on un període més 

humit ha estat posat de manifest entre els 6500 i 4000 ams B.P.. aproximadament Aquest 

fet és clarament visible a Tigalmainine (Marroc), tant en l'evolució vegetal -desenvolupament 

de Querem t caducifoli entre 5SÖ0 i 4000 B P (LAMB. FICHIER & SWITSUR 19S9) 

com en l'ascens del nivell de ¡aigua del llac. entre 7000 14800 B.P. (EL HAMOUT1 ei al, 

1991), Aquest període de major humitat està també documentat en d'altres àrees 

marroquines, entre 7000 i 4500 B.P. (DAMBLON, 1989. WENGLER & VERNET. 1992» 

A Tunisia, aquesta fase es documenta entre >000/4000 B P (RITCHIE. 19S4. BRUM. 1992) 

Fenòmens similars s'observen a Algèria entre 7000 i 5000 B P (COUVERT, 1972) i al 

Sàhara, entre 70004000 B P (FAURE. 1986» o entre 6000 i 3500 B.P (ROGKON. 19S6) 

Així. si bé. a partir de Ics dades ací aportades, sembla evident que un increment de 

l'humitat es produí en àrees de vegetació pcrenrufòlia -com també ho farà en tes zones de 

comunitats caducifòlies-. la vegetació, en canvi, evidencia una tendència inversa en alpins 

sectors peninsulars La majoria d'autors han apuntat l'acció de l'home, com la causa de la 
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progressiva degrade.» vegetal detenta al País Valencià i a Andalús« 

Si be accepcem el fet que Ihomc comeas*, a partir deis 6500 anys B P . a tenir una 

certa influència sobre les comunitats vegetals, hi ha dues questions dtficils de respondre, 

acceptant únicament aquesta interpretació: 

Per què la pressió humana provocà una degtmíaeió vegetal molt sensible en algunes 

regions, com el sud del País Valencià o el sector de Padul. i no. en canvi, en d'altres, com 

Barcelona o el nord d'Àfrica'.'. Aquesta qüestió te dues possibles respostes; o bé la pressió 

aMràpica no ha estat igual en els diferents sectors ad estudiats, o bé la vegetació té major 

capacitat de regeneració a Barcelona o el Nord d Africa No creiem que cap d ambdues 

respostes sigui totalment satisfactòria. En primer lloc. els canvis vegetals descrits al sector 

litoral, al sud de Barcelona, coinctdeuen amb una zona de vegetació molt determinada, a 

saber, la província austromediterrania i el pis inferior de la boreomediterrinia En segon lloc, 

no creiem que l'acció de l'home tos més intensa únicament en aquestes províncies 

btttgeograftques En tercer lloc, si he pel que fa al bosc caducifoli, és possible pensar en una 

major capacitat de regeneració que pot mitigar l'impacte humà. aquest fet no és vàlid per a 

les formacions pereraúfòlies del nord d Africa, que haurien d'haver patit conseqüències 

similars a les descrites al País Valencià i a Padul dins la Península Ibérica 

Ara com ari, no ens atrevim, però. a fer una interpretació paleoclunática d'aquests 

fenòmens, si bé creiem que el factor climatic degué jugà un paper important en aquests 

canvis vegetals. 

El çue si cremi poder coMtatar és que els medis vegetals constituïts principalment 

per comunitats perernifòltes, com alzinars, ütredes, alzinars mixts o màquics á'Oko-

Ctraionum, presenten Ja. des de li fase B. una història vegetal que difereix sensiblement de 
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l'observada m fet àrees on predomina una vegetació caducifMia. malgrat que en alguns 

treballs s'hagi intentat establir un esquema evolutiu similar a ambdós tipus de vegetació 

(PARRA, 1993) 

Al sector nord. a l'àrea de vegetació predomin?ntment caduc ííòlia. !a histèria vegetal 

difereix de ranteriorment deserta 

Als sectors interiors de la Catalunya mediterrània, el període entre els 6300 i 4000 

anys B P . significa , a I igual que a BES, el moment de maxim desenvolupament de la 

roureda (ROS. 1992) Tanmateix, en aquells estudis localitzats en àrees on actualment s'estén 

l'associació Quercetum mediterráneo montanum, en contacte amb les rouredes 

submediterrànies, la vegetació és força rica en elements caducifolis. Aquest fet permet 

establir una diferència entre aquestes rouredes i les formacions caducifòlies barcelonines. 

Alguns exemples d'aquest tipus de vegetació són la Cova del Frare, a St Llorenç del Munt. 

o.i. amb anterioritat a 4500 B P . existeix un bosc de roures dominant amb valors destacats 

de Taxus baa ata i Acer monspessuL·inum. així com la presencia d'altres caducifolis de 

tendència més humida (ROS & VERNET. 1987; ROS, 1988) La cova del Toll -Moià- posa 

també de manifest que, entre 600015000 BP , Buxm i Quercos t caducifoli sein dominants, 

amb presència de Coryhu, Acer. Taxm, etc (GUILAINE et al.. 1982). D'altra banda, a la 

Cova de Les Pixarelles -Osona-, amb anterioritat a 4000 B P . la vegetació caducifòlia és 

igualment dominant (RIERA, s d.). Més al nord. a la Cova 120 -Garrotxa- a 4240 B P , 

Quereus t. caducifoli continua essent el taxo més estès, amb una alta presència de Pinus 

sylvearis-mgm, Corylm i Buxm Els percentatges de taxons boreomeditet rams són en aquest 

jaciment importants: Querem t. ikx, Rhamnm alaternm i Phührea media (ROS. 1988). A 

la comarca del Pla de l'Estany, la cova d'en Pau presenta, entre 5500 i 4500 B P . un domini 

clar del roure acompanyat d'altres taxons submeditcrranis (TARRÚS A BOSCH. 1990; ROS. 



1992) En aquesta mateixa comarca, el diagrama pol lime de Banyoles continua mostrant 

I extensió de les rouredes (PÉREZ OBI OL * JUUÀ, 1994) 

ramhe en sectors litorals al MMÚ de Barcelona la roureda és la formació vegeu I 

dominant La seqüència d'Ullastret -Bati Empordà- presenta, a 4300 B P . una composició 

vegetal mili simitar a BES, amb el domini de Quenus t caducifoli -30%-. els valors 

relativament baixos de Pinas -10%- i l'escassetat dailies taxons caducifolis -Coryius 3%. 

Alms If , etc (ESTEBAN, 1987. 1988) 

Sobrestany Alt Empordà-, st bé queda inclòs en aquesta regió dominada pet tes 

rouredes, presenta ja una composició vegetal amb trets diferencials dels observáis a les 

seqüències d'Ullastret i BES. Així, en aquest diagrama, els valors de Quereus t caducifoli 

són superiors -40%-. aixi com també els d'altres taxons caducifolis: Omlus, 201; Utmus, 

2%: corba contínua de Tilia, etc (PARRA, 1988) 

L'àrea biogeogràfica de la roureda comprèn també el litoral mediterrani del ud de 

Franca, Nogensmenys, al Rosselló, Lan§uedoc i baixa vall del Roine, tes seqüències 

presenten diferencies respecte al diagrama BES, degut a que presenten valors notablement 

nies alts de taxons submediterrams. atlàntics i submontans. 

Així. a St Cvprien i Canet Rosselló-, a més del domini de Quercus t caducifoli a 

partir de 7000 B P . la resta de taxons caducifolis assoleixen valors elevats, com el 18% de 

Corylm, el 10% d'Alma, el 3% de Tilia, etc , mentre que un taxo de caràcter monta com 

Abies, és present amb percentatges del 6% (PLANCHAIS. 1985) 

Més al nord. al Languedoc, Quercus t. caducifoli és clarament dominant a Pala vas, 

amb un fort desenvolupament de CoryUts -8%-. Alnus -8%-, Beuda -3%-, Tilia -2%. Aloes 

taxons de tendència atlàntica i subalpina, com Fagus i Abtes. presenten percentatges del 8% 

i 1,5% respectivament Els valors de Pinus són similars als documentats a BES, propers al 
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101 (PLANCHAIS. 1917). A Marsil largues, si bé els tunas mediterranis estan millor 

representats. Quercus t. caducifoli. Conlus i Atnus presenten valors forca alts. superiors al 

10% en tot els canti, amb anterioritat als 4000 B P (PLANCHAIS. !982i 

Al delta del Roine, l'espectre de vegetació és similar al «pe acabem de descriure Els 

Quercus t caducifoli assoleixen el seu màxim desenvolupament entre 6000 i 4000 B P , amb 

valors entre 25-30f. lleugerament superiors a BES. però amb una notable presència d'altres 

taxot» caducifolis, com Conlus -10*-. Alms -10*-. Tilia i Ulmus -31-. etc. (TRIAT-

LA VAL. 1978. 1979). Alguns autors han relacional aquest espectre pol límc amb ta formació 

vegetal «te Quercetum mixtum, característica d'àrees més septentrionals (LAVAL & MÉDUS, 

1989). Tanmateix, en aquesta àrea. els valors de taxorts mediterranis son importants, 

destacant la instal·lació d'una corba contínua de Quercus t ilex a partir de 7500 B P . que 

assoleix valors del 5*1. similars als de BES Els percentatges de ñnus -lú%- són similars 

als del sector nord del Pla de Barcelona A I"igual que succeeix a l'àrea del Languedoc, 

Fagus i Aties presenten valors destacats a partir de 6000 i 7500 B.P . clarament superiors 

als documentats al Pla de Barcelona 

Podem constatar, doncs, que entre 6500 i 4000 3000 anys B.P.. s'estén des de la 

meitat nord del Pla de Barcelona vers el nord. una vegetació dominada principalment per les 

rouredes, dins de les quals podem fer, però, una diferenciació Al tram nord de la plana 

barcelonina, així com al Baix Empordà, aquesta roureda es presenta molt empobrida d'altres 

elements caducifolis mentre que, als sectors interiors de Catalunya, així com al sector litoral 

de l'Alt Empordà i del sud de França, els elements caducifolis -de tendència submcditerrania 

i atlàntica . així com també els submontants, són més abundants A la Provenca occidental. 

Quercus humihs ha estat identificat com el tipus de roure predominant (TRIAT-LAVAL. 

