Es
Guilpleai Nat
ries- ural d
Sava e les
de SParc N
sson
a
del Mant L atura
Parc
unt loren l
del MNatu
i l’Ob ç
ra
ac
Parc ontsenly
Mon del
Parc
i
el Ctnegre
Garrdel
orred
af
or

El programa Coneguem els nostres parcs és un programa d’educació ambiental, que organitza des de 1984 l’Àrea d’Espais
Naturals de la Diputació de Barcelona, destinat a promoure el coneixement dels espais naturals entre els docents i els escolars de
la província de Barcelona.
Existeix una versió d’aquest material didàctic per a nens i nenes amb ceguesa o altres discapacitats visuals.
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Fauna

Alguns dels animals que viuen lliurement en espais naturals poden
observar-se a ull nu o be amb binocles, si no fem gaire soroll.

ALV

Formiga

Messor capitatus Insecte

OO

Escurço

Vipera aspis Rèptil

Barb de muntanya

Tudo

Barbus meridionalis Peix

Columba palumbus Au

ALV

AP

AA

Escorpi

Buthus occitanus Aràcnid

OP

Pit-roig

Erithacus rubecula Au

ER

Sargantana

Podarcis hispanica Rèptil

LB

Aliga cuabarrada
Aquila fasciata Au
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A vegades no els podem veure per la seva raresa o singularitat, pero els podem
sentir. Alguns animals tenen un cant molt facil d’identificar.

AA

Puput

Upupa epops Au

puu-puupuu

JC

Mallerenga carbonera
Parus major Au

tiitxiu-tiitxiu
-tiitxiu

AM

Granota verda
Rana perezi Amfibi

creee-creee
kia-kia-kià-grrr

JC

Gamarus
Strix aluco Au

uu-uu-uuuu ke-uik

HK

ALV

Grill

Gryllus sp. Insecte

cri-cricri-cri

Gaig

Garrulus glandarius Au

skraaak

Mes facil es detectar la seva presencia observant els rastres que deixen.

Fagina

Esquirol

Martes foina Mamífer

Sciurus vulgaris Mamífer

LB

Ratoli de bosc
Apodemus sylvaticus
Mamífer

ALV

Excrement de fagina

Pinya menjada per
esquirol

Talp
ALV

Talpa europaea Mamífer

ALV

Pinya menjada per
ratoli
ALV

Cau de talp
ALV

ALV

ALV
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Senglar

Teixo

Sus scrofa Mamífer

Meles meles Mamífer

ALV

Teixonera
ALV
ALV

Guineu

Petjada de senglar
ALV

Vulpes vulpes Mamífer

Conill de bosc
Oryctolagus cuniculus
Mamífer

Excrement de conill

Petjada de guineu
ALV

ALV

ALV

ALV

io
Vegetac

Tipus de boscos existents a Catalunya

Fageda

Pineda de pi blanc

La fageda, amb el faig (Fagus sylvatica)
com a arbre dominant, necessita un
ambient sempre humit. A causa de la
poca llum que deixa passar el brancam,
hi trobem un sotabosc transitable amb
poques espècies de plantes, com el
boix grèvol, el tintorell o el buixol.
ALV

Roureda

El pi blanc (Pinus halepensis) pot
formar veritables pinedes, encara que
normalment el trobem formant boscos
mixtos amb l’alzina. El sotabosc està
format pel bruc, les estepes i l’arboç.
Moltes d’aquestes pinedes són boscos
de transició, o sigui, que al llarg dels
anys aniran transformant-se en alzinars
o rouredes.

Les rouredes són boscos caducifolis.
Poden estar formades per diferents
espècies de roures. Segons la zona
podem trobar rouredes de roure
martinenc (Quercus pubescens) o de
roure de fulla gran (Quercus petrea).
Normalment els trobem barrejats amb
pins o alzines.
ALV
ALV
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Maquia de
garric i margallo

Castanyeda

Les màquies són boscos formats
únicament per arbustos alts (fins a tres
metres). Aquesta comunitat vegetal
es caracteritza per la presència del
margalló (Chamaerops humilis), que
és l’única palmera autòctona d’Europa.
També hi podem trobar plantes com el
llentiscle (Pistacia lentiscus) i evidentment
el garric (Quercus coccifera).
ALV
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Brolla

El castanyer (Castanea sativa) és un
arbre que l’ésser humà va introduir a la
zona fa molts anys, provinent de l’altra
banda del Mediterrani, per aprofitar-ne el
fruit. Està molt ben adaptat als vessants
obacs del Montseny i de les Guilleries,
on forma petits boscos i s’explota per la
seva fusta.

