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PATRIMONI HISTÒRIC-CULTURAL l VEGETAL DEL BARRANC DE 
L'ALPADULL. SERRA DE MARIOLA 
(SW DE VALENCIA, N-NW DE ALICANTE, ESPAÑA) 

Francisca Javier BELLOD CALABUIG & M aria de Carmen MICÓ COLOMER 

RESUM: S'han estudiat les diferents comunitats vegetals del barranc de l'Alpadull en 
la serra de Mariola, entre els termes municipals de Bocairent i Alfafara, [comarques 
de la Vall d'Albaida i l'Alcoià]. En aquesta zona del territori Diànic s 'han identificat un 
total de 1 7 tipus d'associacions vegetals encontrant una clara dominància del 
carrascar i la roureda. 

SUMMARY: We have studied the difterent plant communities of barranc de l'Alpadu/1 
in the Sierra Mariola, between the municipalities of Bocairent in Alfafara, [Valencia, E 
Spain]. In that area of Oiànic have identified a total of 17 types of vegetation. 

INTRODUCCIÓ: 
Localització 
El barranc de !'Alpadull es troba entre els 
termes municipals de Bocairent i Alfafara. Es 
tracta d'un llit fluvial que presenta comunitats 
vegetals climàciques i comunitats 
edafohigròfiles del bosc M_editerrani amb un 
bon estat de conservació. Es un paratge amb 
un elevat grau de biodiversitat i és un corredor 
biològic fluvial que permet la connectància 
física i connectivitat funcional entre la serra 
Mariola ( entre Ma!agana i la Ca/abuixa] i el 
barranc d'Ontinyent Per tant, és un 
ecosistema amb un alt valor ambiental i amb 
una elevada vulnerabilitat paisatgística. L'estudi 
geobotànic s'ha realitzat entre la cota de 700 
m (situat al SE] i 550 m (situat al NO]. El punt 
més elevat del barranc està situat a 880 m 
[en la part més elevada d'aquesta conca fluvial 
trobem la cova de la Sarsa]. 

Climatologia i bioclimatologia 
Pel que fa a la bioclimatologia podem afirmar 
que l'índex de termicitat té un valor aproximat 
de 235, i es correspon amb el termoclima 
Mesomediterrani superior. El règim de 
temperatura és el Mèsic amb valors: T= 13.1, 
V=21.1, 1=5.8. La continentalitat mitjançant 
l'índex d'amplitud tèrmica presenta un valor de 
lc= 53, tractant-se per tant del tipus 
"continental". Segons els valors de precipitació 
mitjana anual i la distribució estacional, podem 
concloure que la zona d'estudi té un 
ombroclima subhumit 

Geologia i paleontologia 
Podem destacar que aquest barranc està molt 
encaixat (trobant forts desnivells en la zona 
pròxima al camí de la via amb una pendent del 
45-502] on arriba a haver una diferència de 
cota de 1 5 a 20 m de profunditat. Els 
materials dels bancals són depòsits de vessant 
del quaternari, i els materials de la zona més 
elevada dels curs fluvial són margues blaves 
del neogen [miocè]. A més a més, trobem 
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marges del cretàcic i fòssils d'equinoderms 
equinoïdeus del gènere Toxaster al camí 
paral·lel al barranc que accedeix al masos de 
l'Alpadu/1 i Vil/a Maria. D'altra banda, també 
podem trobar füssils de gasteròpodes del 
gènere Bathrotomaria del cretàcic. Als bancals 
trobem fòssils d'Ammonites del gènere 
Phylloceras corresponents al cretàcic 
superior. Per finalitzar, també podem 
encontrar bivalves fòssils del gènere 
lnoceramus corresponents al cretàcic, i 
Chlamys sp. del miocè. 

Edafologia 
La edafologia està caracteritzada per sòls 
dominants de tipus regosòl calcari I calcisòl 
lúbic als camps de cultiu. 

