CJ
El compronm en la am^crvació del tcrricori no acaba cu la declámelo d'un segitii d'cs¡mis ¡ncscrvats. Cal
filar enirc clh UÍIÍI amcntica xarxa qiic eh ciimiticií des del /jiinl de visia cc(jlogic i píiísalgi'sti'c. ETÍ ÍÍI IIIIÍII^C,
una panorctmica de la reaió del ea¡í de Crem.

Disseny d^ estructures
de connexió biotÓQÍca
Ramón Fortiá i Rius

L

^^
^P
^

urigcn J ' a q u c s t trcball, al
qual de manera mes precisa
honi podría inticular ctim a
Propasia
mctüdolo^ica
a
A
í'entoni del dkseny d'esiructuW
res de connexió hUÁogica -o
Í)alsatgística- entre es¡}ab préviament ¡mUe^ts,
rau en la lógica inquietud per arribar a
dcscnvdlupar formules de racionalitzaciti del
territori mes cnlla del que íins ara ha estar
una protecció puntual i -perillosamcnt- discontinua, i també la temen^a d'una vanalització general de les zones no explícitamcnt
preservades per la legislació i l'ordenament.
Criteris de disseny
deis corredors biologics
Tal com ja es ressaltava en un arcicle
aparegut anteriorment en aquesta mateixa
revista, cls criteris per a la ^lefinició de corre-
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dors que es desprenen del coneixement i les
necessitats de les poblacions animáis o de les
especies conegudes com clan a tcsiimoni passen, en la metodología que hom proposa i a
diferencia d'allo que fins ara Ka estaC mes
habitual, a teñir un papcr menys rellevant. O
si mes no, es dilucixcn - o s ' e n t r c v e u e n enmig d'altres paramerres mes generics i de
major abast. Centrar Testrucrura i el disseny
de les conncxions bioidgiques en els rcqueriments d'unes o altres especies és, en certa
mesura, menystenir el conccpte d'ecosistema
o comunitat natural sobre el qual s'argumcnta la protecció d'un o altre espai, per bé que
freqüentment aqüestes zones hagin estat el
centre de la nostra atenció peí fet de contenir especies singulars des de qualsevol punt
de vista. I malgrat que preservar especies ha
estat sovint també un bon pretcxt per preservar espals, criteris mctoiiologics i de coherencia ens aconsellen primer ilelimitar habitats i
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fr;iymci-ii;s del tcrritori, iiinb el convenciment que les especies ja els colonitzaran una vcyada els hagím donat les
condicions adequades per al scu ús.
Víndcx d'üfmiuu (lA) entre espais,
vahir qiianritatiii que en defincix mes
endavant, pot constituír-se en punt de
partida a l'hora de conéixer el jírau de
prioritat en establir una cunnexió entre
dues zuñes. Malgrat les seves logiqucs
limltacions, aquest és, dones, el primer
factor-conjuntamenr amh les caracten'stiques i disposició deis espais préviament
prcservats, és ciar- al qual el planificador
pnt recorrer en encerar la scva tasca, i
que ens determinara linies biisiques per
al disseny d'una xarxa espacial de corredors binlo^ics damunt del territori.
En segon lloc, un seguit de recomanacions generiques que es desprenen d'una certa lógica son les que ens
ban d'ajudar a la definició i el trat;at
concret de les connexions, sempre amb
la perspectiva d'assotir els objectius de
racioaalització de l'espai, valorado de
les arees rústegues o forestáis, incrcment de Testar de vida, desenvolupanient sostingut i el gaudi d'un paisatge
h a r m ó n i c i de q u a l i t a t ( l ) . Vegem,
dones, ara, un a un, aquests principis
^ue h a u r a n de regir en les nostres
determinacions:
Ir. En les tasques de disseny d'una
cnnnexiü biológica, s'ha d'intentar que
la franja de contacte entre l'espai que
es relaciona i el corredor sigui el mes
ampia possible, a fi i efecte d'afavorir
Tentrada - o sortida- d'elements dins
de Testructura.
2n. blom reeomana que el eorreilor
tingui dintre seu condicions naturals i
tl'babitat que li ofereixin la possibilitat
d'estructurar comunitats amb ¡Llentitat
propia i el maxim de complcxes possible des del punt de vista trotic.
3r. És preferible un corredor que
inclogui habitats naturals similars ais
que es troben a les zones que es connecten, que no pas aquell que no hi
mantingui cap analogía. En el cas de
donar-se canvis d'babitat d'un extrem
a Talcre, és coi^venient que aquests es
produeixin de forma i manera gradual.
4t. Hom suggereix que el corredor
disposi d'íirees que possibilitin Tarrecerament i la protecció deis elements que
discorren en el seu si. Les característiques d'aquestes zones variaran, evidentment, en funció deis requeriments
de la flora i de la launa de la regió.

