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a imponencia del
paisatge que des de
Puig d'Arques s'albira ens confirma
que el Massís de les
Gavarres dona lloc
a una de les nnés i m p o r t a n t s e x t e n sions de la nostra rodalia, relativament ben conservades, de bosc esclerófil mediterrani, que acull unes
comunitats animáis de gran interés
per la seva estructuració, diversitat
i especialització.

L

De tota manera, hom ha de valorar ponderadament la importancia
de la seva zoocenosi emmarcant el
Massis de les Gavarres en el seu
contexl biogeográfic.
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El m a r c biogeográfic

menta d'una fauna tropical —és a
dir, de Ilocs molt ombrívols, foscos i
Catalunya és privilegiada des amb un alt gradient d'humitat— i
d'un punt de vista faunístic. Situada que en canviar el clima quedaren
a la Mediterránia occidental, és una relegats a la vida cavernícola. A tall
zona de solapament entre la fauna d'exemple citem els coleópters Speode la Península Ibérica i la de la nomus spp., presents a diverses
resta del continent europeu. La ca- cavitats de les comarques gironines.
A mes, peí seu interés, cal redena Pirenaica actúa com a mitjá
de penetrado cap al Principat d'al- cordar la presencia al nostre terrigunes especies tipiques de zones tori d'organismes pobladors de les
fredes i humides de Centreuropa, basses temperáis, tan adaptats a
de distribució eurosibehana i bo- aquest medi, que necessiten pasreoalpina i c o m a barrera per a d'al- sar per una etapa de dessecació
tres especies mes termófiles, este- {ous de resistencia) per a compleparias i fins i tot d'origen nord- tar el seu cicle biológic, tais com els
diaphaafricá que teñen en el Pirineu el crustacis Chirocephalus
límit mes septentrional de la seva nus, de distribució discontinua i
present entre altres Ilocs ais Estanys
distribució.
Completant la seva diversitat, la de Sils, i Triops oancriformis. aquest
nostra fauna conté alguns organis- darrer exponent d'una fauna relicmos que en altres temps foren ele- ta que si bé de tothom és coneguda
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la seva presencia al Clot d'Espolla,
a Fontcoberta, avui dia torna a ser
present ais arrossars conreáis deis
aiguamolls de l'AIt i Baix Empordá.
De tota manera, la fauna que
domina el nostre territori i explícitament a les Gavarres és de carácter
mediterrani, amb elements circumediterranis, tirrénics, ibero-magrebins i, cal afegir, a mes, la presencia d'importants endemismes
ibérics. A les viles marineres amb
port comercial i ais nuclis urbans
grans i humits de l'entorn del Massis, cal assenyalar la presencia d'espécies introduVdes, algunes d'elles
cosmopolites —mes bañáis— i altres que precisament peí seu ca- ^
rácter al.lócton i per la seva biología =
son de gran interés i poden incidir j
en la fauna local; és el cas entre
"PapUio machaon". papallona reina.
altres de la formiga argentina Iridomyrmex humüis, que es troba a
la franja litoral desplagant els formícids autóctons i que penetra cap
a rinterior pels espais humits de ribera. Finalment, entre els organisnnes supehors destaquen especies
amb una ampia distribució holárlica.
Les Gavarres, a cavall entre la
Plana Selvatana i el Baix Empordá,
assenyalen els limits entre la Regió
de la Tramuntana i la Regió Litoral,
mentre que per l'oest reben la influencia de la Regió Oriental Húmida. El conj unt de factors ambientáis
que caracteritzen aqüestes tres regions incideixen en el Massís de
forma clara i diferencial al llarg i
ampie de la seva superficie.
La tramuntana és aparentment
decisiva a cara nord i alguns autors
opinen que la seva acció explica la ^
biocenosi d'aquesta vessant. Les 5
carenes que separen les conques -¡
hidrográfiques d'una banda i l'altra
del Massís son seques i batudes peí
vent. La tiumitat ambiental i les bolres que assenyalen una probable
inversió térmica a la plana selvatana desapareixen tan bon punt ens
endinsem a les Gavarres. Aixó es
reflecteix en el paisatge: formacions de caire medieuropeu que
fins a cert punt son corrents a la
Selva, tais com les rouredes, q u e e s
troben a l'oest i a cara obaga, al
Massís mostren un carácter menys
humit, induVt probablement per la
climatología local.
La massa boscosa aparentment
homogénia constituida a grans trets
per la sureda, estesa arreu, i i'alzinar, mes redu'it i preferentment si- «
tuat a la vessant nord, és retallada 5
per alguns rierols que donen lloc a >
prals i bosquines de ribera de caire ->
mes aviat modest. Les formacions "Clonopis gallica". insecte-bastó.
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"Lucanus cervus", escanya-polls.