1978. 1979) 
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Les característiques dun i altre tipus de roureda que acabem de descriure, poden ser 

cl reflex de dos tipus de comunitats De ser certa aque«4a suposició, obsen anem I t xistèncw. 

duna banda, de rouredes mediterrànies més seques de Quema fitgitwa - Violo-Quercetum 

JttgiMtM-. esteses des del nord del na de Barcelona Tins el Bail Empordà, i, de laltra. 

d'aquelles subhumkics de (?w#rmf humilis buxo Quenetum pubescetttis-. a I'interior de 

Catalunya i al nord de I*Alt Empordà, en els sectors litorals Existeix, emperò, la possibilitat 

que la resta de taions caducifolis es trohm en posició de bosc de ribera, i que. al ser mes 

extenses tes planes litorals, indiquin tant sols I existencia de cursos d'aigua més estables, 

localitzades al nord de! Baix Empordà 

Tanmateix, les àrees amb vegetació dominada pels roures presenten una evolució 

diferenciada d'aquelles predominantment perenmfòlies En les primeres àrees, el màxim 

d humitat de I "holocè mitjà, vers els 6000 5000 B.P.. queda ben reflectit en la màxima 

extensió de les rouredes, fenomen observat també a BES. a la plana barcelonina 

Podem intentar extreure un conjunt de conclusions d'aquest* lase C de vegetació: 

Es pot individualitzar una fase de vegetació, amb uns límits cronologies entre 6500 

i 4000/3000 B.P 

Aquest període significa el moment en que el gradient vegetal a la costa central 

catalana és més brusc Al nord del Pla de Barcelona, tes rouredes presenten el seu màxim 

desenvolupament, mentre que al sector de Garraf, la vegetació és predominantment 

pereimifòlia -formada principalment per alzinars, maquies de VOkoCermoman i alzinars 

mixts amb elements caducifolis-, essent el pi blanc el taxo dominant (Fig. VIU. 1). 

. El lector LLobregat-massís de Garraf et configura definitivament com una barrera 

biogeogiafica -ja observada anteriorment . que perdurarà fins els nostres dics (Fig. VIH. 1). 
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. Les règims de vegetació predominantment perenrufòlia. duna banda, i 

predominantment caducifòlia. de laltra. presenten evolucions vegetals diferenciad« 

. Aiií, al sud de Barcelona, entre 6500 i 40ÜÖ B P . la vegetació evoluciona ven una 

major meridionalitat Aquesta tendència assoleix el seu maxim entre 5500 i 4500 BP Mo 

creiem que l'acció humana ha estat Túnica causa d'aquesta evolució 

Al nord de! Pla de Barcelona, aquest període coi respon al màxim desenvolupament 

de les rouredes, quedant així pales en aquesta àrea. el màxim d'humitat holocè Dins aquest 

sector nord. creiem poder diferenciar entre Ics zones amb una escasa presència d'altres 

taxons caducifolis a més del roure -Pla de Barcelona. Baix Empordà- i aquelles amb major 

presencia relativa d'aquests taxons fones interiors del nord de Catalunya i nord de l'Alt 

Empordà Aquests fets permeten, probablement, diferenciar una àrea amb rouredes de tipus 

més sec. on s'inclouria el sector nord del Pla de Barcelona, i una altra amb rouredes 

subhumides, més al nord 

VIII.4, FASE D 

Des d'un punt de vista cronològic, aquesta fase comprèn un període entre c .4000/3000 

i 1500/1300 anys BP 

La delimitació cronològica l'obtenim, en primer lloc. a partir del sondatge BES, on 

les característiques vegetals d'aquest període corresponen a la zona BES B. que s'inicia poc 

abans de la datació de 3250 B P . i s'allarga fins a un moment anterior t 1300 BP. (Taula 

VIII, 1). El diagrama TG9. realitzat al pro-delta actual del riu Besòs (Fig. VIII.5), permet 

datar el final d'aquesta fase vers 1500 B.P., a partir de l'extrapolació de cronologies, 

obtingudes pel mètode 21tPb (SA^ JHEZ-CABEZA et al.. 1993; CANO, 1994). Les dades 
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temporals d'ambdós sondatgcs savcnen perfectament 

AI sondatge de Cm Clot, no disposem de datacions absolut«, si bé l'estudi de tes 

rectes ceràmiques aparegudes, permeten situar l'inici de la seqüència pol límca al període 

romà, aproiinudamem vers el 2000 anys B.P (RIERA & PALET, 1993). El nivell 1 

d'aquest sondatge correspon, doncs, a aquesta fase vegetal (Taula VIII. 1). 

A MBA, els canvis de vegetació es produeixen durant les subiones MBA-C1 i MBA-

C2. que s'íiueien amb posterioritat a 5100 BP. (Taula VIII. 1). L'espectre pol.link d'un 

nivell de torba situat a Sant Boi del Llíibregat (SBD i datat a 3185 ±29 BP (Fig VIH 4. 

VIH.5). permet establir una correlació entre aquest nivell i el tram entre -13,00 -13,40mdel 

diagrama de MBA. En basc a les correlacions establertes amb d'altres diagrames, creiem que 

la subzona MBA-C1 s'hauria iniciat vers els 4000 4500 B P 

Per últim, a Cubelles, la fase D correspon a les zones CUB-A3 i CUB-B- i s'inicia 

amb certa anterioritat a la datació 3680 B.P,, probablement vers els 4000 B.P , i finalitza 

amb posterioritat a la datació 2390 B P., però amb anterioritat a 950 BP. (Taula VIH 1). 

L'extrapolació cronològica permet apuntar una data aproximada de 1300 B P (ESTEBAN 

ei al., en premsa» 

Com ja veníem assenyalant, els canvis vegetals al nord i sud del riu Llobregat, 

difereixen notablement, ja que es tracta de dues àrees biogeogràfiques diverses. 

Així. al sector nord del Pla de Barcelona -diagrama de BES-, es produeix un 

increment de Querem Ulex i Ptnus. amb una lleugera reducció de Querem t. caducifoli i 

Corylus, mentre que altres taxons caducifolis també s'estenen: Alnus, Frazinm, Beiula, 

Ulmus. Fa/tus. així com també Abtei (Fig. Villi). 

En aquest sector, doncs, el desenvolupament de l'alzina no es realitza en detriment 

dels roures, com succeeix en d'altres àrees localitzades al nord de Barcelona, com per 
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exemple l'Alt Empordà í Vall del Roine vPARRA, 1988; TR1AT-LAVAL. 1978. 1979). Ben 

al contran. ambdues corbes presenten un cert paral·lelisme Com ha estat discutit en la fue 

vegetal anterior, creiem que aquest fet pot estar posant de manifest el desenvolupament de 

rouredes mixtes, amb una forta penetració d especies boreom^diterranies -principalment 

alzines*. En aquest sentit, actualment existeixen, al vessant nord de la Serra de Collserola, 

petits nuclis de la comunitat Quercetum iltcis galloprovinciale cemoidetosum, on els mires 

poden arribar a ser dominants (BOLÒS, 1962», comunitat que. creiem, caldria relacionar 

amb l'espectre pol. link de la zona BES-B (RIERA, 1993b) L'aparició de Hhamrm -

probablement R. alaternas identificat a Can Sadurní (ROS. 1988)- i Arbutus unedo. 

confirmen aquesta penetració dels taxons boreomediterranis El caire més meridional de la 

vegetació podria estar també reafirmat pel creixement de ftnm 

D'altra banda, el creixement de determináis taxons. indica l'extensió del bosc de 

ribera en aquest moment, mentre que l'evolució inversa de Corxlus -que ara es redueix 

posaria de manifest que aquest taxo està més relacionat amb la roureda que amb les 

formacions arbòries de ribera. 

Al sector del delta del riu Llobregat, dues subfases poden ser clarament diferenciades 

(Fig VIII. 1): 

La subíase Da -entre c. 4500 i 3000 B.P.- es cancteritza a MBA, pel 

desenvolupament de les pinedes -amb percentatges de Pirna de fins el 55 f -, la reducció de 

l'alzinar i/o alzinar mixt -tant en valors relatius com absoluts-, i el creixement d'espècies 

arbustives, com Pistacia i Ericaceae, així com també de tes boixedes L'extensió dels boscos 

de ribera i propers està ací testimoniada per l'augment de Corytus i Alnus 

Durant la subíase Db -entre c. 3000 i c. 1 WO B P , es produeix una recuperació del 

bosc, principalment de tes alzines i roures, paral·lelament a una reducció de ftmu i, en 
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menor n e n n , de talons arbustius mediterranis Tant MBA com CCL. presenten durant 

aquesta fase un important desenvolupament de Vais. El diagrama CCL realitzat en una petita 

conca al peu del vessant sud de Montjuïc, posa de manifest uns percentatges d'alzina, roure 

i pi similar; a la darrera fase de MBA Tanmateix, ací els taxons arbust ¡us són presents 

demostrant tant l'existència d'alzinars alterats Arfrntm, Cistus, etc , com possiblement la 

presència de comunitats auitromediteiràrues en aquesta muntanya -ñsiacia. Erica arbórea 

i Olea 

Gràcies a que disposem de dades antiacoiój ique$ al sector sud de la plana barcelonina 

-Can Sadurní, situat a les elevacions interiors de Begues (ROS, 1988) i Can Tintorer, a prop 

de la plana deltaica del Llobregat (VILLALBA et ai, 1986, SERVEI D'ANÀLISIS 

ARQUEOLÒGIQUES, s.d.) (Taula VIII.2. Fig VIII 5>. podem precisar amb més detall les 

característiques de la vegetació en aquest sector 

Les anàlisis de Can Sadurní han posat de manifest el domini de Querem tlex-coceifera 

en els sectors interiors de les elevacions de Begues, però amb un percentatge elevat de 

Querem t caducifoli, entre 5800 i 4200 B P . que comença a reduir-se a partir de 30QÜ B P 

i de apareix ja definitivament amb anterioritat a 2000 B P (Fig VII I . 5) «ROS. 1988) 

A Can Tintorer, els valors de Querem tlex emrifera son molt inferiors als de Can 

Sadurní, fet pel qual hem de pensar que els alzinars es trobaven més estesos a les zones 

interiors properes que en els sectors litorals Aquest fet é» reafirmat per la presència de 

Philtyrea media i Rhamnus alaternus a Can Sadurní, d'altra banda inexistents a Can Tintorer 

(Fig. VIH 5) (ROS. 1988; SERVO d ANÀLISIS ARQUEOLÒGIQUES, s.d.) Les rouredes 

es deurien desenvolupar principalment en aquestes zones interiors, ja que, no només els 

valors d -1 roure són superiors a Can Sadurní que a Can Tintorer amb anterioritat als 3000 

anys B.F sinó que, en aquest jaciment, apareixen altres taxons caducifolis com Acer opalus. 
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Sorbus domestica. Cotoneaster nebrodensis, Prunus sp . Crataegus mmrngma, etc . 

,nc*.sients a Can Tintorer (Taula VUI.2. Fig VIII.5) (ROS, 1918). 

D'altra banda, te dades de Can Tintorer posen de manifest el fort desenvolupament 

de W«» twkpmms entre 5000 i 4000 B.P. -valors del 53%-, als sectors litorals (SERVEI 

D ANÀLISIS ARQUEOLÒGIQUES, s.d.). El creixement d aquesta espècie també té lloc, 

si bé en menor mesura, en rectors interiors, com ho demostra el pic existent a Can Sadurní, 

vers 4500 B P Ambdues dades es poden relacionar amb el creixement de ñms a MBA, que 

ha estat enquadrat cronològicament entre 4000 3500 B.P D'altra banda, aquestes dades 

demostren la major extensió de ñnus halepensis en zones properes al I «toral, corroborada 

per l'alt percentatge d'aquest taxo a les anàlisis antracológiques del Puig de Sitges (Fig. 