5e. Es sempre actinsellable que la
connexió exerceixi una certa funció
canalit:adorii deis elements en transir
dins deis seus li'mits, a H i etecte de
niinimitzar les pérdues cap a l'cxterior.
Ja que bom atribueíx ais espais de
corredor una d e t e r m i n a d a qualitat
ambiental, considerarem qualsevol fuga
cap a l'exterior com un increment de
les possibilitats d'accident o inviabilitat
de Torganisme que en pateixi.
6e. Segons les caracterfstiques de
desplai^ament deis potenciáis elements
en transit i en luncici de la zona o el
medi a través del qual s'estructuri el
corredor, aquest baura de teñir una
certa lógica peí que fa a la seva orientació i tra^at.
7e. Per raons obvies, s'ban d'e\'itar
sempre que sigui possible les barreres
que Llificultin o obstruccionin el pas
deis elements en cransjt i alterin la
continuVtat del paisatge. A banda de
reduir la f i m c i o n a l i t a t i p r o v o c a r
l'esmicolament del corredor, aqiiestes
estructures incrementen Tíndex d'accidentabilitat.
8e. Cal detugir també els passos
excessivament estrets, traumatics o que
puguin provocar l'estres o l'hostilitar
LICIS elements que discorreii a través del
passadís. C o n t r a r i a m e n t es reduirá
retecti\'itar de la connexió, l'accident a b i l i t a t i el n o m b r e de perdues o
fugues cap a l'exterior. Igualmciii:,
s'evitara t a n t com siguí possible la
presencia d'elements que disiorsionin
la qualitat paisatgfstica i ambiental de
la connexii).
C^ada.scim (.l'aquests principis genérics alonara peu al mateix temps a la
i^lefinició d'alló que anonicnarem factin
o criicri cl'íDiíilí.si (vegeu apartar relatiu a
la Valorada qualkaiiva dch cnrrcdors
hiíAofíics). C n n s e q ü e n t n i e n t , és a la
vegada la q u a n t i f i c a c i ó n u m é r i c a
d'aquests factors la que en ocasions ens
sera d'utilitat per tal d'establir inia
valoració comparati\'a dch diterents
corredors que uneixen uns mateixos
espais.
Un cop (eta la lectura i análisis
d'aquestes recomanacions de carácter
poc o molt generic, ben segur que el
lector s'baura adonat que per poder
considerar alguns ;.lels crireris que s'ban
definir és necessari tJisposar d'un cerr
coneixemeni deis poblanients animáis i
vegetáis existents a cadascuna de les
zones i deis seus coni.I¡cÍona[irs ecoló-
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gics. 1 Ljuan aixó calgui, així s'baura de
ter. Nogensmenys el dissenyador de
qualsevol proposta de c o n n e x i o n s
biológiques ha de disposar de bona
informado a l'entorn de les característiques naturals tlels espais a interconnecrar, ja sigui deis seus ecosistemes, ja
sigui deis elements bíológics que els
integren. Pero un plantejament de la
definició i l'estructura tl'un corredor
basat en els desplagaments i condicionants d'una o altra especie ens podría
portar a resultats erronis o, si mes no,
tendenciosos. Les comunitats biológiques s'estructuren a partir de les relacíons que s'estableixen e n t r e tots i
cadascun deis elements que les integren. La posíció trófica d'una especie
dins l'cctisistema ens indica senzillament el lloc que s'ocupa dins la xarxa, i