vegetáis dominants ja ens indiquen
la sequera del Wassis, pero cal
afegir-hi que els cursos fluvials son
de poc cabal i fins i tot efimers; la
majoria de torrents i riereis minven
o s'eixugen a i'estiu i els embassaments, reduVts I escassos, son en la
seva majoria d'origen antrópic.
L'alteració de la vegetació primitiva amb la consegüent transformació del bosc en una brolla (amb
pins o sense) de carácter obert ha
permés la penetrado d'un bon nombre d'espécies heliófiles.
Aquests espais oberts que trobem a l'interior o a la rodalia del
Massis, tais com brolles de bruc i
estepa mes o menys arbrades amb
pins, la garriga, els prats secs, els
camps ermats, e t c . . col.laboren a
formar una estructura en mosaic
que enriqueix extraordináriament

"Drscog/ossus pictus", galápet granoter.
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el poblament faunístic d'aquestes
serralades.
L'activitat antropógena és relativament escassa c o m mes ens endínsem en el Massis —tot i que no
es pot deixar de banda l'impacte de
les urbanitzacions, les plantacions
d'eucaliptus i els incendis— i es
redueix primordialment a algunes
feixes de conreu, majoritáriament
abandonados, i a les masies o residencies aVllades.

C a r a c t e r i t z a c i ó d e les zoocenosis d e les G a v a r r e s
Les zoocenosis reflecteixen fidelment les característiques globals de les Gavarres abans esmentades. Únicament a les fondalades i
correes mes humitss'infiltren espe-

cies animáis higrófiles que poden
penetrar a l'aizinar i la sureda mes
ben constituVts. Els espais de brolles i els espais humanitzats a la
base del Massis afavoretxen la presencia d'un bon nombre d'espécies
animáis en general mes termófiles;
la conversió d'extenses zones en
conreu ha afavorit la dispersió d'una fauna d'origen estepari que seria mes propia d'ambients mes
continentals.
L'ambient general del Massis,
relativament sec, és francament extremat a I'estiu peí fet que a la calor
s'hi afegeix una pluviometría molt
escassa, condicionant i fins i tot
limitant clarament l'activitat animal.
Els organismos que tii viuen presenten en el seu cicle diari o circadiá una baixa en la seva activitat
fins i tot sobtada durant les hores
centráis del dia, des de mig matí
fins que comenga a caure la tarda,
de forma ben diferent a com passa
ais ecosistemes de la muntanya
mttjana i l'alta muntanya, en qué
ractivitat es manté prácticament tot
el dia.
D'altra banda, peí que fa ais cicles anuals o circanians, a altituds
superiors, com per exemple a les
Guiileries o a l'Alta Garrotxa, ractivitat animal és bastant continuada
durant tota l'época favorable de
l'any, des de la primavera fins al
final de la tardor, mentre que a les
Gavarres hem pogut comprovar que
després d'una activitat important a
la primavera, durant els mesosd'estiu es limita a les hores fresques del
dia —de bon matí i capvespre— i es
recupera en part a final d'estiu i
principis de tardor per tornar a decaure a l'entrada de rhivern,
Els diversos grups animáis per

"Pelodytas punctatus", gripau pigallat.
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un millor aprofitament deis recursos (alimentació. habitáis,...) dins
d'un mateix ecosistema tendeixen
al solapament i fins i tot a raillament
estacional entre especies.

Fauna d e l bosc esclerófil
mediterrani
Aquesta formació ocupa la major part del Massís. La repetida Intervenció humana fa que aquesta
aparegui mes esclarissada i permeti la presencia de pins i arbusts
mes heliófils. En aquest punt, la
s e p a r a d o entre el bosc esclerófil
degraudí i la brolla arbrada es fa
difícil de precisar.
Dins l'alzinar es manté tot al llarg
de Cany un microclima estable. A
causa de la poca penetrado deis
raigs, les oscil.lacions térmiques
son poc apreciables i la humitat
relativa és elevada. Així, a l'hivern,
la temperatura dins el bosc és mes
elevada que ais espais oberts,
mentre que a l'estiu, ben al contrari,
al bosc s'hi está mes frese.
Aqüestes característiques s'accentuen perqué, a g r a n s t r e t s . l'alzinar domina a la cara obaga de les
serralades. Aixó permet que en aquest
bosc hi puguin viure satisfactóriamentorganismesanimáis poc adaptáis a la vida terrestre i que necessilen certa humitat, tais com cues.
caragols, tocinetes, etc. I que en
canvi tora del bosc han de fer vida
crepuscular i amagar-se durant el
dia sota les pedrés.
A l'alzinar, mes atapeít que la
sureda, algunos especies de vida
normalment endogea, aprofitant la
densa cobertura vegetal, que dona

"Lacerta lapida". Ilangardaix.