VIII 5) (GARCIA. MIRET & MARI. 1993) 

Respecte als taxons austromediterranis. s'aprecia un major desenvolupamant de 

ñstaaa lentiscus i Olea europaea als sectors més propers al litoral, com Can Tintorer i el 

Puig de Sitges (Taula VIII 2. Fig VIH 5) (SERVEI D ANÀLISIS ARQUEOLÒGIQUES. 

s.d.; ROS, 198S; GARCIA. MIRET & MARÍ. 1993) 

Les dades que acabem d'exposar, permeten apuntar el major desenvolupament de 

l'alzinar, alzinar mix! i/o rouredes, a les elevacions interiors, i de la màquia d'Oleo-

Ceratomm amb fínus halepensis en zones més properes a la costa (ROS, 1988). D'altra 

banda, també podem constatar la progressiva reducció de la vegetació caduc i tolia a l'interior, 

així com un major grau d'alteració de l'alzinar al sector costaner Per últim, cal destacar el 

fort desenvolupament de ñnus halepensis entre 5000 i 4000 B.P , principalment al pla, però 

també en les elevacions mes interiors (SERVEI D'ANÀLISIS ARQUEOLÒGIQUES, s.d.; 

ROS, 1988), coincident amb un increment similar observa; en sectors del sud de França 

(TRIAT-LAVAL, 1978) 
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Aquestes mateixes dades antracologtqucs aporten també informació per a la segona 

subfile vegetal descrita a MBA, i en permeten matisar alguns aspectes 

Es reafirma, en pnmcr lloc, l'evidència pol,tínica segons la qual, em« 2600 i 2000 

anys B P., Querem ilm-coccifera és clarament dominant a les elevacions interiors, que 

envolten el Pla, tant a Can Sadurní com a la Penya del Moro (ROS, 1988; ROS, s.d.) (Taula 

VIII 2. Fig VIH 5) 

Com ja s'havia apuntat a partir de les dades pol.Uniques, s'evidencia l'alteració de 

l'alzinar. Al sud del riu Llobregat, aquesta pertorbació es posa de manifest amb l'increment 

de Phillyea media, fístacia lentiscus i Erica sp . mentre que al nord del mateix riu. a la 

Penya del Moro. el grau d'alteració dels alzinars és superior, amb alts valors d'Artmus 

unedü i Erica sp. així com la presència de Qstus (Taula VIII.2. Fig. VIII.5). 

Com semblava evident, però ara queda contrastat, els taxons austromediterranis estan 

millor representats al sud del riu Llobregat -seqüència de Can Sadurní- que al nord del 

mateix -Penya del Moro (Taula VIII.2. Fig VIII 5) 

Els taxons caducifolis són presents al nord del riu Llobregat, si bé amb baixos 

percentatges -Querem t caducifoli i Últims campestns-, i pràcticament inexistents al sud 

d'aquest riu, com a Can Sadurní. 

Per últim, creiem que cal destacar, en ambdós jaciments, la no aparició de Pinus 

halepensis. 

Les dades exposades pcimeten afirmar una forta degradació de l'alzinar durant la fase 

Db, especialment intensa al nord -Penya de! Moro- que ha quedat dèbilment representada a 

MBA, si bé sí s'observa a CCL (Fig. VIII. 1). Al tractar-se aquests darrera seqüència, d'una 

conca de menor tamany, creiem que aquestes alteracions hau *u tingut un caràcter local, 

sense que puguin ser considerades regionals. D'altra banda, els alts percentatges de Quercus 
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üex-cocaftra, a Cm Sadurní i a ta Penya del Moro (Taula Vni.2, Fi§. Vm.5), a l'igual que 

a MBA, continuen indicant el domini dels alzinars Cal »oir. però, en compte la possibilitat 

que el diagrama MBA estigui recollint la producció pol límca de »dors propers al litoral 

pero que, donada la manca de dades antracologiques en aqoesta àrea, no poguéssim 

contrastar. Per últim, la presencia de Qucrcus t caducifoli a MBA en indica l'arribada a 

aquesta conca, de grans de pol. Ien pro vinents, probablement, del nord del riu Llobregat, 

donat que aquest taxo és inexistent en les sèries antracologiques de Can Sadurní, a partir de 

3000 BP. 

A aquestes dades antracologiques volem afegir els resultats de l'anàlisi de tres mostres 

d'un nivell torbés del sondatge SBL. localitzat al delta del riu Llobregat i datat a 3185±29 

BP. (Fig VIH .4, VIII. SM RIERA. 1992) La composició pol.Urtica d'aquestes mostres és 

força similar a la descrita a MBA entre -13.00 i -13.40 m, si bé s'aprecien cenes diferències. 

Entre aquestes, destaca el fet que els valors de taxons corresponents al bosc de ribera són 

superiors, fet lògic si tenim present la major proximitat de SBL al riu Llobregat. D'altra 

banda, el fet que la representació de taxons austromediterranís sigui menor, indica que 

aquestes comunitats es desenvoluparen més al sud. vers el sector de Garraf. 

Un altre fet destacable, són els alts valors de Buxus a SBL -1,3%- que indiquen que 

aqvesi taxo té un desenvolupament local i que la seva presència a MBA no és el resultat 

d'una aportació extrarregíonal deguda, per exemple, al riu LLobregat. 

Aquestes constatacions obren un nou interrogant referent al desenvolupament de les 

boixedes al sector sud del Pla de Barcelona, a partir de c. 4500/4000 BP. 

Els alts valors de Buxus a MBA -màxim del 5%-, i els sensiblement inferiors a CUB -

2%-, SBL -1,3%-, i i BES -1 %-, posen de manifest que les boixedes es trobaven localitzades 

orinar -»Iment al sud del Llobregat i nord de la plana penedesenca, és a dir, al massís * 
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Garraf, on actualment trobem restes d'aquestes comunitats, classificades com una vegetació 

de filiació submediterrània. resultat de la degradació de rouredes seques -Violo-Quercetum 

vakminae (BOLÒS, 1962; AAW, 1993). Aquesta hipòtesi està, en part, reafirmada pels 

diversos diagrames pol.línies. En aquest sentit, tant a CUB - -330 cm- com a MBA - -14,30 

m-, l'extensió de les boixedes està relacionada amb d'altres taxons indicadors d'una acció 

antrèpica -Enccceae, t. Cerealia. etc Tanmateix, alpns elements ens han de permetre 

precisar aquesta interpretació i valorar altres possibles causes a partir de l'anàlisi de diverses 

seqüències paleobotàniques. 

Així, Buxus apareix en els diagrames barcelonins i penedesenc amb anterioritat a la 

presència de l'home, si bé amb valors notablement inferiors. íractant-se. per tant. d'una 

comunitat que existia de forma natural. D'altra banda, és força curiós observar que a MBA, 

Buxus es desenvolupa paral·lelament a una dèbil davallada de Quercos t. caducifoli i, 

lleugerament més marcada, de Quercos t. iter. 

Diverses seqüències antracològiques obtingudes en jaciments de Catalunya i del sud 

de França, posen de manifest l'extensió d'aquest taxo amb una cronologia similar a 

l'observada a CUB i MBA: entre 4000 i 3Í00 B P 

Així. a la Cova del Frare -St LLorenç del Munt-. Buxus és present a 5800 B.P. 

(ROS, 1988), mentre que a la Cova del Toll (Muianès), aquest taxo presenta alts valors des 

de 6000 B.P. (GUILAINE et al., 1982). Buxus es desenvolupa amb una cronologia similar 

a MBA en algunes coves del sud de França, on nombrosos jaciments posen de manifest, a 

més, el fort desenvolupament d'aquest taxo conjuntament amb Quercus t. ilex, en detriment 

de Quercus t. caducifoli, a partir de 4000/3000 B.P : Font Juvenal, La Poujade. la Baume 

i Unang (VERNET, 1980; VERNET & THIEBAULT, 1987; VERNET, THIEBAULT & 

HEINZ, 1987). També en aquests estudis. Buxus ha estat interpretat com l'indicador d'una 
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degradació «¡tropica de les rouredes 

Sense vota- despreciar el paper de Facció de 'home en l'extensió de les hoixedes. 

existeixen alpins arguments que ens poden fer pensar en altres causes en primer lloc, la 

coincidència crooolèg¡ca de la seva expansió, en segon Hoc, el fet que aquest taxo aparegui 

en aquestes seqüències en moments de transició entre la roureda i l'alzinar i, per ïltim. el 

fet que tíuxus es desenvolupi paral·lelament amb Querem ilex-coccifera. Aquests elements 

que permeten apui.tai la possibilitat que comunitats d'alzinar amb boix s haguessin 

desenvolupat durant aqwst període, en part, com un element de transició entre la desaparició 

dels boscos caducifolis i la definitiva instal·lació del perenniíolts. que té lloc al nostre àmbit 

biogeogràfic, vers els 4000/3000 anys B.P., com a conseqüència d'oscil·lacions en el règim 

climàtic. 

Tanmateix, existeix un inconvenient de difícil solució; si aquestes comunitats es 

desenvoluparen en algunes ombrades de les elevacions del Garraf-Ordal i. com hem vist en 

d'altres jaciments, la recollida de la seva fusta per part de l'home és usual; com és, llavors, 

que aquest taxo no està representat en les anàlisis antracològiques de Can Sadurní? 