Les brolles són boscos on només hi
ha petits arbustos d’un metre d’alçada
com a molt. Podem trobar-hi espècies
vegetals com el bruc, l’estepa, la
gatosa o el romaní.
ALV

ALV

Bosc de ribera

Alzinar

Avetosa

A les vores dels corrents d’aigua, hi
creix una vegetació específica formada
per arbres caducifolis. Es reconeixen
per tenir una coloració més clara
que la dels boscos mediterranis que
els envolten. Els boscos de ribera
segueixen en paral·lel la línia de rius
i de torrents. Alguns dels arbres que
hi trobem són el freixe, el vern, el
pollancre, el trèmol i l’àlber.

L’alzinar, vist de lluny, mostra un
aspecte uniforme de capçades
arrodonides de color verd fosc que li
dóna l’alzina (Quercus ilex), l’arbre que
hi predomina. L’interior de l’alzinar és
dens i ombrívol, poc transitable a causa
dels arbustos i les lianes, i hi escasseja
l’herba per la falta de llum.
Les espècies de sotabosc que hi
abunden són les lianes, com l’arítjol
i el lligabosc, i altres com la rogeta,
l’aladern, l’esparreguera, el marfull,
l’arboç i el galzeran.

Al Montseny trobem les avetoses més
meridionals de l’Europa occidental. Estan
formades per l’avet comú (Abies alba),
que prefereix les zones obagues de la
muntanya amb una atmosfera humida i
precipitacions abundants.
ALV

ALV

ALV
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Algunes plantes tipiques dels espais gestionats per la Xarxa de Parcs Naturals.

ALV

ALV

Margallo

ALV

Falzia negra

Asplenium adiantum-nigrum

ALV

Gatosa

Ulex parviflorus

Ilex aquifolium

Viburnum tinus

Quercus coccifera

ALV

Boix grevol

Marfull

Garric

Chamaerops humilis

ALV

ALV

Llentiscle
Pistacia lentiscus

ALV

Romani

Rosmarinus officinalis

ALV

ALV

Bruc

Pi pinyer

Erica sp.

Pinus pinea

ALV

Lligabosc

Lonicera implexa

ALV

Estepa blanca

Ruscus aculeatus

Aritjol

Cistus albidus

ALV

Galzeran

ALV

Smilax aspera

MGCN

Herba de Sant Segimon
Saxifraga vayredana

AP

Orella d’os
Ramonda myconi
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Qualitata
de l’aigu
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Aigües lleugerament
contaminades

Aigües contaminades

Larves
de libel·lules
Libellulidae

Escorpi
d’aigua
Nepidae

Cuc de cua
de rata
Syrphidae

Larves
d’efimeres
Ephemeridae

Escarabat
d’aigua
Dytiscidae

Cuc vermell
Chironomidae

Cranc de
riu iberic
Astacidae

Cargols
d’aigua
Lymnaeidae

Cucs de
capsa
Brachycentridae

Sangoneres
Erpobdellidae

Aigües netes

ALV

Larves de
mosquits
Culicidae
Cuc de
terra
Lumbricidae
ALV

ALV

+ concentració d’oxigen dissolt

- concentració d’oxigen dissolt

- concentració de contaminants

+ concentració de contaminants

Roques
Sedimentaries

Són les roques formades per la unió de partícules
soltes anomenades sediments, provinents d’altres
roques que, per l’acció del vent, l’aigua o el gel, han
estat esmicolades.
XPN

FM

IA

KM

XPN

IR

Metamorfiques

Són roques formades a partir d’altres roques ja
existents, quan aquestes són sotmeses a un gran
augment de pressió o de temperatura, o tot alhora,
a conseqüència del qual els seus minerals, sense
arribar a fondre’s, es transformen en altres minerals
capaços de suportar les noves condicions.