Revista de Giiona

un amblent ombrívol i ben humit,
afloren a la superficie i fan niu a resguard d'alguna pedra o fins i tot del
brancatge caigut. Entre les espéciesen lesqualshemobservat aquesta particularitat podem citar algún
formicid, com Plagiolepis pygmaea.
D'altra banda, aquesta estabilitat de l'alzinar és la que permet que
en condicions ambientáis adverses
moites especies que viuen ais biótops de la rodalia hi cerquin refugi,
augmentant aparentment la diversitat d'aquest ecosistema.
A la sureda, que domina a la
solana i a la plana, de brancatge
mes esclarissat, les especies animáis es refugien sota pedrés, troncs
caiguts, escorces, pero en general
son mes termófiles. El sotabosc estassat periódicament está format
per plantes anuals í bianuals que
son el suport alimentari d'una bona
munió d'animals.
L'estratificació de la vegetació a
l'alzinar permet tanmateix una estratificació de la fauna i aixi augmenta la diversitat animal: l'estrat
radicular, el muscinal, l'herbaci, l'arbustiu, les lianes, les escorces i les
capgades deis arbres son susceptibles de donar aliment i aixopluc.
Simultániament es creen al bosc
nombrosos microhábitats ocupables.
L'estructura i dinámica del bosc
permeten una disponibilitat important d'aliment i fins i tot ampliar la
cadena trófica; els vegetáis ofereixen borrons a la primavera i fruits a
la tardor i a l'hivern. Les especies
animáis se solapen estacionalment
i en general les relacions interespecifiques es transcriuen funcionalment en una o c u p a d o de tots els
nínxols ecológics possibles que per-

metin el millor aprofitament de l'ecosistema.
Ais intersticis, sota pedrés, els
troncs caiguts, enmig del gruix de
fullaraca i matériaorgánica, trobem
nombrosos animáis de vida hipogea. En aquests indrets, s'hi dona
un microclima que manté una humitat i una temperatura relativament constants. Si bé alguns organismes animáis que hi viuen capturen petites preses vives, altres mengen fongs i materia orgánica i per
aixó teñen un important paper descomponedor. Assenyalem. entre altres, insectos com tisanurs {Machilis polypoda), col.lémbols {Cyphoderus aibinus), els dermápters, t i soretes {Forfícula auricularia),
els
coleópters i entre ells els carábids
{Nebria brevicollis):
els ortópters,
com ara grills {Nemobius
syivestris). dlctiópters. les cucamolles (Ectobius lividus). himenópters, principalment formícids
{Camponotus
sylvaticus, C. lateralis) i a remarcar
un interessant endemisme ibéric
(C. pilícornis).
Entre els miriápodes, els centpeus {lulus
medíterraneus, Hymantharium gabrielis) i entre els crustacis, les tocinetes {Oniscus asellus).
Altres organismos com els anéllids, col.laboren en l'aireació i reg e n e r a d o del sol. com els cues
(AHolobophora caliginosa.
Lumbricus castaneus) o els formicids. Mentre, els predadors fan escomeses a
la recerca de les seves preses, com
alguns miriápodes [Lithobius forficatus), o els arácnids, i d'entre ells,
algunos aranyes resten al seu cau
fins que surten a cagar {Salticus
scenicus), altres formen petites xarxes en forma d'embut [Pisaura mirabais).
Els mol.luscs busquen els intersticis (Heiix aspersus.
Pomatia
elegans, Cepaea nemoralis) o les
escorces i escletxes de les roques
{Clausilia rugosa) per a cercar resguard a les hores centráis del dia.
Els troncs caiguts. les soques
deis arbres vells, son el lloc ideal
per detectar la presencia d'insectes
xilófags com els isópters, les termites (Kalotermes flavicollis) i diversos coleópters en estat larvari {Chrysobothris
affinls).
Els estrats herbaci i arbusttu son
visitáis per nombrosos organismos
fitófags tais com coleópters (Cefonia aurata), ortópters
{Stenobothrus lineatus) i homópters {Oncopsis
lanío). Alguns d'ells desenvolupen
una funció pol.linitzadora certament interessant, com els himenópters {Osmia caerulescens),
els
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lepidóters {Charaxes jasius, Melitaea cinxia) o els dípters {Erístalis
tenax) i a vegades acaben essent
presa de les libél.íules {Aeschna
cyanea).
A la capgada deis arbres, hi trobem una munió d'invertebrats que
poden ser observats sacsejant el
brancatge i recolltnt-los amb els
paranys adequats. S'hi troben homópters {Aphididae) que son explotáis c o m a font de recursos pels
formícids, per exemple pels rabaixins {Crematogasíer
scuteUaris),
que fan niu sota l'escorpa del suro, i
altres himenópters, que o bé s'alimenten deis seus excrements ensucrats o en fan presa.
Les tulles deis arbres sovint son
atacades per Invertebrats que els
provoquen una divisió irregular de
les cél.lules i constitueixen tes zoocecídies. Entre aquests organismes
hi t r o b e m : himenópters(Cym'ps>coHari), dípters (PhyUodiplosis
cocciferae) o ácars {Eriophyes Hicis).
El grup mes ben representat a la
sureda, d'entre els vertebráis, és
sens dubte el deis ocells. Tanmateix, la diversitat descrita per Prodon ( 1 9 8 4 ) a l e s s u r 6 d e s d e r A l b e r a
només és extrapolable amb moltes
reserves a les Gavarres. A l'estrat
arbustiu, hí prospera la merla {Turdus merufa), francament abundant,
i el plt-roig o reientí (Erithacus rubecula), aquest només a les fondalades mes humides.
Ambdues especies exploten tróficament el sol forestal i l'estrat arbustiu. Mes estrióles en la seva dependencia deis arbusts del sotabosc son el cargolet o ull de bou
{Troglodytes troglodytes) i els tallareis, principalment el de casquet
{SyMa atricapUla). El conjunt es
completa amb uns quants ocells
grimpadors que cerquen el seu aliment a les soques deis arbres, com
ara el rasplnell c o m ú {Certhya brachydactUa), el picot verd {Picus viridis) i el pica-soques (Sitta europea),
aquest últim molt escás i local, j u n tament a m b dos consumats granívols: el tudó [Columba palumbus) i
el gaig {Garrulus glandarius), a mes
de les mallerengues, essencialmení la carbonera {Parus ma/or),
que cerquen el seu aliment a les
branques mes primes deis arbres.
La població de rapinyaires és potser la mes notable, a m b l'astor {Accipiter nisus) entre les diürnes I el
gamarús {Strix aluce), francament
abundes, entre les nocturnes. En
llocs particularment feréstescs cal
remarcar la presencia, si bé escassa, del duc {Bubo buba), que nia al
254