en cap cas un tipus de rang o categoría
i.]ue ens Lleflneixi ordres d'iniportancia.
A l t r a m e n t . bé és sabut que les
comunirais naturals s'estableixen
damunt d'uns coni.lidonants físics preexistents. Es en aquest supLirt on els
organismes ciMistnieixen una estructura trótica, una diversitat biótica i uns
cicles energétics i materials. Per aquest
motiu, hom creu prioritaria la consider a d o d'un medi físic i l'atorgament
d'uns factors ambientáis i de context,
d'ordre poc o molt generic. La composició de la comunitat {és a dir, la totalirat deis organismes) ens vindrá donada
per aquells primers condicionats de
tipus físic i contextúa! que bagim estat
capados d'aportar, tot i teñir en compte
també una certa capacitat d'adaptació
de les especies a situacions ecológiques
que no son estrictament les detinides
com a própies.
Malgrat aquest seguit de consideracions amb les que mes d'tai - i de ben
segur que amb bon c r i t e r i - s'bi pot
mostrar en desacord, el cert és també
que les cines i elements deis quals disposarem per desenvolupar qualsevol
proposta sovint no es permeten gaire
elecctó. I aquesta realitat, a banda deis
plantejaments apriorístics que uns i
altres puguem fer, és la que moltes
vegades ens pot acabar determinanr
l'estructura i disposició d'LUí corredor
hiológic o d'Lina connexió paisatgfstica.
La nccessitat de la definició d'una
xarxa de corred(.>rs biológics freqüentment es deri\'a ^.l'un cert estat de dcsendre(;anK'nt peí que ta al conjunt del
país, amb una ori.lenaci(í territorial i una
43 1^211
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que compartirán). Per al planificador
que persegueixi una gran efectivitat
deis corredors establcrts (si es que
l'efecrivitat d'una connexió Them de
mesurar per nombre de traspassos que
hi hagi entre extrems), sembla evidcnt
que la quantitat d'intcrcanvis que tindran lloc será major entre dues zones
Kumides, per posar ncMiiés un cxemple,
que no pas entre una d'aquestes árees
marjalenques i un massfs muntanyós de
naturalesa calcária.
Aquest plantejament apriorístic,
pero, no és prou cert si m a n t e n i m
a q u e l l a o p c i ó ja r e p e t i d a al Uarg
d'aqucst document, que considera la
nccessitat de definir connexions paisatgístiques abans que no pas corredors
biologics en el sentit mes estríete del
concepte. La quantitat de traspassos
e n t r e les árees distáis perd valor
enfront d'altres proposits com ara els
Les franges de amncxió cnirc 'OHL'S ¡níiscrvcuics s'esuihlcixcn en hima ¡mn íhiimint de s<iis íunh
de la subutilització de l'espai, el desenactivitaí agrícola. Aqüestes terres, maizal i'cx¡Anació a qué son soimeses, poden amtenir elevolupament sostingut o el de la preserments ecolugics de primer ordre. Ets arrossars, per exemple, con\ aquest de l'amic estany de
vació de la qualitat paisatgística del
País, comcilucixen esfmis d'arrecerameni per a mohes especies d'aus.
tcrritori. I deis del punt de vista deis
vineles ecológics, tampoc aquella suposició acaba de coincidir en molts aspeetes amb el que és la realitat contrastada. Continuem pero ara amb el prticediment que ja havíem encetat.