Per últim, a la Marina penedesenca, durant aquest període, podem diferenciar també 

dues subfases (Fig. VIH. 1): 

. La subíase De -entre c,3800 i c. 2500 B.P.- posa de manifest el manteniment d'un 

alzinar mixt, amb un desenvolupament de ftnust així com, puntualment, d'alguns arbusts 

com Ericaceae o Buxus Dins el conjunt de uxons que pertanyen a la provincia 

austrornediterrània, s'aprecia la reducció d'Olea i Pistacia -també en C.P. Aproximadament 

a -300 cm , vers els 3500 anys B.P., soberva la primera aparició simultània de Chamaerops 

i Rfwmnus, paral·lelament a una nova aparició d'Ephedra La presència, sempre coincident 
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de Rhamnus inri) Chamaerops. pot m un argument per a atribuir el primer uxó a l'cspècie 

Rhamnus Ixcundes. -\ M aquesta no ha estat identificada en les anàlisis antracològiques 

realitzades al Puig de Steps (GARCIA, MÏRET & MARI, 1993) 

Sense pretendre sobrcdimensionar canvis tan escadussers en l'espectre pol.link, no 

deixa de sorprendre el desenvolupament de Chamaerops, Rhamnus, Ephedra i Ptnus, 

paral·lelament a la davallada ó Olea i Pistacia. En aquest sentit, si bé els alzinars i alzinars 

mixts no presenten canvis substancials respecte a ta fase C. sí sembla poder deduir-se 

l'existència de canvis vegetals en les formacions pertanyents al domini de YOleo-Ceratonwn, 

amb la penetració de taxons amb un caire meridional més marcat. L'escassa disponibilitat de 

dades, fa difícil interpretar aquests canvis, si bé. a nivell d'hipòtesi, plantegem la possibilitat 

que durant aquest perode s'hauria produït la definitiva instal·lació de l'associació Querco-

Lentiscetum 

La subfase De -entre c 2500 i c 1300 anys B.P. mostra una da-.'aliada continua 

del llentiscle, el pi. l'alzina o el game i el roure, si bé en el diagrama de C P , es pot 

observar que aquests canvis són més profunds i ràpids Paral·lelament a aquests fets. es 

produeix el desenvolupament ¿'Ericaceae, Juníperas, Olea. Philfxrea i Buxus 

Aquesta subfase posa de manifest un procés gradual de degradació de l'alzinar i 

alzinar mixt, així com també de la màquia d'Oleo-Ceratonion i pineda, en favor de 

comunitats arbustives de substitució i màquies amb cai;vis en la seva composició vegetal, en 

tant que el llentiscle deixa de ser dominant i dóna pas a altres taxons com Juniperus, 

Ericaceae, Phyllirea Olea. 

La composició vegetal que s'observa a l'inici de la subfase De a CUB -entre -210 i -

230 cm-, ve corroborada, en gran part, pels resultats de les anàlisis antracolègiques 
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realitzades al Puig de Sitges (Taula VIII.2, Fig. VIII 5) (GARCIA. MWET & MAM, 1993) 

Aci. vers els 2400-2500 aap B P . apronmiadameni. Pmm halepensis es clarament 

dominant, amb valors modestos de Quercus Ua-cocäfera i Quercus t, caducifoli, essent els 

percentatges d'amhdoá taxons. força similars. Aquests fets corroboren tes dades pol, li ñiques 

obtingudes a CUB Els percentatges de ftstada lentiscos i Olea europaea també refermen 

l'existència de formacions de màquia en aquest sector, ja deduïdes a partir de l'estudi 

pol.link. Tanmateix, hi ha elements que difereixen entre les anàlisis pol líniques i 

antracològiques. Així. Olea europaea, Ulmus campesms i Rosmarinus officinalis estan 

fortament representats al Puig de Sitges, essent més escassos al diagrama de CUB (Taula 

VIII.2. Fig. VIII.5). Aquestes dades venen a reforçar la idea de l'existència d'un bosc 

caducifoli de ribera al sector litoral penedesene. observat a CUB. 

De la descripció dels canvis vegetals que Wem anat realitzant, concloem que l'evolució 

de la vegecació s'ha fet. durant aquesta fase mes complex, i que aquest fet és bàsicament el 

resultat de la combinació de dos factors: l'evolució natural de la vegetació resultat de canvis 

climàtics, edàfics, etc.- i la pressió de l'home, ara molt més sensible 

Abans d'entrar a valorar en el seu conjunt els canvis de vegetació a la costa central 

catalana, creiem que és important destacar l'augment de taxons arboris de tendència més 

humida, durant aquesta fases, especialment d'aquells taxons que s'haurien desenvolupat, en 

principi, en àrees més allunyades dels sectors litorals, com Fagus i Abies. 

Amb la finalitat de valorar correctament el paper d'aquests dos taxons, hem d'establir, 

en primer lloc, la seva cronologia En aquest sentit, al sector centre-nord del Pla de 

Barcelona, aquests taxons són presents com a mfnim a partir dels MOO i 7500 anys B P . a 

DR 1 A BES, el seu màxim desenvolupament es produeix vers els 3000 anys HP Al Sud 

del Pla de Barcelona, ambdós taxons son presents des de l'inici de la seqüència MBA, 
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probablement vers els 7000/8000 anys B P . amb un maxtm desenvolupament situat cap a 

3000 B P . reafirmat pel nivell «tffeós de SBL D'altra tanda, a la Manna pcnedcscnca. el 

faig i l'avet són presents des de 5000 B P . i els màxims valors es situen entre els 3500 i 

2500 anys B P 

En conclusió, podent afirmar que el pol Ien ú'AMes i Fatus apareix al Pla de 

Barcelona desde 7500 i 8600 anys B P . respectivament, mentre que el moment en que 

ambdós taxons presenten els percentatges més elevats coincideix en tots els diagrames: vers 

3000 anys BP 

L'aparició de valors importants de pol Ien de Fagas i Ahies és un fet constant a totes 

les planes litorals mediterrànies, tant al nord -Empordà, Rosselló. Languedoc. Provenca- com 

al sud del Pla de Barcelona -Torreblanca-Casablanca. Tanmateix, com és d'altra handa 

evident, els percentatges d'aquests taxons són notablement mes elevats a les planes situades 

a latituds més altes 

Al sector ací estudiat cal. en primer lloc. valorar l'origen dels grans de pol Ien 

d'ambdós taxons Així. els paltnomoiís observats a BES i MBA. en tant que diagrames 

realitzats en sediments deltaics. poden haver estat cortnsidcrats com aportats pels dos cursos 

d'aigua que neixen en zones exteriors al Pla de Barcelona els nus Best« i LLobregat 

Nogensmenys, (aparició de grans de pol,Ien d'aquests taxons en conques on no hi 

desemboquen cursos d'aigua extraiocals. com és el cas dels diagrames CUB. CCL. SBL i 

DR-1, posa un nou interrogant «obre la font d'origen d'aquests grans de pol·len. La 

possibilitat d'un origen únicament extralocal a les planes litorals, ha estat també posada en 

dubte a la vall del Roine. Languedoc. etc (TR1AT-LAVAL, 1978; PLANCHAIS. 19S7) 

Respecte a la difusió aèria dels grans de pol.Ien d'aquests taxons. la majoria d'autors 

destaca l'escassa capacitat de dispersió ¿els mateixos. Fagm presenta un radi de difusió 
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aproximat d uns 2-3 Km (CAMBON, 1981). nenn« que el d Abies és d'aproximadament uns 

15-20 Km (PEREZ-OBIOL & ROIJRE, 1990) 

Fls autors que han abordat el problema de Fagm i Abies en lectors litorals 

mediterranis, han plantejat diverses interpretacions. 

El desenvolupament inicial de Fagm a Barcelona 8600 B P - podria ser el resultat 

duna expansió primerenca d aquest taxo, a partir de refugis de vegetació costaners, vinculats 

a una més gran humitat edàftca Aquesta interpretació, plantejada per H Trial-Laval (1978), 

respon a la constatació d'una major antiguitat de Fagm en trams litorals, que als sectors 

interiors, a la baixa vall del Roine Aquest fenomen és visible també al Languedoc 

(PLANCHÁIS, 1987) D'altra banda, el desenvolupament inicial d'Abies ha estat també posat 

en relació amb l'existència de refugis vegetals luxtalitorals, durant el Tardi-glacial (TRIAT-

LAVAL, 1978» 

El màxim desenvolupament de Fatus es produeix, en línies generals, entre els 5000 

i 2000 B P Aquesta expansió ha estat interpretada, o bé com l'extensió de Fagm més enllà 

de les planes litorals, al llarg de la franja mediterrània muntanyenca (TRIAT-LAVAL. 1978), 

o lié com el defenvolupament d'aquest taxó en planes al·luvials litorals, aprofitant la major 

humitat edàfica. conseqüència dels alts freàtics (PLANCHAIS. 1987), 

Tanmateix, donats els baixos percentatges de Fagm e» els diagrames del sector 

central de la costa catalana -màxims dr! 3%-. no creiem que ací sigui possible parlar d'una 

extensió d'aquest taxó a la plana litoral, com ha apuntat N. Plancháis per al sector del 

Languedoc, on Fagm presenta, emperò, percentatges del 17% (PLANCHAIS. 1987). Creiem 

que en el nostre cas, la interpretació que H. Triat-Laval (197S) realitza per a la Provença 

occidental s'ajustaria més a la realitat. Segons aquesta interpretació, aquests taxoas s'haurien 

desenvolupat al cinturó mediterrani muntanyenc, a mitja alçada -entre els 800 i 1000 m 
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d'altitud-, però descend*« en zones de major humita*. com Ics valls, fins a une» desenes de 

kilometres de distància, respecte al sector litoral estudiat (TRIAT-LAVAL» Í97S), Aquesta 

possibilitat ha effltt recentment contrastada per la forta presència d'JMes, entre 

aproximadament 7000 i 5000 anys L» P , al diagrama de Banyoles, situat tan sols a 173 m 

d'alçada iPÉREZ-OBIOL & JULIÀ, 1994). Segons H.Triat-Lival, aquesta constatació 

posaria de manifest la potencialitat vegetal de la muntanya mitjana baixa que envolten les 

terres planes litorals mediterrànies (TRIAT-LAVAL, 1978, 1979). Voldriem assenyalar que 

vers el sud, han estat documentats grans de pol.Ien de Fagm, si bé únicament a nivell de 

presència, fins el sector de Casablanca-Torreblanea, possiblement vers els 3000 anys B.P.. 

segons les datacions obtingudes al diagrama de Torreblanca (Fig. VIII.2, VIII.3) 

(MENÉNDEZ & F L O R S C H Ü T Z , 1961; PARRA. 1983) Al sud d'aquesta àrea, el faig 

deixa de ser present. 

Així, al Pla de Barcelona podrien haver existit alguns petits nuclis de Fagus en planes 

al·luvials vers §500 B.P.. en posició de refugi, en relació amb una alta humitat edifica 

Tanmateix l'expansió de Fagus i Ahm vers els 3000 B.P., es deuria produir en sectors 

lleugerament més elects i frescs, com els vessants nord de les Serralades Litorals -

possiblement Fagus- o a les elevacions prelitorals -Abies i Fagus. 

En resum, podem afirmar que. entre els 4000/3000 i 1500/1300 anys B.P., el gradient 

latitudinal de vegetació a la costa central catalana es suavitza, com a resultat, principalment, 

del procés de formació de comunitats mixtes de roure i alzina al sector nord del Pla. 