Massís pero amb dificultats, ja que s'acumula la materia orgánica o la
li manquen els penyals que consti- brolla esclarissada, hi son repretueixen el seu habitat predilecte.
sentáis bona part deis grups aniTanmateix, entre els mamífers máis que ja assenyalávem al bosc,
cal remarcar el senglar (Sus sera- si bé solen diferir-se les especies.
ia),el teixó {Metesmetes) i laguineu Destaquem únicament els dlctióp{Vulpes vufpes), que sovint explo- ters com les cucamolles (Lobopten tróficament árees mes obertes tera decipiens), els centpeus {Schysabulosum
Glomeris
pero que es refugien al bosc. Tam- zophytlum
bé la rata esquirolenca [Elyomis marginata) que, s'alimenten de la
quercinus) i la geneta {Genetta ge- materia orgánica, hl abunden els
netta) son mes o menys habituáis, formícids {Camponotus lateratis, C.
especialment ais boscos mes vells i merula), i altres mirlápodes com les
cinamb arbres vorats on instal.lar-se. escolopendres {Scolopendra
gulata) capturen petites preses,
c o m aranyes, cucamolles i petits
Fauna d e les brolles a m b pins i ortópters.
Alguns arácnids com l'escorpí
d e la garriga
{Btfíftusocc/faniís) esperen sota les
Aqüestes formacions vegetáis pedrés el moment idoni per sortir a
de caire mes obert, heliófil, s'inter- capturar algún insecte.
preten com un procés natural de la
També sota pedrés o a la base
d e g r a d a d o del bosc, solen ser el deis brucs hi trobem alguns gasteproducte de la seva explotació, in- rópodos com el caragol planer (Hecendi o artigatges i envolten com un licigona lapicida), el caragol de closcinyell l'alzinar i la sureda, desen- ca truncada {fíum/na decoHata), les
volupant-se de tota manera prefe- caragoles {Eobania
vermiculata),
rentment a la vessant sud.
etc.
Damunt les plantes, emprant com
Solen presentar mes esquera,
afavorida en ocaslons per un subs- a suport i explotant els estrats hertrat caicari —en el cas de la garri- baci i arbustiu, diversitat d'organisga— que dona peu a la presencia mes com ara els mecópters, la mosd'espécies molt mes termófiles que ca escorpí {Panorpa comunrjis), els
al bosc. Només a les brolles on la ortópters. Magostes {Meconema thacobertura de pins és mes atapeVda, lassina, Oedipoda caerutescens i a
aegypíhium).
hi arriben a aparéixer algunas es- vegades Anacridium
pecies próples de l'alzinar o la s u Les plantes amb flors son visitareda.
des per diferents lepidópters {PapiCal remarcar que l'espai que lio machaon, Vanessa atalarjta, Mequeda entre la cappada deis pins i ianargia gatathea tachesis) i entre
els arbusts és aprofitada c o m a cor- els himenópters, les vespes {Potis{Anttiophora
redor per diverses aus i insectes tes gatlicus). abelles
spp., Apis mellificaj i abellots (Bom(libél.íules, papallones,' etc..)
Les brolles serveixen perqué les hus spp.) i entre altres els coleópfuscus).
aranyes teixidores {Argiope
bruen- ters estafilínids {Staphilinus
Entremig de les plantes, mes o
nichi, A. lobata, Araneus
diadematus) puguin deixar parades les se- menys amagats i capturant petites
ves xarxes mes complicades a res- preses, els mántids {Empusa penD'aquesta
guard del vent. Per sota les masses nata, Mantis religiosa)de bruc, sovint atapeít, s'hi crea un darrera especie sovint trobem sota
microclima relativament humit on les pedrés les seves ooteques, que
es refugien caragols, larves d'in- contenen milers d'ous.
sectes, escolopendres, etc. que a
La cobertura arbória de pins és
les clarianes els caldria estar ama- visitada entre altres organismes pels
gats sota les pedrés.
formícids (Lasius niger), que s'enfiLa garriga que es fa sobre cal- len per la soca i solen teñir cura de
cáries en el sector oest del Massís pugons instal.lats a les acícules mes
acull una fauna típica deis interstl- tendres d'on xucten la saba.
cis, ja que el substrat ofereix n o m Les cigarres {Cicada orni, Lyrisbroses cavitats. D'altra banda, com tes plebejus), després d'anys de v i en el cas de les brolles, detectem en da larvaria enterrades enmig de les
el seu interior —de difícil accés, per arrels, deixen buida a térra la seva
cert, perqué és molt atapeVda— d i - darrera exúvia (muda) i les formes
verses especies de vida engodea i adultes passen a "cantar" des de
hipogea que afloren a superficie, a les soques deis pins.
vegades sense altra protecció que
No p o d e m deixar d'esmentar ia
les mates de garric.
processionária del pi {ThaumathoAis intersticls i en els indrets on poea pytiocampa), que en estat lar-
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"Elaphe scalaris'
serp blanca.