implantació d'infraestrLictures sovint
del conjunt del tcrritori en el t.]ual
La caracterització natural deis difefeca al marge de qualsevol consideracio
s'insereixen, algiins parametres poc o
rents espais és un deis passos previs per
d'ordre ambiental o de cura per mantemole cartesians ens poden ajudar en la
a la determinació deis corresponents
nir la connectivitat de les comunicats
feina de planificació i disseny de les
fndexs d'afinitat. T o t i les diverses
naturals. 1 les cunnexiuns bioi¿)giques
connexions. La distancia entre espais
opcions que es poden prendre per tal
entre espais han de discórrer mes per
(els nusos de la xarxa que volem consde definir una zona, hom recomana
allá on poden que no pas per on volen.
truir) és un d'aquests primers factors.
-per tractar-se de parametres mes gloPerqué ni el ten"ittiri que ens resta dona
Per raons de simple efectivicat, hom
balitzadors- recorrer a la ct)nsidcració
per la consideracio de grans altcmatives,
aconsella franges de relació no excessideis sistemes naturals o hábitats que hi
ni el ritme de creixement urbanístic
vament llargues i serpentejants. El disson representats. La relació que en tots
possibilita entretenir-nos gaire en acuseny d'cstructurcs compactes afavoreix
els casos es pugui acabar fent, com és
rats estudis sobre el funcionament deis
I'operativitat de les connexions, a la
de suposar, portara impresa una forta
ecosistemes i la seva dinámica en alio
vegada que contribueix a aqiielles finacárrega de subjectivitat. Malgrat aixó,
que es refereix a les caractcrístiqLies deis
litats mes generiqítes de racionalització
si el global d'aquest procediment es
fluxos deis clements que eís componen.
de l'espai i de manteniment de la Ljuaiirealitza sobre un únic parámetre de
tat ambiental del territori,
caracterització i sempre peí mateix
U n non p a r á m e t r e que ens pot
Emmarcament deis espais
individu, els resultats fináis que se
assistir en el que és la determinació de
i determinació de línies
n'obtinguin serán suficientment válids
línies d'actuació preferencials a l'bora
d'actuació preferencials.
com perqué l'índex que hem definir
de dissenyar possibles connexions entre
Afinitat entre espais
ens aporti la informacii'i que inicialespais, és el que anomenarem índex
ment preteníem.
¿'afinitat. L'índex d'afinitat té com a
Un deis passos previs a qualsevol
tasca de planificació i disseny d'una
estructura de connexions o corredors
és, óbviament, la coneixeni^a de la realitat física i ecológica deis espais que es
volen relacionar.
A banda d'aquesta análisi previa
de les árees protegides i d'una profunda
noció de la realitat física i ambiental
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objectiu cstablir graus de semblanza
entre árees préviament definides. Com
és de suposar, com mes afins siguin
diies zones des del p u n t de vista
ambiental o d'estructuració de les seves
comunitats, majors serán les possibilitat.s d'intcrcanvi (perqué major será
també el nombre d'elements biologics