Tanmateix, existeix encara una variació latitudinal de la vegetació (Fig. VIII. 1 >. en el sentit 

que: 

. Al nord del Pla de Barcelona es desenvolupen comuniats mixte«, però el roure és 
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encara dominar« sobre I alzina, i sestcncn tes pinedes 

Al sud de la piar« baicelomiw Ja combinació de dades pt>l liniquw i amracològk|uc5 

permet afinar la interpretació Documentem, aixf, uta primera suofase -D amb im 

creixement de tes pinedes, probablement relacionada amè l'extensió de tes comunitats 

d'Olm-Cemtmiún, principalment en sectors litorals, mentre que l'alzinar es trote 

principalment desenvolupat a l'interior. La redúcete de les rouredes és notable al sud del riu 

LLobregat a partir de 3000 B.P , on sebla que també es desenvoluparen comunitats d'alzina 

amb boix, com a element de transició vers una vegetació preAimitantment pcrermifèlia, si 

bé apareixen ja, símptomes de degradació de l'alzinar. En una segona subíase I)b . s'aprecia 

la recuperació d'alzinars -puntualment força degradats- i de rouredes, aquestes darreres, 

però, majoritàriament al nord del riu Llobregat. D'altra banda, les pinedes es redueixen. 

. A la plana penedesenca, la primera subíase -De- posa de manifest una certa 

immobilitat, amb la permanència d'un alzinar mixt amb alteracions puntuals Ei« principis 

canvis de vegetació es produeixen en el domini vegetal de VOieo-C^rmomtm, amb el possible 

desenvolupament d'un tipus lleugerament diferent d'associació vegetal, amb presència de 

Chamaerops. Rhamnus -R.tyctoides'}- i Ephedra. La segona subíase -Dd-, mostra un major 

grau d'alteració de l'alzinar, així com nous canvis vegetals en el si de VOko-Ctrattwím: 

extensió de Jumperm, (Mea i Philfyrea 

Hem documentat, així, un conjunt de canvis vegetals entre 4OÖ0 i 3000 B.P.. mes 

visibles en el domini de vegetació caducífèlia -BES-, i menys evidents al domini de vegetació 

pcrcnnifólia Una ràpida revisió del material palcohounic d àrees properes, ens aportarà 

elements per a la interpretació d'aquests canvis, en un moment m que l'acció humana pol 

jugar ja un paper important. 
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Al sector moral <k Ca'ieUó. dl diagrama de lamMmm mostra el maxim 

desenvolupament de Pima, lleugerament posterior • la datació 4 l i 0 B P ver\ 4000 B P 

(MENÉNDEZ A FLORSCtiÜTZ, 1961» <Fi§. Vm,3), que pol ser contlKioMl amb cl pic 

d'aquest mateix taxé de Casablanca, a 150 cm (PARRA, l913)tFif. VDI.2). Aquen prior

es paral leí a ta davallada de Qurnus. així com tamhc J alguns taxoos ausirtnncdHcrranis a 

Caiablaiica. Hauria. dieran i. flex. FkUtyiwa i Of« fPARRA» 1983), ARICAS fenòmens 

son similars als observa» an* cronologies iemblants a MÍA i CVB. 

Al sector «tad del Pa» Valencià, l'anàlisi antrtcolàgica de la Cova de tes Cendres 

mostra canvis vegetals profund^ entre 4300/4500 B,P , amb l'extensió d*un matollar de 

romarii -creixement ñaacm Itwisaa. Legummoue, Cmm. Uumums-Phiüyrta i Koumrmm 

(RíMANAI. VILLA VERDE & BERNABEl'. 1991). En altres jaciment* del sector. 

s'aprecia la forta extensió de la comunitat QHerco-Lenrucetitm. ven* cl 4011) B P -Cova 

Bernarda- (BADAL at GRAl'. 1984» D'altra banda, els estudis teaimentolègici evidencien 

una nova fase erosiva, a partir de 5000 B. P. (FUMANAL & DCPRE. 1986) Aquest conjunt 

de canvis vegetals i scdimentologtct na estat interpretat com el resultat de l'acció de l'home 

Sense ha\cr rcalitiat un buidatge sistemàtic, podem «bvervar, tanmateix, que en 

d'altres punts de la Península Ibèrica ha estat documentada una fase de major tcqttedat 

climàtica, com a Carvalhal -Portugal-, entre 4000 i 3200 B P . on »'estén una vegetació 

escterofil.la (MATEUS, 1992», 

En aquest mateix sentit, a Andaluiía. divers« diagramc- pol.lurai mostren canvn 

vegetals imporunis durant aquett període. AixJ. el diagrama de El Acebron -Huelva-

(STEVENSON à MOORE, 19881 posa de manifest canvi* hidrelèpes importants a la 

llacuna, a 4500 i a 3500 BP I) altra banda, a la seqüència de La Canada larga del Cerro 

del Soltito -Sierra de PMabres-, s aprecia ta reducció dels Qurnus caducifolis en favor dels 
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Quema perenrufoJis mm e!s 3500/3000 B.P. «if com l'extensió de taxons 

justromcditcrrams a partir de 2500 B.P. (RIERA. ESTEBAN & GÓMEZ. 1993). coincidim 

amb un fenèmen «nitor, documentat a Uguna (te Las Maares -Huelva-, a 2600 B.P. 

(STEVENSON A HAtMSON, 19921 

La possible existència de diverses variacioas climàtiques entre els 4500 i 1600 anys 

HP documentades a Barcelona. Valènua. Andalusia i Portugal, dins la Península Ibérica. 

ha estat també posada en evidència en àrees nord-africanes. Així. a Tigalmamine -Marroc-. 

ei documenten descensos del nivell d'aigua a 4800/4500 B P . 3500/3200 B.P. i 2200/2000 

B.P , amh fase* intermèdies d'ascens (EL HAMOITI et ni., 1991 >. Les anàlisis pol.Uniques 

reateade* en aquest llac, penen de manifest la reducció de ta vegetació caducifòlia a 33*00 

H P i a partir de 2300 B P. (LAMB, FICHIER & SWITSUR. 1989). També a partir de tes 

anàlisis amracolof iques. L Wengler & J-L. Vemet (1992» conclouen l'existència d'una fase 

de major sequedat entre 4500 i 3000 B P 

Al sector tunisià, il diagrama d'O-ei-Khaled. la maquia d'Oteú·L·mtscetum s'estén 

definitivament a partir de 4000 B.P (RITCHIE. 1984); mentre que a Ichkeul. una fa« més 

àrida ha estat documentada entre 3200 i 2200 anys B.P. (STEVENSON. PHETHEAN á 

ROBINSON, 1993). D altra banda, a Kerkemah. li instal·lació de VOUo-Crmtonion. com 

a indicadora de l'imci de rassecament climàtic. ¿* produeix entre JOOú i 4000 B.P,. »ÍÍRUN. 

1992» 

Al (unit nord de la ret*ió sahariana, aquesta fase <ie major sequedat ha è^zi tanH 

observada; entre 4500 i 3000 (MUZZOUNI. 1985). a partir de 4000 B.F. ¿ Mfiln 

(COUVERT. 1972». entre 35» i 2200/2000 B.P. (FAII1E. !986). oc. 

A pan part de if Catalunya bon» i suhmcdiien«nu. a l'igual que al diagrama BES, 

tes rouredes han estat dominants durant l'nolocè mitjà, s'ha posat en evidencia, ven els 
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4000/3000 anys B.F., t» proeei de wtèntímàé de U vegetació caducifoli per ta perermifòlia 

Aquests són eN casos de la Cova del Frare, on Querem t iter i Phxlhrea passen a 

ser dominants vers els 4000 B P (ROS & VERNET. 1987), la Cova PiiareHes, amb un 

desecas dels tai«» caducifolis en favor dels pcrcnnifolis, do-nirunts ja entre els 4000 i 3000 

anys B.P. (RIERA, s.d.); o de la Cova 120. mi Querem t Ua passa a ser dominat«, 

acompanyat de Philtyrea, vers els 3800 anys B P (ROS, 1988) 

Aquests canvis descrits són també observables en conques naturals, com a Banyoles 

on, amb posterioritat a 5800 anys B P., Querem t. iter creí* de form» notable (PÉREZ-

OBIOL & JULIÀ. 1994); o a Sobrestany -Alt Empordà-, on. aproximadament entre 4000 i 

3000 B.P. -cronologia deduïda a partir de la correlació amb els diagrames del sud de França-

. la roureda deixa pas a formacions ptrennífolies de Querem t ilex i Querem t, iuber 

(PARRA. 1918) 

En sectors més septentrionals, al Rosselló i Latiguedor, un primer creixement de 

Querem t. iter es produeix entre 4500 i 4000 B.P . i un segon, vers 3000 B.P.. moment en 

que aquest tax ó assoleix els seus màxims percentatges (PLANCHÁIS, 1982. 1985. 198"7; 

PLANCHAIS» Dl'ZER à FONTUGNE. 1991). A l'igual que succeeix al diagrama de BES. 

en la majoria de diagrames d'aquesta àrea, l'augment de Querem i ilex entre 4500 i 3000 

B.P. no és sufktent per a que els seus percentatges superin els de Q. t. caducifoli o Q. t. 

suber. fet que sí succeirà en un moment posterior, vers eh 2500/2000 anys B.P. 

(PLANCHAIS, 1982, 1985. 1987) 

A la vall del Roine, els diagrames pol.links havien evidenciat un primer 

descnvolupanvrn holocc de Querem t. ¡lex, a 7500 anys B.P. FJ segon increment es produirà 

entre els 4500 i 1000 anys B.P., si bé, a l'igual que succeïa al Langucdoc i Rosselló, en la 

znajoria de dugnmcs -Counhézon, Mollégues. La Trémie, etc.-, aquest seg,»r moment de 
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creixement no significa el domini percentual de les alzines/garncs sobre els roures, fet que 

ti facwnegttira w s els 2300/2000 BP. (BERNARD, 1972; TRIAT-LAVAL, 1978); o 

indis p^wwwenl, a 1200 B.P., com s'observa al palinograma de l'esfiny de Bene 

(LAVAL & MÉDUS, 1989) Aqucsi darrer hauria estat el model existent ¿1 diagrama Besòs. 

Dins e! grup de seqüències de la vall del Roine, l'increment dels percentatges de 

Querrus t ilex a c. 4500/1000 B.P., significa, ja, la seva preponderància sobre els Quereus 

I caducifoli, com succeeii per exemple, a l'anàlisi d'Augery (TRIAT-LA VAL, 1978). 

Exemples d'aquest procés de penetració dels alzinars dins l'anterior àrea biogeogràftca 

de les rouredes, poden observar-se, també, en d'altres punts del mediterrani occidental i 

central, en zones on actualment s'estenen els alzinars. A tall d'exemple, podem citar la costa 

dilmat-. cm un sondatge marí ha posat de manifest la davallada de ta> >ms caducifolis en favor 

de Quenm t ilex, vers 4000 B P (ROSSIGNOL-STRICK et al. 1992). Un procés similar 

ha estat documentat a Valle di Castigliane -plana de Roma-, a 3500 B.P. (ALES5IO et al.. 