vari és pregaría i s'alimenta de les
acícules del pt. Ha estat afavorida
per la importació de coníferes allóctones, pero darrerament les seves poblacions son controlades de
forma correcta i eficag utilitzant feromones.
El carácter termófil de la fauna
vertebrada es manifesta per l'abundáncia de réptiis tais com el sargantaner (Psammodromus
aígirus).
el llangardaíx (Lacerta lepida). la
serp verda {Malpolon
monspessulanus), etc. Localment han estat recollits alguns exemplars de tortuga
mediterránia {Testudo hermanni robertmertensi),
pero es fa difícil interpretar si es tracta realment d'e- ^
xemplars autóctons. Tanmateix, S
aquesta especie és molt localitzada ^
a Catalunya (l'Albera i el Wontsiá),
pero esporádicament se'n troben
alguns exemplars aillats que hom "Bufo bufo", gripau comú.
creu que han escapat a la captivitat
Peí que fa ais aspectes ornitics,
cal remarcar la importancia deis
arbusts, ja que emparen tot un reguitzell de petits moixons propis
d'aquest medi i d'ampla distribució
circummediterránia. Els tallarols son
potser els mes representats, amb
setespéciesdiferentscomamínim,
algunes habituáis, altres mes escasses. Entre ells, el tallarol de casquet {Sylvia airicapilla), el cap-negre {S. meianocephala),
l'emmascarat [S. horiensis). el tallarol de
garriga (S. cantillans) i la grácil tallareta cuallarga (S. undata). Les
pinedes afavoreixen, entre altres, el
bruel (Regulus ignicapillus), la mallerenga cuallarga {Aegithaios cau- «
datus). la mallerenga emplomallada S
frare {Parus cristatus),
la malle- >
renga carbonera (P. major), el coll- ">
tort {Jynx torquilla) i el capsigrany "Erithacus rubecula", pit-roig
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"Zygaena
tUipendulas".