D'aquesta manera, i aplicanr com
a exemple el métode a diversos espais
preservats del pía i litoral empordanés,
obtenim una possible caracreritsació
-atenent ais sistemes naturals o hábitats que s'hi r e p r e s e n t e n - tal com
s'cxposa a laTaula 1(2).
U n cop arribats a aquesr p u n t ,
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Taula I: Caracterització natural d'alguns espais protegits del pía i el
litoral empordanés, a fi i efecte d'obtenir l'índex d'afinitat entre ells.
Caracterització natural d e diferents espais
d e l pía i litoral e m p o r d a n é s
(Sistemes o hábitats representats)

hom defineix l'índL-x d'atinitat (lA)
e n t r e dos espais (A i B) segons la
següent fórmula:
lA (A, B) =

E.C.AnBx(E.C.A+B)
E.C. A X B

InccrviillO. 2]
i on E.C. = Elcmcncs Je c;ir;icCL-nt::iciá.

Espaí

Ambients naturals

Aiguamoils de l'Alt Empordá
(AAE)

Brolles i garrigues
Gloses i espais agrícolas
Estanys i sistemes palustres
Badies i estuaris
Llacunes salobroses i ambients halofils
Sistemes fliivials i de ribera
Sonáis i ambients de platja

,
Aiguamoils del Baix
Emporda (ABE)

Gloses i espais agríenles
Estanys i sistemes palustres
Badics i estuaris
Llacunes salobroses i ambients halofils
Sistemes fluvials i de ribera
Sorrals i ambients de platja

CapdeCreus(CCR)

Alzinars Utorals
Ambients rupícoles
Brolles i garrigues
Garrees i rieranys
Fons marins
Guarets i conreus de seca
Llistonars i pradells
Maquies litarais
Pinedes mediterranies
Rocams costaners

Massís del Montgrf (MGI)

Ambients rupícoles
Brolles i garrigues
Fons marins
Maquies Utorals
Pinedes mediterranies
Rocams costaners

lUesMedes(MDI)

Ambients nitrohalófils
Fons marins
Maquies Utorals
Rocams costaners

Massfs de l'Albera (ALB)

Alzinars Utorals
Alzinars muntanyencs
Ambients rupícoles
Brolles i garrigues
Górrecs i rieranys
Fagedes
Guarets i conreus de seca
Landes i prats acidbfils
Rocams costaners
Rouredes humides
Rouredes submediterránies
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En el cas concret que ara es tracta,
on cls elements de caracterització escolUts han estat els sistemes naturals o
habitats representats, tindrem:
S.N. A n B x(S.N. A + B)
lA (A, B) =

S.N. A X B
InCLTval 10, 2]
i un S.N. = SistcuiL's Nnriirals.

A p l i c a n t la iórmula de l'índex
d'afinirac al conjunr d'espais que ja
hem pres com a exemple anteriorment,
obtenim els valors que es reflecteixen a
la Taula 2.

T^uki Ih Taula d'í)finitatK entre al^ns espais
protegits del pía i el litoral empordanés.

Taula d'añnitats
AAE ABE CCR MGI
AAE
1,86
ABE
CCR

0,24
0

0,31
0
1,6

MGI

MDI ALB
0,23
0
0
0
1,05 1.14
1,25 0,77

MDI

0.34
ALB

Com s'apuntava algunes ratUes
mes amunt, pero, la rclativitat d'aquest
factor es important, i el valor que en
resulta cal considerar-lo com merament oricntatiu en el que és la presa de
decisions sobre quines han d'ésser les
línies d'actuació preferenciaIs. I aixo és
així. principalmenr, per dos motius:
- En primer Uoc, perqué siguin
quins siguin els elements de caracterització que considerem, difícitment els
rcsultats que s'ohtinguin s'ajustaran a la
realirar contrastada. En l'opció ara
escollida deis habitats o ambients naturals, és evident que hi ha una hona significació per la gran majoria deis componcnts florísties, pero en canvi s'observen grans discrepancies quan ens referim ais grups faunístics amb certes capacitats de mobilitat. D'aquesta manera.
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metin establir, sense haver de procedir
—és ciar— al disseny de passadiss<.)s
biológics excessivament artificiosos o
mancats de tota lógica i coherencia.
La dcHnicii) d'una estructura de
corredors o connexions entre espais és,
per tots aquests motius, i altres també a
hastainenc ressaltats al llarg d'at]uest
mateix documcnt, una tasca a afrontar
des lie l'optica del eiisseny territorial i
sota concepcicms diffcilment tábidables. El profuni_l concixement ilel territori i els mecanismes ecoldyics i tle
relació s'imposen, dones, com a principal actiu en el procés.
Valoraclü qualitativa
deLs corredors biológics
En apartats anteriors, en referir-nos
ais criteris de disseny deis corredors,
féiem referencia a un seguit de recomanacions genéríqtics que ens ba\'ien
d'ajudar a la definició i al trat^at concret
ele les connexions. Cadascuii d'aqLiclls
principis (,|ue havien de regir les nostres
ileterminacioiis, alonara pcu al mateix
temps a la definició) (.ralló que anouienarem ¡aciors o criteris dUmcúisi.
Líi dctc-nninació deis mdcxs d'afiniícm enere
ds espais a interconncctar cns poí ser d'ajiu
pera ¡'esiahlimeni de les Unies d'acüíacti)
preferenckih en d disseny de les esmicnircs
de connexiñ. En ia ínuit^L' una visió de l'alm
Garrotxa, on es dijerencicn diversos
hahitats signifitaüus d^iqiiesia zona.