1986), mentre que a Còrsega, tres augments de Quereus t. Hex es produeixen a 3000, 

2500/2200 i 1500 B P ÍREILLE. 1990) 

Com a principals conclusions d'aquesta fase, destaquem: 

Durant la fase D, entre els 4000/3000 i 1500/1300 anys B.P, es produeixen a la 

costa central catalana una sene de canvis, tant a la zona de vegetació caducifòlia com 

perenrífèMa, 

Aquests canvis suavitzen el marcat gradient de vegetació que havia existit al sector 

entre 6500 i 4000/3000 B.P., en tant que al nord, a partir d'aquesta dati, la roureda es va 

fent progressivament més mixta, amb una penetració de l'alzina; mentre que al sud. d'una 

banda, l'al anar es manté, si bé esti més alterat i, de ¡altra, existeixen alguns indicadors de 
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canvis ca to comunitats que pertanyen al domini de VOkv-Ceratomm (Fig. VHL1). 

. Donada la influència que ja poden exercir sobre el medi vegetal to comunitats 

humanes de l'Edat del Bronze i Ibèrica, es planteja ara el problema de com interpretar els 

canvis observats si el resultat d'accions antròpiques o de processos naturals -oscil·lacions 

climàtiques, etc.-. 

. Si bé no descartem el paper, sens dubte important, que tingué l'home en aquests 

canvis vegetals (v. cap X.2.3. X.2.3). l'anàlisi d'un conjunt de seqüències al mediterrani 

occidental permet apreciar l'ampli abast territorial, així com també el sincronismo de les 

variacions vegetals descrites entre 4500 i 3000 anys B P.. i, de forma menys evident, entie 

2500Í 2000 B.P. Les dades paleobotàniques permeten afirmar que aquests canvis són més 

profunds a l'àrea de desenvolupament ie la roureda -nord de Catalunya, sud de França 

centt Itàlia, Dalmàcia. etc El sincronisme dels canvis paleobotanies amb d'altres dades 

paleoclimàtiques, permet apuntar l'increment de sequedat climàtica a 4500 i 3500 B.P., i. 

amb menys seguretat, a c 2500 B P, Aquestes oscil lacions climàtiques foren la causa, 

reforçades per l'accié de l'home, dels canvis descrits, consistents principalment en l'extensió 

de l'alzina in detriment del roure 

. Dins de l'antiga àrea biogeogràfica de la roureda, s'observen dos models en la 

progressiva expansió de l'alzina. Un primer posa de manifest un minim de tres avenços: a 

4000/3000, 2500 i 1200 B.P., moment en que l'alzina passa a deminar sobre el roure (Fig. 

VIII. 1), Aquest seria, en definitiva, el model observat a BES i el més comú a les planes 

litorals del sud de França i nord-CM peninsular. En el segon model, els percentatges de 

l'alzina són ja superior als del roure a partir de 4000/3000 B.P. 

. L'existència d'una major aridesa del clima contrast" amb el fenomen de l'extensió 

del faig i avet a tes muntanyes arcummcdiierranics (TRIAT-LAVAL, 1978), que es produeix 
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a Barcelona i a la Marte pcncdescnca. si bé amb menor intensiut que les planes localitzades 

més al nord. En aquest senti«, han estat proposades dues interpretacions La primera accepta 

l'acció de Thome, directament o indirecta, com la causant de l'extensió del faig 

(PLANCHAIS, 1987). La «fona, considera el procés com el resultat d'un canvi climàtic, 

caracteritzat per un increment paral.lel de tes precipitacions i de les temperatures, de manera 

que. mentre a les planes l'augment de la temperatura incrementa la seqi-era, que es 

converteix en un factor limitant per al roure -i s'estenen els alzinars-, a la muntanya mitjana, 

les temperatures no són un factor crític i el que té realment repercussió és l'augment de la 

precipitació -afavorint, així. lexteasió del faig (PLANCHÁIS. RENAULT-MISKOVSKY 

& VERNET. 197?) 

. Queda així contrastada l'existència d'un mínim de dos grans models d'evolució 

vegetal en zones litorals i prelitorals durant la segons meitat de l'holocè -ja apuntat a partir 

de les anàlisis antraeolègtques realitzades per T, Ros (1992)-: una vegetació al sud del riu 

Llobregat, predominantment perennífèlia durant els darrers 6000 anys. i una vegetació -al 

nord del riu Llobregat- que passa de ser predominantment caducifèlia a perennífèlia. a partir 

4000/1000 anys B P 

Aquesta fase és força homogènia al conjunt dels diagrames disponibles. La seva 

cronologia pot enquadrar se. aproximadament, entr; els 1500/1300 i 950/900 B.P, a partir 

de les següents dades (Taula VIII I > 

A BES, aquesta fase, corresponent a la zona local BES C. s'inicia amb anterioritat 
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a la datació 1300 BP Si tenim present el fort increment de la taxa de sedimentació entre 

PES-B i BES C. creiem que podc.i apuntar um data de 1500/1400 BP per a l'inici de la 

fase. Aquesta cronologia ha estat recentment confirmada per fes anàlisis pol líniques 

realitzades al pro-delta del nu Besòs, que permeten situar l'inic i de la fase vers 1350 E P . 

a partir duna extrapolació cronològica (CANO, 1994). El límit superior de la fase E pot 

datar-se, en base a les comparacio.i$ amb els diagrames TG8 i TG9 (CANO, 1994), vers els 

950/900 anys B P (Fig VIII.5). 

. Basant-nos m la troballa de diverses restes ceràmiques, creiem que els nivells 2 i 

3 de CCL són post-romans, però anteriors al període Alt Medieval, per la qual cosa 

quedarien englobats en aquesta fase (RIERA & PALET, 1993). 

A MTR. la datació 1248±24 B P., marca l'inici de la seqüència. La zona MTR-A 

presenta unes característiques poi. Uniques que permeten incloure-la dins d'aquesta fase ÍTauia 

VIII. I). 

A CUB, la fase E -meitat superior de la zona CUB-C- s'inicià, segons una 

extrapolació de dates, vers 1300 B.P , i finalitzà a 950 B.P 

En el conjunt dei sector central de la costa catalana, aquesta fase es caracteritza per 

un procés de desforestació intensa i generalitzada, paral·lelament a una forta expansió de 

comunitats arbustives. Aquests fenòmens van acompanyats, a tots els diagrames, per un 

increment de les partícules carbonoses, expressió de I*increment de la freqüència dels 

incendis. Aquests canvis en la vegetació donen lloc a una relativa homogeneïtat de la 

ve§e*ació al Pla úe Barcelona i Marina penedesenca. Tanmateix, no deixen d'existir algunes 

diferencies entre els diversos sector* 

Al nord del Pla de Barcelona, aquesta fase significa una forta davallada de la coberta 

forestal (Fig. VIH. 1), principalment dels roures i pins, mentre que tes alzines decauen 
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posíenormem i en menor mesura, passam. an, a ser percentualment superiors als Quercos 

t. caducifoli L'extensió de taxem arbustius, com Juníperas, Ericaceae, Philtyrea i Arbutus. 

manifesten el procés d'obertura de l'alzinar, menu« que el desenvolupament de Cistus i 

Thsmelareae, així com d'alguns taxons herbacis, indica que, en alguns punts, el grau de 

degradació del bosc és intens 

Li forta reducció dels axons arboris de tendència mes humida, a exepció de Salix. 

està manifestant, ara, la reducció del bosc de ribera 

Podem afirmar, duties, que durant la fase E, al sector nord del Pla de Barcelona, els 

alzinars, molt oberts, passen a ser dominants sobre els routes, que anirien quedant 

progressivament reduïts a les zones més humides de les Serralades Litorals -fondalades, 

vessants nord, etc. D altra banda, les pinedes també retrocedeixen 

Al diagrama BES. tres sutaones poden ser diferenciades en aquesta fase (v. cap. 

VII. 1): 

. BES-Ci: Forta reducció dels taxons arboris, a excepció de Quercus t. ilex i Salà. 

Fen increment dels taxons arbustius i herbacis. La correlació entre respectre pol.link de 

BES i el de TG9 (CANO. 1994), permet apuntar una cronologia d'entre 1350 i 1200 B.P 

. BES-C2: Recuperació dels valors d'AP, dels tres tipus de Quercus, de H#WJ, així 

com dels taxons de tendència més humida. Els taxons arbustius i herbacis es redueixen 

sensiblement La correlació amb el diagrama TG9 (CANO, 1994), permet apuntar tina 

cronologia entre 1250 i 950 B.P , per a aquesta subíase 

. BES-C3: Nova fase de desenvolupament dels arbusts i reducció dels taxons arboris, 

a excepció de Quercus t. ilex que assoleix una relativa estabilitat. La correlació amb TG9 

permet apuntar una cronologia entre 950 i 850 B.P. per aquesta subzoru. De ser certa 
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aquesta equivilència pol IÍÍIK I entre BES i TG9. la datació de 1310±110 B.P. a -12,85 m 

de BES, hauna de ser descartada, per una possible contaminació (v. cap. VI 7) 

Al diagrama (XL -Mcitjuic-. s'aprecia una nova reducció de l'alzinar mixt en favor 

del desenvolupament de comunitats secundàries pinedes i arbustives Pkillyrm, Ericaceae 

i Arbutus-, així com d'altres taxons indicadors d'una major degradació, com Cistus i 

Thymelaceae. És important destacar rincrement de ftnus, fenomen invers a l'observat a BES 

i que podria fer suposar que, en zones no estrictament litorals, les pinedes de pi blanc 

tinguessin un paper important com comunitat secundària (Fig. VIII. S). 

Aquesta expansió dels pins, posteriorment a c 1300 B P , tatrbé s'observa a MTR-A, 

si bé en menor mesura. En aquesta zona sud del Pla de larcebna, amb l'excepció de Pinus, 

els altres taxons arboris presenten valors molt baixos, tant en percentatges com en C.P. Els 

taxons arbustius i, principalment els herbacis, són claiiment dominants, fet que posa de 

manifest l'existència d'una vegetació profundament alterada. Els paral·lelismes entre MTR 

i TG8 -aquest darrer situat al delta del riu Besòs (Fig. VIII.5) (CANO, 1994)- permeten 

apuntar una cronologia d'entre 1248 i 1050 BP. per a la zona MTR-A (Fíg. VIII. 1). 

A la Marina penedesenca. el diagrama CUB. posa de manifest un procés d'intensa 

desforestació del sector, entre 1300 i 950 anys B P (Fig. VIII.I). Aquesta davallada dels 

taxons arboris -especialment Pinus, Querrus t. ilex i Quercus t. caducifoli- és especialment 

brusca en el diagrama de C.P. El grau d'alteració dt les comunitats considerades potencials 

al sector -alzinars i maquies-, s'observa també en el desenvolupament de taxons herbacis i 

arbustius, com Ericaceae, Juniperus i Cistus, indicadors tots ells de l'extensió de les brolles 

de substitució. 