{Lanius senator). La majoria son
ocells insectívors, almenys a l'estiu,
i les seves adaptacions morfológiques fan que puguin explotar un
ampli espectre trófic que va des de
les brancades i soques deis pins
fins a les brolles arbustives.
D'entre els mamífers, cal assenyalar: l'esquirol {Sciurus
vulgaris)
molt Iligat a les pinedes, el ratoli
boscá {Apodemus sylvaticus), torga ubiqüista i d e f e t e s c a m p a t arreu
deis biótops de les Gavarres, I la
fagina o gorga-blanc (Martes foina).

Els fons d e valí i els a m b í e n t s
aquátics i ríberencs
Si bé son diverses les conques
hidrográfiques que recullen les aigües d'escorrentia de les Gavarres,
els corrents d'aigua permanents i
els embassaments son escassos i
per aixó son de gran interés. Al seu
entorn Tomnipresent vegetació mediterránia cedeix a la presencia d'espécies mes higrófiles.
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"Malpolon mospessuJanus", serp verda.
256

Les petites masses d'aigua estan gairebé Iligades a correes i f o n dalades per on circulen riereis i
torrents. Constitueixen uns interessantíssimsperófrágilsecosistemes
que acullen, a mes de diverses especies de vida estrictament aquática [peixos, anél.lids, moluscs, cruslacis, insectes, etc..) d'altres de
vida terrestre pero que necessiten
passar per una etapa de vida larvaria a les aigijes dolces {insectes i
amfibis, principalnnent). Bona part
d'aquestsorganismessón el suport
allnnentari de la fauna de ribera i
deis ecosistemes propers.
Dins el context del Massís, la
importancia d'aquests insectes és
ben notable, car constitueixen vies
de penetració i colonitzaciú per a
algunes especies que d'altra forma
no hi serien presents.
La gran productivitat biológica
d'aquests ambients es fa ben palesa tant per la d imensió de les poblacions com per la diversitat d'espécies que viuen al llarg de l'any en
espai tan reduVt.

Al rierol, els dípters simúlids (S/mulium sp.), els pupes del qual t r o barem adossades a les pedrés, larves d'efímera [Ephemera
vulgata,
Ecdyonurus sp., Caenis sp.), de plecópters, les mosquetes de les pedrés, de tricópteres (Trichoptera)
amb un estoig format per petits
branquillons o sorreta, segons l'espécie i la seva situado al rierol.
Mes avall, les ptanáries {Pianaria gonocephala), les larves d'altres
insectes com dípters (Chironomidae) I odonats, les libél.lules (Lestes sp., Agrión sp., Gomphus sp.);
també hirudinis, les sangoneres {Dina lineata) —les ooteques de les
quals s'observen sovint sota les pedrés— neden onduladament a la
recerca d'alguna presa viva, com
per exemple el caragol de les pedrés {Ancylus fiuviatifis) o els caragols del fang {Lymnaea
peregra,
Piíysa fontinalis i Apfexa
hypnorum), aquesta darrera especie a les
parts baixes del Massís.
A les aigües Iliures i mes calmades del rierol, diversos coleópters
{Dytiscus marginalis, Cybister lateralimarginaüs, Gyrinus nataíor, HydrophHus pisíaceus) que es caracteritzen per respirar mitjangant la
bombolleta d'aire.
Dintre deis heterópters destáquem: els nedadors (Notonecta glauca, Corixa punctata, Naucoris cimicoides)
i un curios organisme
malanomenat—jaqueésuninsecte— escorpí d'aigua {Nepa cinérea)
que sovint veiem respirar a superficie a través deis seus tubets abdominals.
Just per sota la pel.lícula superficial de l'aigua, observem les larves
i pupes de culícids, els mosquits
{Culex pipieos) i peí damunt d'aquesta i aprofitant la tensió superficial de l'aigua per a desplagar-se
damunt d'ella, els heterópters {Hydrometra stagnorum, Velia caprai) i
altres petits sabaters {Gerris najas,
G. lacusiris). En els recolzes tran-

