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ANALI5I POLLINICA DEL POBLAT IBERIC DE LA PALOMERA (LA GARROTXA)
per
Una mostró de sediment (5 gr.) extreto de lo secció
sud de la calo 1, o uno fondária de 85 cm., ha estot
tractodo per a ranálisi poLlínica omb el procés
Goeury/Beculieu tal com segueix: Colot del sediment
amb aiguo destil.lado; ocid clorhídric; hídráxid potosic;
concentració del material esporo pol.línic mitjancont el
Licor de Thoulet (d=2,I); esmicolament deis grumolls
orgilosos miijanqiont els ultrosons; filtrotge en filtre de
poper de vidre; ácid fluorídric; rentats finols, coloroció
i muntatge en glicerina ol 100%. Totes les operacions
es segueixen de centrifugacions i rentats.

Resultats quantltatius
PA

(21,5%)

Pin US
Quarcus
Abies
Fraxinus
Casta ne a
Corylus
B«lula
DETERIORATS
Espores monoletes
Espores triletes

15,3%
2,8%

1.9%
0,3%
0,3%
0,6%
0,3%

P.NA (5,6%)
Compostes liguliflors
A.4%
0,3%
UmbeUiferes •
Quenopodiócies/Amoran 0,3%
0,3%
Artsmisia
Grominies
0,3%

50%

18,2%
4,1 %

Resultats quantitatius
El percentatge altoment fort de ' deterioráis" desvirtualitzo totolment els altres percentatges, cor molts
d'aquests grans de pol.íen fets molbé, de teñir una bono
conservació .ferien que els percentatges voriessin.
Suposont que lo mostró conservada sigui representotivo, veiem que domina el pol.len orbori respecte o
les herbes, el que donoria lo imotge d'un bosc mixte
d'olzino/roure omb gran abundancia de pins, probablement per la tolo indiscriminado del bosc, de cares
a la necessitat de fusta peí pobloment o com a
roturació del bosc. De toles maneres no hem pogut
comptor cop gro de pol.len de cereal. Aixó pot ésser
degut a dues causes: A) manco de consen/oció
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d'aquests determináis grons (fixem-nos tombé amb el
boix percentatge de Gromínies silvestres), o B) el
sediment correspon o lobondonoment del poblot i per
lant o lo manco de conreus peí voltont; el que també
explicorio l'abundáncio de pi, cor aquest és el primer
colonitzodor de les térras Kermes.
Es curiosa lo presencia de Abies (Avet), molgrat
que els grons de pol.len de les Pinácies tendeixen a
recorrer molts quilómetres volont, i podrien procedir de
les muntonyes mes altes de la comarco. Es una llostimo
lo no fiabilitat d'oquest sediment, car de verificor-se un
alt percentatge d'ovet ens forio repensar sobre
l'existéncia d'oquest ais voltonts, el que demostraria la
sevo pervivéncia fins o époco protohistórico i la
probable extinció, oquí, d'oquesta especie per l'home
fruit d'una tola total. Aro caldrio uno análisi antrocológico per a verificar el que opuntem.
També és curiosa la presencia de costonyer
(Castaneo sativa Miller), orbre introduít, que de
confirmcr-se la seva exisléncio en aquest poblot,
portoria la seva introdúcelo o lo Península des de l'Edat
del Ferro.
De bedoll (Betula) encaro hi ha comunitats a'illodes
pels voltonts. Respecte o lovelloner (Corylys avellana
L.) i ol freixe (Fraxinus) son propis de les vores de rius
i rieres.
Les herbácies hi son molt poc representodes, i
donot el percentatge poco coso diuen. Les compostes
liguliflors
(pixallils,
xicório,
lletsons,
encioms,
escaroles, etc.); les umbel.líferes (fonoll, cicuta,
matobou, opit, ongético, postonoga, cord ponicol,
etc.); les quenopodiácies/amorantócies solen ser les
moles herbes deis conreus o erms (els bfets), per tant
uno indicodoro ontropógeno; etc.
Per o finolitzor, les espores no teñen prácticament
valor en un diagrama pol.línic, cor corresponen o
gran quontitot de moisés i folgueres, o port que el seu
meconisme de dispersió és diferent al deis pol.lens.