En conclusió, podem considerar que aquesta fase E significa un nou pas en la 

homogene i tzac ió de la vegetació a la costa central catalana, amb la consegüent suavització 
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del gradient latitudinal de vegetació, procés que s'havia imciat ja durant U fase anterior (Fig 

VIII 1) Aquesta relativa homogeneització de la vegetació és el resultat de la degradació i 

obertura de les masses forestals -principalment dels alzinars mixts i maquies- que significa 

l'extensió de brolles de substitució i de comunitats herbàcies, principalment nitròfiles 

Sembla, doncs, bastant evident que l'home està jugant, ara ja, un paper fonamental en els 

canvis vegetals que s'estan produint. 

Tanmateix, continua existint un cert gradient vegetal a la costa central catalana però 

aquest és ara princjpalment ei resultat de ta capacitat de regeneració de la vegetació, 

posteriorment a un període de freqüents pertorbacions. Així, tenim que. a BES, la vegetació 

forestal •principalment alzines i roures- té una capacitar de generació relativament ràpida 

quan la pressió de l'home es suavitza -subzona BES-C2. D'altra banda, a CUB, malgrat la 

reducció de la pressió humana posteriorment a 950 anys B.P , tan so s ñnm és capaç de 

regenerar-se, juntament amb alguns taxons arbustius de la maqui?, mentre que I alzina i el 

roure no tornaran a expandir-se. Aquest fenomen és probables„*nt el resultat de la pèrdua 

de sòls, ja de per sí menys desenvolupats sobre substrat calcari, com a conseqüència de 

l'erosió, amb posterioritat a les desforestacions de 1300 B P. 

Altres elements, com l'evolució de ñnm. permeten establir diferències entre els 

digrames Així, mentre al nord del Pla de Barcelona i a la Marina penedesenca tl·lnm es veu 

també afectat per les desforestacions, a MTR i CCL, aquest taxó es desenvolupa a partir de 

la davallada de Querem t. ilex i Querem t. caducifoli, com a comunitat secundària Aquesta 

evolució diferenciada podria ser el resultat d'una acció diversa de l'home segons es produeixi 

sobre pinedes litorals o interiore. 

A la resta del conjunt de Catalunya són escasses les dades sobre canvis de vegetació 

entre 140011200 B.P, Tan sols a Ullastret -Baix Empordà , un nivell de desforestació amb 
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la davallada de Quercus t. ilex, Quercus t, caducifoli i Pims, na estat posat en evidència i 

datat a 1500 anys B.P. {ESTEBAN, 1988). 

D altra banda, a Sobrcstany -Alt Empordà . s'aprecia una forta davallada dels 

Querem i Pinw, paral·lelament a un notabilíssim Uícrement de taxons arbustius, com 

Eiicaceae i Cistus (PARRA. 1988). Malgrat que l'autor proposa una datació de 2200 B P. 

per a aquest moment, nosaltre cream possible, en base a l'espectre pol link, poder situar-lo 

vers els 1500/1200 B.P., si bé l'enquadrament cronològic no deixa de ser imprecís 

Més a l'interior, al Fia de l'Estany -Garrotxa-, una important davallada d'AP, que es 

produeix por després de la datació 1700 B P (BURÍACHS. 1990a, 1990b) 

Al País Valencià, tan sols el diagrama de Torreblanca posa de manifest una davallada 

d'AP -Querem i ñnus-, amb posterioritat a 1670 B.P. (MENÉNDEZ & FLORSCHÜTZ. 

196l)(Fig VIII.3), amb correlació amb el nivell 50 cm de Casablanca, on a més de la 

caiguda de Quercus i ñnus, s'observa una reducció de ñstaaa i Olea, amb un 

desenvolupament á'Erica arbórea, posant de manifest, a l'igual que a CUB, un procés de 

degradació de la màquta litoral (PARRA. 1983) (Fig. VIII.2). 

En altres punts de la Península Ibèrica, han estat també documentats canvis en els 

espectres pol línies durant aquest període, principalment al Sistema Central. Com a exemples, 

citem la reducció d'AP i creixement dels taxons herbacis, a 1440 B.P . al Puerto de 

Morcuera -Madrid (GIL, TOMAS & RUIZ. 1993), la forta reducció d'AP. posteriorment 

a 1800 B P . a la Sierra de Guadarrama -Madrid- (VÁZQUEZ & RUIZ. 1992), o la forta 

davallada d'AP, anterior a 850 B.P, a Sierra da Estrela -Portugal« (BRINK & JANSSEN, 

i 3rt§3). 

Diverses dades sobre canvis vegetals i climàtics d'aquest moment han estan també 

documentades al nord d Africa En aquest sentit, al Marroc, s'na enregistrat un penode 



d'alteració vegetal i derrotó dels sòls. Així. a Dayat Iffir. s'observa um fase erosiva a 1500 

B P . i l'existència d'incendis vers 1600 B.P. (LAMB, DAMBLON & MAXTED. 1991); 

a Dava: Afourgagh. tingueren lloc importants desforestacions i es produí un fase erosiva a 

1700 B.P. (LAMB, DAMBLON & MAXTED, 1991); a Tafuelmam nHarcha, existeixen 

dues fases de marcat descens d*AP. a 1800-1600 BP i a 1400-1200 B.P (LAMB. 

DAMBLON & MAXTED. 1991). a Tigalmamine. per úliim, e$ produeix una reducció d'AP 

vers 1600 B.P , i de Cedras, a 1450 BP (LAMB. DAMBLON à MAXTED. 1991) 

Si bé aquests canvis pol.línies, així com l'existència de fases erosives, han estat 

interpretats com el resultat de l'acció humana (LAMB. DAMBLON & MAXTED. 1991). 

F. Damblon (1989) ha apuntat la possibilitat que la davallada de Cedrus a c. 1450 B.P. sipi 

el resultat d'un procés d*ass«%ament climàtic 

També a Tunísia, han estat enregistrats canvis en els registres sedimentan* durant 

aquest període Al llac d'Ichkeul, vers els 1500 anys B.P,, s'inicia una fase d'aigua salada. 

mentre que els taxons austromediterranis creixen notablement (STEVENSON. PHETHEAN 

à ROBINSON. 1993). D'altra banda, al Golf de Gabés. els diagrames pol.línies posen de 

manifest un nou desenvolupament d'Anemista, Chenopodiacfae i de taxons 

austromediierranis vers els 1500/1400 anys B.P. (BRI'N. 192). Si bé no es nega que la 

intervenció humana fou important, les dades històriques demostren l'existència d'un període 

més sec. entre els anys 591 i 640 d.C. en aquest sector (BRUN. 1992). 

Del que portem descrit, podem afirmar que al nord d'Àfrica, si bé la pressió humana 

és important, tes diverses dades paicoclimàtiques semblen indicar d'un procés d'increment 

de la sequedat vers els 1500 B.P. En aquest sentit, aquesta fase ha estat també descrita per 

A Muiíolini (1985)« Sàhara, i per L. Wcngler & f-L. Verriet (1992), al sud del Marroc 

(1992) 
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D'altra banda, al sector que t'estén al nord del Pla de Barcelona, s'ha posat de 

manifest una fase de forta activitat humana a partir dels 1400-1300 anys B P . amb una 

reducció d'AP i tia fort desenvolupament à'Olen. Qmanea, Vitis i Cerealia (PLANCHAIS, 

19S2; PLANCHAIS & PARRA, 1984) 

Més al nord, a la baixa vall del Roine, s'aprecia un primer increment d'Olea entre 

1700 i 1200 BP. Així, a Vallat Neuf, l'augment dels valors d'Olea es produeix a partir de 

1700 B P , assolint els valors màxims vers 1500 BP (TRIAT-LAVAL, 1978, 1982); a 

l'estany de Bcrre. el desenvolupament d'aquest taxo té lloc a partir de 1200 BP. (LAVAL 

& MÉD1TS, 1989). mentre que a Trémie, aquest es produeix a 1500 B P. (BERNARD, 

1972). 

En alguns diagrames de la Provença occidental, es documenta un nou 

desenvolupament de Quercus t ilex i Pinus. En aquelles seqüències en que els roures eren 

encara dominants, els seus valors passaran ara a ser interiors al de les alzines 

En altres àrees del Mediterrani occidental observem processos similars als descrits a 

Barcelona, com a Còrsega -Llac Creno o Le Fango-, on es produeix una fase desforestadora 

amb extensió de Querem t ¡lex vers 1500/löOD BP (RFJLLE, 1990). HH Lamb (1968). 

parla d'un màxim de sequedat vers 1350 BP., on la irregularitat de les precipitacions tenen 

com a conseqüència un increment de l'erosió 

Sí bé l'acció de l'home sembla ser ara una de les causes principals dels canvis 

vegetals desertis, creiem poder mantenir la idea de l'existència d'un cert assecamem climàtic, 

especialment apreciable en algunes àrees de la Peninsula Ibèrica i Nord d'Àfrica, però que 

també pot endevinar se en d'altres sectors al nord de Barcelona, amb una nova fase 

d'extensió de l'alzina. En aquest sentit, en sectors més humits del centre i notd d'Europa, 

existeixen algunes seqüències que indiquen aquest procés de variació climàtica 
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S'ha apuntat, per exemple, l'existència d'un anomena» "òptim climàtic" entre 1250 

i 650 B.P, que sembla estar vinculat a un increment de tes temperatures, entre 1300-950 

B.P. (BELL & WALKER. 1992). En aquest mate» sentit, s'ha documentat una temperatura 

estival superior a l'actual, a 1560 B P . amb una davallada de la mateixa, a 1200 B.P. 

(HAFSTEN, 1981). 

Creiem deies que, durant aquest període, la intensa acció antròpica es combina amb 

un moment d'assecament del clima, conseqüència, probablement, d'una distribució més 

irregular de les precipitacions al llarg de l'any Aquests dos factors combinats foren, 

probablement, els causants de l'intensa fase erosiva, documentada als diversos registres 

barcelonins. 

A tall de conclusions, podem destacar: 

. Es defineix una nova fase de vegetació a la costa central catalana amb uns límits 

cronològics entre 1500/'300 i 900/800 B P 

. Al sector nord del Pla, els alzinars, si bé força altera», passen a ser dominants 

sobre les rouredes, instal·lant se. ara definitivament, l'alzinar litoral, comunitat vegetal que 

ha estat considerada per O. de Boles (1962) com la potencial del sector (Fig. VIII. 1). Aquest 

procés de definitiu predomini de l'alzina sobre el roure ha estat documentat en d'altres àrees 

ai nord de Barcelona. Al sector sud del Pla de Barcelona s'aprecia l'existència d'un alzinar 

molt alterat, amb una extensió de brolles i pinedes, mentre que al litoral penedesenc 

observem també l'alt grau d'alteració de l'alzinar, de la màquia i de la pineda. 

. La fase significa una certa homogenització del gradient de vegetació al sector central 

de la costa catalana, ja iniciada durant la fase D, conseqüència ara, principalment, de la 

degradació de les comunitats forestals (Fig. VIII. 1). 