LES GAVARRES
quils i mes propers ais marges, els
col.lémbols [Podura aquatica), que
son presa de les aranyes d'aigua
tais com Pirata pirática.
En els rierols mes nets i arrecerats, sota les pedrés, el cranc de riu
Austropotamobius
pallipes
iusitanicus. A trenc d'aigua, els petits
crustacis {Asellus aquaticus, Gammarus pulex). Entremig de la vegetació, els petits mol.luscs {Planorbis spp.} i si tenim paciencia podrem
veure les hidres (Clorohydra
viridissima, l-fydra vulgaris).
A la ribera, alguns insectes de
vida larvaria aquatica tanquen el
seu cicle vital al medi terrestre, com
els efemerópters, i els odonats, libé I. I u I es (Lestes viridis,
Coenagrion pueila, Caiopterix virgo, Libellula
quadrimculata).
Al prat hi trobem nombrosos
insectes tipies d'ambients humits,
alguns d'eils sense relació directa
amb les aigües pero que s'alimenten de les plantes anuals, com els
homópters formadors d'escuma
{Philaerjus spumarius) o de les flors
del prat. Entre ells, els himenópters, les abelles {Apis mellifica, Bombas spp.} o els lepidóplers {Anthocaris cardamines, Poiyommatus icarus). També s'hi troben altres ortópters, com els cadells {Gryilotalpa grylloptaipa), que s'alimenten
primordialment de larves i cues.
Peí que fa a vertebráis l'existéncla de cursos d'aigua o basses permanents és essencial per a molts
amflbis com la granota {Rana perezi), o el tritó {Trituras
marmoratus), el gripau pigallat {Pelodytes
punctatus) i fins i tot la salamándria
(Salamandra salamandra), que ne-

"Podareis hispánica", sargantana.

cessiten d'un ambient físicament
humit i petits tolls d'aigua on efectuar les postes. Tanmateix, també
hi podem trobar alguns réptiis com
Ciíaicides chalcides —l'estatus del
qual és mal conegut— i una de les
serps d'aigua {Natrix natrix), ja que
sembla que A/, maura n o é s present
a rinterior del Massis. Alguns peixos com el barb {Barbas
meridionaiis) i la bagra (Luciscus
cephaias)
han arribat a instal,lar-se, si mes no
esporádicament, a certs indrets.
L'avifauna i la mastofauna son en
molts aspectes francament similars
a les de la su reda i l'alzinar, ja que
d'altra banda davallen sovint fins a
les fondalades mes humtdes. Per la
seva freqüéncia remarquem: el cargolet {Trogiodytes írogiodytes), les
mallerengues {Paras major), el rossinyol bastard {Cettia cetti) i a les
parts mes baixes, lescueretes {Motacilia alba, M. fiava).

Els espais humanitzats í la
fauna antropófila
La t r a n s f o r m a d o del medi per
part d e l'home afavoreix directament o indirectament tot un reguitzell d'espécies parásites o comensais i també els seus predadors
específics. La presencia de masies i
llogarrets aíllats envoltats de feixes
conreades, algunes darreramentermades, trenca una mica amb la
fisonomía de les Gavarres, on el
bosc és la nota d o m i n a n t
Exceptuant les valls basáis del
Massís i alguns intents d'urbanització, la presencia d'espais antropógens oberts en el bosc queda limi-

tada a algunes ocupacions humanes.
La varietat d'ambients que ofereixen aquests espais per a la fauna
és prou remarcable: feixes, marges, tanques, murs de construcció
sovint mig enrunats, conreus, erms,
prats secs, e t c . . Nombrosos son
els organismes animáis que sovlntegen ais límits del bosc i que per
molius trófics es desplacen ais c o n reus i ais espais humanitzats. De tot
aixóen resulta ladiversitat i riquesa
faunistica d'aquests ambients en
contra de l'escassedat que se'n podría esperar en un principi. De tota
manera, pot assenyalar-se una fauna propia i ben definida.
Les construccions humanes afavoreixen una fauna interior lucífuga
que s'amaga ais forats, escletxes
de les cases i que cerca els indrets
amb matéries consumibles (rebosts,
magatzems, pallers, e t c . ) . Hi son
abundants alguns insectes, c o m t i sanurs, {Lepisma sacharina), coleópters (Tenebrio moliitor, Triboiium
castaneum,
Biaps gigas, alguns
Curculionidae), hlmenópters (P/re/dole pailidula), dictiópters {Blatta
orientalis), dípters {Sarcoptiaga carnaria, Lacilia caesar,
Drosophila
spp.) i alguns crustacis, tocinetes
{Triciioniscus
pusiUus),
araneids
[Pttalangiam opilio) i opiiions (Pholcus phalangioides).
Els marges deis conreus i deis
camins i altres indrets ruderalitzats
son freqüentats per coleópters (Cicindela
campestris),
lepidópters
{Coenonfiympha
pamptiüas,
Gonepterix rtiamni), ortópters com els
grills {Gryilus campestris) i homópters com les xinxes (Nezara viridula). Altres animáis parásits incideixen sobre el bestíar doméstic,
com mosques i távecs {Tabanas
bovinas), ácars com les paparres
{Rhipicepiíalus sanguineas,
Ixodes
rícinus), sifonápters, les puces {Pulex irritans) i cues intestinals com
els nemátodes {Ascaris spp.) i molt
correntment sobre l'home (infants)
els oxiijrs (Enterobius
vermicuiarís).
Per cloure, cal recordar d'entre
els organismes inferiors algunes
especies que constitueixen auténtics flagells per a molts tipus de
conreus: destaquem els diversos
pugons (Aphidae), coleópters c o m
l'escarabat de la patata (Leptinotarsa decemlineata), les papallones
del nap {Pieris napii) i de la col (P.
brassicae), e t c . .
Les tanques i marges amb pedrés constitueixen un habitat ideal
per a certs mamífers, com les m u saranyes {Crocidura russula, Suncas etruscus) i ratolins {Apodemas
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sylvaticus. Mus sprettus), no pocs
réptils {Podareis spp., Elaphe scalaris, Psammodromus
aígirus)
i
ádhuc alguns amfibis c o m els g r i paus {Bufo bufo, B. calamita) que
cerquen refugi enmig de les pedrés.
Les perdius (Alecíoris rufa) peonen sovint pels ermots de forma
semblant a les cogullades [Galerida cristata), que viuen sovint ais
marges del bosc pero que cerquen
el seu aliment ais espals mes oberts,
les caderneres {Cardueiis
cardueiis). gafarrons {Serinus serinus) i
gratapalles {Emberiza cirlus). Les
construccions humanes donen refugi a rates (Rattus rattus, R. r)orvegicus) i ratolins {Mus musculus), a
dragons [Tarentola mauriíanica
i
probablement també Hemidactylus
turcicus a la part meridional de les
Gavarres), a algunos rapinyaires
com el mussol (Athene rjociua), l'oliba o xibeca {Tyto alba), i a les orenetes (Hirundo rustica) i pardals {P.
domesticus,
P. montar)us),
entre
altres, La mustela {Musíala nivalis)
molt ubiqüista s'escampa arreu en
aquests indrets.