Tíndcx no rccull e!s dtísphn^iimcnts diaris ni estacionáis, coiii raiiipoc Tadaptació a noiis condicionants ccolopícs que
es puguin prodiiir en territorif^ concrcts
(factors aquests de vital imi^ioitancia en
la jiistificació de l'existéncia dcLs corredofs hioloiiics}.
- Pet un altrc cantó, la tealitat LÍCI
territori no pcrmct paires opcions ni
servituds a patiunctrcs (.]ue ens indiquiíi
preferéncies. Tanc de ho fos així. Els
cottedors, les ct>nnexions, tant se val,
han de discórrer sota unes mínimes
qualitats i garanties per zones sovint
humanitzades en excés. Les possihilicats de planificar arees o franges de
relació entre espais son prou escadusseres com per menystenir-les quan un
índex així ens ho indiqui. Contrariaiiient, índexs d'afinítat elevats eliffcilment ens portaran a l'estructuracii'i de
mes corretlors que eís que la simple
obser\'ació i analisi de territtiri ens perl6Zó| 46

Els criteris d'analisi cns .serán ^IVitilitat per tal de fer una valoraci(> ilel
grau (.rajustament de! corredor a aquelts
principis genérics i de dis.seny que ens
havíem imposar, principis que a la
vegada ens haiirien de portar a assolir
els objectius fináis de la rao de ser de les
connexions entre espais. Es precisament aquesta valoració qualitativa la
que, per estricta comparacio entre dos o
mes corredors que uneixin unes matcixcs arees, pot donar lloc a una L|uantificació niuiiérica i.|ue ens serveixi per
Lleterminar graus d'importancia o de
fragilitat. Vegein ara també LIOHCS. un a
un, aquests criteris d'analisi:
1.- Amplitud de les franges distáis
del corredor. Es la banda LIC contacte
amb c a d a s c u n a de les arees que el
c o r r e d o r biológic c o n n e c t a . C o m
major sigiii la franja de contacte entre
les arees preservades i el corredor,
majors serán també les possibilitats
Ll'intercanvi biológic. En aquest cas
podríem fer servir el símil de l'embut,
on la capacitar de canalitzar el li'quid
augmenta a mesura que creix el diametre de la superficie receptora.
2.- Factor d'identitat propia. Amb
aquest paramerre \-alorarem les po.'^sibilitats que té el corredor d'estructurar en