. Tanmateix, e! manteniment d'un cert gradient vegetal en aquesta àrea és el resultat, 

d'una banda, del tipus de vegetació existent a cada sector, però també, i sobretot, de la 

diferent capacitat de recuperació de la vegetació de cada sector, amb posterioritat a les 

pertorbacions. 

. Si bé creiem que l'acció antròpica és el factor principal d'alteració de la vegetació, 

les dades existents al nord d'Àfrica, així com a Kuropa. permeten apuntar que ens trobem 

davant d'una fase de cert assecament climàtic, resultat d'una distribució anual més irregular 

de les precipitacions. I-a combinació d'ambdós factors tingué com a resultat, a Barcelona, 

una intensa fase de desforestació i erosió. 

. Importants canvis vegetals han estat també documentats en d'altres punts de 

Catalunya i la Península Ibèrica, mentre que al sud de França aquest període significa 

l'expansió d'una important activitat agrícola. 

VIII.6. FASE F 

Aquesta fase de vegetació està limitada cronològicament entre 900/800 i 600 BP 

(Fig. VIII 1) 

Al diagrama 3ES, la cronologia d'aquesta fase l'establim en base a la comparació 

amb els diagrames TG8 i TG9 (Fig. VIII 5MCANO, 1994) A partir de les correlacions 

establertes sobre la corba ¿Olea d'aquests diagrames, creian que la zona BES-D es degué 

iniciar vers 950/900 B.P., amb un màxim desenvolupament d'aquest taxo entre 775 i 750 

B P , mentre que la davallada ú'Olea -que caracteritza el final del diagrama BES- es pot 

situar vers 500 B.P., a TG9. i vers 600 B.P., a TG8 (CANO, 1994). La datació obtinguda 

a CUB per a l'inici de la fase -950±50 B.P.- és força coincident amb l'extrapolada a BES. 
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A grans trets, aquesta fase es caracteritza principalment pel desenvolupament de 

l'olivera i um recuperació dels taxons arboris, paral·lelament a la reducció dels arbustius 

Malgrat la relativa homogeneïtat de vegetació durant aquesta fase, existeixen elements 

clars de diferenciació entre els diagrames. 

A la «ma BES-B. la recuperació de la vegetació arbòria es fa principalment amb 

l'extensió d'alzinars mixts amb roures, probablement corresponents a la comunitat Quercetum 

ilicis galloprovinciale subass. cerriaidetosum, que ens dóna una idea clara de la potencialitat 

d'aquesta associació al sector centre-nord del Pla de Barcelona (BOLÒS, 1962; RÍOS, 1993). 

D'altra banda, també s'aprecia un increment de taxons arboris de tendència més humida. 

A MTR, podem separar dos moments amb una vegetació diferenciada. La zona MTR 

B, posa de manifest l'increment de ftnus i Juníperas vers els anys 1050-950 B.P. -a partir 

de correlacions amb el sondatge TG9 (CANO, 1994)-, possiblement responent a canvis en 

la configuració dels sectors litorals, com l'extensió de sòls sorrencs, etc. La subzona MTR-

Cl mostra -principalment en valors de C.P.- una recuperació del bosc -pins, alzines i roures-

, si bé aquest es manté força degradat, com ho demostren els valors relativament alts dels 

taxons arbustius. D'altra banda, sembia que la vegetació arbòria més humida es desenvolupa 

amb major dificultat a MTR que a BES, probablement a causa de la seva major 

meridionaiiuii. Aquesta subzona MTR-C1 pot ser acotada cronològicament entre 950 i 850 

B.P. La subzona MTR-C2, marca la reducció de tots els taxons arboris, a excepció de fínus, 

ja durant els s. XIV i XV. 

A CUB-D, a més del desenvolupament d'Olea, ja comentat, la recuperació forestal 

tan sols pot ser realitzada per ñnus, mentre que els alzinars han perdut la seva cipacitat de 

regeneració, també creiem que les comunitats é"Oko-Cermmion s'empobreixen, 

desenvolupant-se notablement els taxons herbacis. 
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De nou, podem observar una certa homogeneïtat vegetal -conreu d'oliver* i 

recuperació del bosc- i cronològica, a la cota central catalana. Tanmateix, tes diferencies 

entre els sectors s'estableixen, ara, en el tipus de comunitats arbòries que mantenen la sev» 

capacitat de recuperació. Així, observem que, a BES, l'alzinar mixt toma a ocupar antigues 

àrees, mentre que el desenvolupament de la pineda és menor. En canvi, A CUB, tan sols les 

pinedes tenen capacitat de regeneració, possiblement com a conseqüència de l'erosió dels sòls 

durant la fase anterior que, a l'estar desenvolupats sobre substrat calcari, deurien ser menys 

profunds. 

Situat entre aquests dos diagrames, MTR fa un paper de transició presentant una certa 

recuperació, en menor mesura que a BES, de l'alzina i el roure. D'altra banda, l'augment 

dels valors de Pinus. així com el manteniment de les brolles, ens indiquen l'existència 

d'àrees, al sud del Pla de Barcelona -probablement les de substrat calcari-, on l'alzinar no 

pot tornar a instfl.lar-se, com ha succeït també a CUB. 

Arribáis a aquest punt -s.X-XIV d.C.% en que l'home s'ha convertit en el primer 

causant dels canvis vegetals, deixarem gran part de les comparacions amb d'altres diagrames 

i discussió per al capítol referent a l'acció antròpica (v. cap, X.2.6). Tanmateix, sí volem 

assenyalar com el desenvolupament ú'Olea -molt probablement conseqüència del conreu- pot 

observar-se també en d'altres diagrames catalans, com Ullastret i Pla de l'Estany, amb 

cronologies similars (ESTEBAN, 1988; BURJACHS, 1990a, 1990b). Un fenomen similar 

s'aprecia al Rif i Atlas marroquins, amb l'increment de l'olivera a partir del 1000 B.P. , amb 

un màxim desenvolupament, vers els 800 any. B.P. (RE1LLE, 1977; LAMB, DAMBÏDN 

& MAXTED, 1991), o a Tunísia, amb un íncrenienet del conreu d'olivera vers 1000 B.P. 

(BRUN, 1992). 

A sectors del sud de Franca també s'aprecia l'extensió d'aquest conreu durant el 
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període medieval, si bé aquest havia tingut ja una forta presència dura« la fase anterior 

(LEVEAU et al, 1991). Aquest fenomen es produeix a Canet amb posterioritat a 700 BP 

(PLANCHAIS, 1985), a l'estany de Berre, vers l'any 1000 B.P. (LEVEAU et al,, 1991), 

etc. 

No deixa de ser sorprenent que el desenvolupament del conreu de l'olivera vers el 

1000/800 B.P sigui un fenomen tan comú a tot el Mediterrani occidental. 

Sense voler caure en un determinisme climàtic, és possible que algunes petites 

variacions climàtiques afavorissin el conreu d'aquest taxo. Evidències d'un nou assecament 

del clima han estat enregistrades al nord d'Europa, entre 900 i 700 B.P , aproximadament. 

Citem, a tall d'exemple, l'augment de temperatura i de l'aridesa, documentades a Anglaterra 

entre 750 i 650 B P. i entre 750 i 500 B.P., segons els tipus de registre, o l'estudi isotòpic 

de Dansgaard. que ha permès concloure un augment de les temperatures entre 750 i 550 B.P. 

(BELL & WALKER, 1992) 

D'altra banda, al nord d'Àfrica, han estat també documentades evidències d'aquest 

nou període d'assecament: reducció del nivell d'aigua a Tigalmamine a partir del 800 B.P. 

(EL HAMOirn et al,, 1991), o l'increment de la salinitat de l'aigua a Ichkeul, vers el 800 

BP (STEVENSON, PHETHEAN & ROBINSON. 1993) 

Tanmateix, volem insistir en cl fet que els motius humans -econòmics, socials, etc-

de l'expansió de l'olivera són, sens dubte, els més importants, si bé es pogueren veure 

afavorits per aquestes petites oscil·lacions del clima. L'aspecte humà del fenomen serà tractat 

més endavant (v. cap. X.2.6). 

D'altra banda, la recuperació del bosc, a partir de l'any 1000 B.P. aproximadament, 

observada a Barcelona, ha pogut ser documentada en d'altres punts de Catalunya, com a 

Ullastret -Baix Empordà-, amb la regeneració de Quenas t. ilex i Q. t. caducifoli 
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(ESTEBAN, 1988). o al Pia de l'Estany, amb un desenvolupament de ¡Htm (BURJACHS. 

1990a, 1990b). També al LangueUoc, s'aprecia la recuperació dels valors d'AP, amb un 

increment de Quercus t. ilex i Fagus amb posterioritat a 700 B.P. (PLANCHAIS, 1985) 

mentre que, a la Provença occidental, l'extensió es produeix tan sols en Pinus (TRIAT-

LA VAL, 1978; BERNARD, 1972). Com serà analitzat posteriorment, aquest procés de certa 

recuperació del bosc serà conseqüència del pas a unes activitats econòmiques humanes més 

intensives i menys extensives que durant la fase E (v. cap. X.2.6). 

Les dades pol.líniques obtingudes per nosaltres, finalitzen vers els s. XIV i XV dC. 

Malgrat això, els estudis recents de J.P. Cano (1994) permeten conèixer l'evolució vegetal 

fins a l'actualitat al sector nord del Pla de Barcelona, podent diferenciar dos períodes, que 

no ens atrevim a qualificar de fases vegetals generals al Pla, donada l'escassetat de dades. 

Durant un mament G, entre 650 i 100 B.P , perdura un alzinar força obert, amb forta 

penetració dels taxons arbustius (Fig. VIU. 1). La degradació d'aquest alzinar és constant al 

llarg del període, amb la reducció dels valors de Quercus t. ilex. El taxo dominant ha passat 

a ser Pinus, posant-se així de manifest, l'extensió de comunitats vegetals de substitució. 

S'aprecia, també, el fort desenvolupament dels conreus d'olivera, cereals i vinya, si bé 

aquesta darrera despareixerà vers els 200 anys B P -1800 d.C.% com a conseqüència de 

l'extensió de la filoxera (CANO, 1994) 

El darrer moment -H- (Fig. VIII. 1), engloba els darrers 100/50 anys. S'aprecia una 

nova recuperació dels taxons arboris; principalment ñnus, però també Quercus t. ilex i 

Quercus t. caducifoli, paral·lelament a una reducció de taxons arbustius. Aquestes dades són 

de gran interès, perquè de nou posen de manifest el desenvolupament d'un alzinar mixt, 

indicat pe! paral.¡elisme de les corbes d'alzina i roure, en moments de menys pressió 

antrópica. Així, creiem que al sector nord del Pla de Barcelona, ¡alzinar mixt -probablement 
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la comunittt Quercmm ilicis gaüopmvinàlae subass. cerrioidetosum- es configura com la 

vegetació potencia! (CANO, 19*94), 
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