tors diversos, tais com J . Claramunt
et al. (1975); J. Gozálbez (1976,
1985); J . Pérez de Gregorio (1977);
J. Muntaner (1983) i M.A. Vives
(1984), entre altres.
Cal avanpar peí camí ja fressat i
en aquest sentit engrescar i emplapar científics, naturalistes I estudiants de biología a treballar per
aprofundir en la faunística del Massis, a m b nous estudis que completin les dades conegudes sobre la
seva zoocenosi.
Des del Col.legi Universitari de
Girona, fa temps que s'estan realitzant estudis biológics diversos que
teñen c o m a objectiu comú les Gavarres. En l'ámbit de la docencia,
cada any el Massís és visitat pels
nostres alumnes en les sortides de
camp, per a observar "in situ" la
diversitat i biología deis organismes animáis deis ecosistemes mediterranis litorals.
Actualment s'está duent a terme
al nostre Laboratori de Zoología la
recopilado i d e t e r m i n a d o definitiva del material zoológic recol.lectat en aquests ecosistemes a les
darreres campanyes. L'análisi d'aquest material, juntament amb els
treballs publicats per altres espeC o n s i d e r a c i o n s fináis
cialistes, ha de servir per a posar al
dia i si és possible completar la fauTot i rencomiable tasca realit- nística de les Gavarres.
zada per diversos estudiosos de les
Convenputs de la necessitat que
nostres comarques, cal reconéixer les Gavarres siguin declarados Pare
que els coneixements clentíf les que Natural per part de la Generalitat de
fins ara es teñen sobre la fauna de Catalunya, creiem que, tal com marles Gavarres son encara minsos, ca la Llei d'Espais Naturals, és del
segmentaris I limitats a uns pocs tot imprescindible poder disposar
grups animáis.
d'un estudl biológic global i rigores,
La manca d'espai ens ha obligat que aporti ais órgans de govern i a
a ser concisos. De les dades que les nostres institucions elements de
s'han donat, algunos son própies criteri per avaluar de manera cordeis autors, altres son citacions de recta la importancia ecológica del
treballs específics o de síntesl d'au- Massís.
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De la nostra part, creiem q u e a
mes fóra bo donar-ll la máxima
difusió perqué les persones interessades puguin teñir al seu abast
tota la i n f o r m a d o que sobre aquest
espai natural es té.
A b o n e m la tesi que un coneixement profund del fvlassís de les
Gavarres en tots els seus aspectes
per part del ciutadá, que és qui l'ha
de gaudir, pot ajudar a garantir de
forma real la seva preservado.

A g r a i m e n ts
Volem agrair la valuosa col.lab o r a d o de la prof. M. Casadevall i
de J. Madeo, del nostre Laboratori
de Zoología. Com en qualsevol tasca realltzada en equip, els seus
comentaris i aportacions han estat
de gran ajut.
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