Ecologia 
Aquest ecosistema ripari conté formacions 
arbòries que formen bosquetons de riberes 
com: rouredes, xoperes, i bardisses de 
comunitats espinescents (gargullers, 
esbarzers, rosers bords, esparragueres, etc.]. 
A més a més, podem trobar comunitats 
aquàtiques i higròfiles (com els herbassars a la 
vora del riu, falagueres, jonqueres, etc], i 
comunitats rupícoles de falzies de pou. També 
trobem comunitats climàciques zonals de 
carrascars junt amb associacions de galers, 
formant un mosaic paisatgístic heterogeni de 
comunitats vegetals. 

En aquest paratge podem encontrar alguns 
arbres singulars de gran port i edat. 

Història 
Sembla ser que el topònim Alpadu/1 té el seu 
origen en la llengua romanç, a l'igual que altres 
topònims "Tanmateix, a mitjan segle XII, tot 
sembla indicar que la població de l'actual 
territori valencià estava plenament arabitzada, 
i només alguns vocables i llinatges [ els Ben i 
Lupó, per exemple], i alguns topònims antics 
[Mariola, Serre/la, Poso/o, Alpadull, Bocairent. .. }, 



recordaven la parla dels romans" (SOLER, A. & 
FERRE, J.A, 2003). 

De l'edat mitjana tenim alguns escrits sobre 
les propietats "( ... ] S'observa, quant a la 
societat vilatana, que els cavallers aragonesos i 
navarresos de la conquesta havien emigrat a 
les ciutats. Ara, el cim de la piràmide social 
l'ocupaven llauradors enriquits, que no 
dubtaven a invertir considerables sumes en 
explotacions agropecuàries de tipus mas. 
Generalment, la gestió era directa, en règim 
d'arrendament. Vet si no l'exemple de /'alqueria 
dels Dotze {Alfafara), que fou arrendada l'any 
1328, pel seu propietari, Pere Jover, a Simó 
Vicent, pel període de sis anys, i per preu de 8 
cafissos 3 barcelles de blat, més altres 3 
barcelles d'ordi, pagadores a cada mes 
d'agost. Aquesta heretat dels Dotze i la 
d'Alpadul/, ambdues d'Alfafara, foren venudes 
per Martí Ximènez d 'Orís, l'any 1389, al noble 
Pere d'Artés, aleshores senyor feudal de la vila 
[ ... ]" (AMB, Pergamins, núm.19, 1389, agost 
7: ... duo trocea terre sita in termini dicti laci de 
Alforara. qÚorum unum vocatur l ' Alpadull, aliud 
vera vocatur los Dotze ... ) (SOLER, A. & FERRE, 
J .A, 2003). 

Pel que fa al patrimoni cultural. aquest paratge 
conté una sèrie d'alcavors, ponts i fonts molt 
antics que tot seguit passarem a descriure. 

MATERIAL l MÈTODES: 

A. Inventari de recursos arqueològics 

S, han catalogat els topònims de les_ diferents 
fonts, alcavors, etc. del barranc de IAlpadull 
indicant les coordenades geogràfiques gràcies a 
la col·laboració de Ramón Micó Soler 
S, ha consultat el llibre SOLER, A & FERRE, J.A. 
(2003): Història de la vila de Bocairent, i s , han 
realitzat entrevistes als maseros de la zona 

B. Estudi de les comunitats vegetals. 

L'estudi geobotànic i la interpretació de les 
comunitats vegetals s 'han realitzat seguint les 
normes de mostreig i descripció 
desenvolupades per l'escola de Zürich
Montpellier o braunblanquista com la va 
descriure BRAUN-BLANQUET (1979, reedició), 
actualitzada segons els criteris de diversos 
autors (RIVA&MARTÍNEZ 1976a, 1976b, 1987; 
GEHU et RIVAS MARTÍNEZ, 1982, etc.). Per tant, 
s'han realitzat inventaris de vegetació on es 
tracta de cobrir totes les àrees 
representatives de la variabilitat ecològica del 
territori del barranc. 