Ignies / magmatiques

Les roques ígnies o magmàtiques són les que s’han
originat a partir d’un magma que, en refredar-se,
s’ha solidificat.

13

Els AVENCS son conductes mes o menys verticals excavats a l’interior de la roca calcaria,
amb una o mes boques d’entrada a la superficie del rocam. Normalment els ha produït
l’aigua de la pluja, que, en anar desfent el ciment calcari, va obrint cavitats a la roca.
1
2
3

4

4

5

12

6
11

9
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rascler
Dolina
Pou
Avenc
Cova
Galeria
Sala
Llac subterrani

7
10

14
15

8

JB

IR

Estalactita
Estalagmita
Columna
Bandera
Cascada
Riu subterrani
Sifó
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Paisatge

El paisatge es un component important per a la qualitat dels espais naturals.
Una vista panoramica ens permet analitzar el territori i interpretar el paisatge.
Podem descobrir com és actualment i com evoluciona al llarg del temps.
4

1.
2.
3.
4.
5.

1

5

2

6.

6

Nucli de població
Cementiri
Carretera
Bosc cremat
Feixes de vinyes en
desús
Bosc de pi blanc

3

SH
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umana Ocupacio tradicional
Activitat h
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Carbonera

El carbó s’obtenia de la combustió de la fusta d’alzina en
condicions d’absència d’oxigen. Es construïa una pila de llenya al
voltant d’una xemeneia central i es cobria amb terra.
AP

Pou de glaç

Els pous de glaç eren excavacions cilíndriques, d’uns quants
metres de profunditat i folrades per murs de pedres, destinades a
la conservació del gel.

Les tines

JB

El segle XVII s’utilitzaven aquestes estructures per elaborar el vi
a peu de vinya. El raïm es premsava sobre uns taulons disposats
a la part alta de la tina i el most s’escolava a l’interior, on
fermentava. Després s’extreia el vi per un aixeta situada a la part
baixa de la tina.
JB

Extraccio de suro

El suro s’extreu de l’alzina surera amb les destrals de
pelar. S’utilitza preferentment en la indústria que fa
taps per a les ampolles de vi i cava. Altres productes
tradicionals del bosc són les pinyes, la llenya, les
castanyes i les herbes remeieres i aromàtiques, entre
altres.
MEMGA

AP

La masia

La masia és l’edifici principal del mas. Tradicionalment està construïda amb pedra i adopta una
estructura diferent en funció del medi on es troba i
de l’activitat principal de la casa.
JB
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L’Area d’Espais Naturals gestiona 12 espais naturals que en total ocupen 101.576
hectarees incloses en 100 municipis. La major part d’aquestes hectarees son de propietat
privada. La Diputacio de Barcelona, amb el suport de les institucions i entitats
implicades, es l’encarregada de gestionar, protegir i planificar el desenvolupament
d’aquests espais. El seu objectiu principal es preservar els valors naturals i
paisatgistics dels espais naturals, agraris i forestals, en equilibri amb el desenvolupament
socioeconomic del territori i el seu us social.

Explotacio
Agrària: alfals, blat de moro, raigràs i ordi
Ramadera: bestiar porcí i boví
Forestal: llenya, fusta, carbó i pinyes

ALV

ALV

ALV

ALV
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Sector terciari
Restaurants, allotjaments, rutes naturals
i culturals, BTT, globus...

ALV

ALV

ALV

ALV

Us public del parc
Oficines del parc
Centres i punts d’informació
Àrees d’esplai
Audiovisuals
Museus i equipaments culturals
Centres de documentació
Equipaments d’educació ambiental
Cases de colònies i allotjaments
Itineraris senyalitzats
ALV

XPN

ALV
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Aquesta guia i el suport de fusta que l’acompanya disposen de la
certificació PEFC, que garanteix que el paper i la fusta utilitzats per
produir-los procedeixen de boscos gestionats de manera sostenible.