el seu interior unes comunitats naturals
amb identitat propia, amb una mínima
complexitat i on s'hi considcrin ben
representats els diferents nivelLs de
l'escala tróMca. Es el que en el seu grau
maxim concep el corredt>r com un espai
assimilahle a les arees que previamenc
hem detinit en els seus extrems -si considerem que les arees distáis, ja íixades
amb anterioritat. ho han estat en rao de
les se\'es qualitats ecológiques i ambientáis-, i no pas únicamcnt com un simple mitja tle connexi('> o traspas.
i.- Factor de continuítat natural.
Considerarem el conjiint deis habitats
naturals representats tant a les arees
d'origen i de i,lestí com en el si del
corredor. A banda de la coincidencia
d'habitacs, també caldra teñir en comptc a l'bora de valorar la idt>neítat del
corrctJor el grau d'ocupació d'aquests
biótops, la .se\'a graduacíó i la distribiicii) espacial. Vegem-bo amb un exemple, dos espais caracteritzats per la
presencia de hoscos caduciíolis i prats
rjimitíUT.s - i per tant amb una faiuia
adaptada a aquests tipus d'ecosistemesesfaran millor connectats per un corredor biológic que presentí al llarg de la
seva exfensió) masses arbóries de caduciíolis, que na pas per un altre im pred o m i n i n c l a r a m e n t les p i n e d e s .
Segiiint aquest mateix suposit, el paradigma i.le corretlor biológic sera, dones,
aL|uell que estigui constitiiít per una
massa continua i bomogenia de Ixiscos
caducifolis i prats inoíiíans, t a h n e n t
com les arees tPorigen i ile desfí.
4.- P r e s e n c i a d ' a r e e s refugi o
d'abric. Criteri t]ue es mesura en funció tlels clements biológics objecte de
traspas o amb capacitat per colonitzar
el corredor. Comporra luia marcada
\'aloració subjectiva, ja que l'analista
haura de considerar els clements naturals o paisatgístics que puguin exercir
aquella tasca Lparrecerar els subjectes
potencialment en transir. Son els marges deis conreus, els hoscos de ribera en
les grans arces obertes o els petits bassiols a les zones estepiqucs. Pero també
ai|uests mateixos enclavaments humits
quan es tracti Lpenllavar i.Uies arees
m a r j a l e n t | u e s . PoLlríem dir, d'iuia
manera poc o molt precisa, que es \'alorara el nombre i la capacitar de los
franges ecotonals, i també la presencia
d'haiiitats en concordancia amb aquells
represenrats i caracterfstics tle les zones
distáis del corredor. En la seva concep-
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ció cxtrcniii i mes hivorablc. ¡kiiicst criteri tendcix ;i equipamr-se al factor Je
continuVtnt natural.
5.- Seyuiment de passadissos naturals, dcfinit.s pcl relien, Fortigrafia i la
contií;iiraciü paisatgíscica. Mai millor
que ara podreni recorrer a la semántica
del mot canalització. N o hi ha cap dubte
que la capacitar de canalit:ació del
corredor (entes aixo en el sentit mes
ffeic de la paraula), incrementa les capacitats de connexió real entre un punt i
un altre. Un riu amb un bosc galería ben
constituir canalitza millor que no pas un
riu amb uns niarjíes dcsforestats, tic la
mateixa manera que una fbndalada voÍtada de penya-se^íats canalitza mes que
no pas una ¡inmensa planura. Igualment, un cordó de canyissars aconduira
millor el pas d'un ocell palustre que no
en canvi clapades discontinúes d'alzinar.
ó.- Factor de lógica direccional. En
ftinció deis components geofítafics i
d'estructuració física del corredor (ja
siguin naturals o artificiáis), els clements
en transir s'hauran de sotmetre a diferents logiques per despla^ar-se dins deis
li'mits teorics dissenyats. D'aquesta
manera, i per posar un exemple, un
Corredor cjue sei^ucixi iirees boscoses disposades en ei mateix sentit ^jue una valí
tindra probablement una major lógica
direccional que no pas aquell que la rravessi perpendicularmenc, De forma
similar, un corredor que amarí el recotregur d'un curs d'aigua amb un bosc de
tibera ben constitu'ít i, de sobte. abandoni aquest corrent, presentará una mala
lógica direccional ja que els elenients
que ressegueixin la llera rendirán a ciíntinuar el seu transecte fins fora deis
límits de la connexió, afavorint-sc així
les pérdues o fugues cap a l'exterior.
Contraríament, í en aquest suposit que
fins ara hem descrit, ben segur que
hagim de ressaltar en canvi una bona
afinitat peí crirerí anterior relatiu al
seguimeni de passadissos naturals.
7.- Presencia de barrcres de discontinuitat. Englobem dins d'aquest
factor tores aquelles barrercs de disposició poc o molt continua i lineal que
s'interposen o que dificulren la comunicació o fluídesa de pas a través d'un
corredor. Son la resclosa que barra el
pas a peixos i mamífers aquárics, la línia
d'alta tensió contra la qual s'estavellen
les grans aus rapinyaires o la carretera
en la qual moren esclafats amfibis í urodeis en els seus transectes noctums, per

posar nt>mcs els exemples mes significatius i coneguts albora. A bani^ia de
¡'c/ectt' hiñera, a(,|ucsrs clements acostumen a constituir també estructures tle
fall o de ruptura estética i paisatgística.
8.- Presencia de pimts o elements
de distorsió. Enteiiem coiii a punís de
distorsíó aquelles circumstaneics reals ti
biptitétiques que e[i una :ona o sector
del corretlor aporten materia kle ruptura amb l'bomogene'írat o h a n n o n i a
(co[icepció aquesta última perillosament subjecti\'a) considerada com a
óptima. Incloem aL|uí les petites :ones
urbanitzailes o amb treqiientació humana, els focus containinanrs (armostérics, acústics...) discontinus o d'acció
tangencial, els passos estrers o crítics,
les implantacions humanes paisatgi'sticamcnt discorJaiits, la desestructuració
Je Lleterminades comunitats naturals
espccialment transcendents per a la
tuncii>nalicat Jet correJiir, etc.
CaJa.scun Jels correJors que bom
definelxí, dones, podra ser sotmés a la
valoració i análisi segons el grau d'ajustanient amb aquests criteris. Del conrrast de concordancies el pianificador
en podra treure conclusions que Tajudin a esmenar possibles errors, sempre
a m b el ben e n t e s que un can\'i de
tragat pot comporrar millors afinitats
per un facror pero a la vegatla majors
Jiscrepancies per un altre.
Valoració quantitativa
deis corredors biológics
Ditícilment liom potlra atorgar a
un corretlor biológic una qualificació
numérica que ajquireixi valor per si
mateixa. O dit amb aUres páranles, un
correi.lor que es converreixi en Púnic
nexe entre dos espais, malgnit que les
seves valoracions qualiiati\'es segons
els criteris d'analisi establerts ni) siguin
les mes optimes, és evident que adquirirá un valor ecológic excepcional. En
cas contrari, la qualiticació que de
manera cscéptica atorgaríem a aquest
espai seria tan baixa que segurament
ens porraria a la seva desconsideració
com a :ona ile connexió paisatgística i
de corredor biológic en el sen sentit
mes estríete del concepte. I amb aixó
no volem pas dir que calgui projectar el
di.sseny d'una banda de relació alia on
les capacitats del territori í la realicat
ecológica no bo tacin possible, Pero sí
tpie m e n t r e es pngui c o n s t a t a r el
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Les CíiiTClerL's i les infracstracuircs tmcah
amstitucixcn clcmcnií a cvUar en quaiscwl
e$mne¡^a de dmeny d'una connexió entre
L'sf'íií.s. A banda de lefecie harreni (tíüinimt
lu fauna) i de i'efecte rail (íiamunt el
/>ÍIÍ.S(II^LO , cal considerar en miilís de casos els
impacies de una mena derivats de
íii (jji/ifíi?i[(iC((í de cummicciom
a les seves vorcs.

traspas potencial a tra\'és (.l'aquesta
franja d'alguns deis elements naturals
característics de les zones objecte de
l'enllai;, hom haura de teñir molt en
compte la seva catalogació com a espai
de corredor biológic.
Cada correi-lor pot ser únicament
valorar, dones, de manera comparativa
i en relació a altres possibilitats d'enlla^
entre els mateixtis espais. Es només en
el contrast de dues o mes alternatives
que podem atorgar graus de quantificació numérica a les ditercnts connexitms
que hagim establerr. L'experimentació
d'aquesta mecánica ens podra ser d'utilicat a r b o r a d'escoUir opcions o de
determinar graus de fragilitat de corredors amb idénrics objecrius.
Ramón Fortia i Rius és bióleg i master
en enginyeria i gestió ambiental.
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