A més a més, s'ha utilitzat la informació de la 
bibliografia existent disponible, incloent la tesi 
de DE LA TORRE, A; ALCARAZ ARIZA F. & VICEDCJ 
MAESTRE, M. [1997): Paisaje del Alto Vinalopó 

{Alicante) i el.trebalÍ de CONCA, A. & GARCÍA: F. 
[1994): Estudi botànic de la Vall d'Albaida. 

RESULTATS: 

A. Inventari de recursos arqueològics 

S'han trobat pedres tallades per percussió 
datades entre 75.000 i 40.000 anys abans de 
Crist, pels humans del mosterià que trobaren 
preses fàcils als abeuradors de les voreres de 
la marjaleta del barranc d 'Alpadu/1 (SOLER, A. & 
FERRE, J.A, 2003). 

S · han trobat 6 fonts i 3 alcavors distribuits pel curs del barranc 
Nom de la Fo 01 Coordenadu ·x Coordenades (Y) 
Alcavor 1 710288 4293900 

Akavor2 710022 4294020 

Pou 709958 4294 196 
Basseta del maset Alcavor 3 709931 4294265 

Font del mosel Fon, d4/ Tio Vilor/no 709876 4294385 
F ometa de l'Alpa.du/1 Prop de.l Clot Fondo 

líl>ai>l:l 
709864 4294406 

Sense nom 709833 4294441 
Fonuua de Juanlto 709799 4294486 
Foni de la Cosa Domlnvu~: Font de C(>/au 709688 4294612 
Foni de lo Fab, ioue.to 109553 4294852 

B. Estudi de les comunit ats vegetals 

S'han catalogat 17 tipus d'associacions 
vegetals distribuïdes al llarg del llit del riu: 

8 .1 Vegetació zonal 

Carrascar 
Es tracta de formacions potencials climàciques 
que apareixen en la part elevada del barranc a 
una distància del curs del riu d'uns 1 0-15 m. 
En aquestos bosquetons es desenvolupen 
carrasques [ Quercus i/ex subsp. rotundifoliaJ 
que tenen una cobertura vegetal d'un 70-90 
%. En l'estrat arbori encontrem el pi blanc 
[Pinus halepensisJ i el galer o roure [Quercus 
faginea). Com a estrat arbustiu podem trobar: 
marfull [ Viburnum tinusJ, romer [Rosmarinus 
officinalisJ, mesto [ Rhamnus alaternusJ, rosers 
bords (Rosa agrestis), asparragueres 
[Asparagus aculea'tusJ, etc. En l'estrat lianoide 
podem diferenciar: mareselva [Lonicera 
implexa), heura [Hedera he/ix), l'aritja! o sarsa
parrilla [Smilax aspera) i líquens. Al sotabosc 
trobem: fenàs [Brachypodium phonicoides i 
Brachypodium retusumJ, Teucrium 
pseudochamaedrys, Thapsia vil/osa, etc. 

Coscollar 
Es tracta d'unes formacions de coscolla 
[ Quercus cocciferaJ situades en el curs mitjà 
del barranc. Trobem altres espècies en l'estrat 
arbustiu associades a aquesta comunitat 
vegetal com: roser bord [Rosa agrestisJ, 
manrubi [Marrubium vulgare), figuera [Ficus 
carica), matapoll [Oaphne gnidwmJ, romer 
[Rosmarinus officinalis), figuera de pala 
[Opuntia ficus-barbarica), etc. En l'estrat 
lianoide podem diferenciar: l'arítjol [Smilax 
asperaJ, la rapallengua [Rubia peregrina) i la 
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mareselva (Lonicera implexa). En l'estrat 
herbaci trobem el fenàs (Brachypodium 
phonicoides i Brachypodium retusum]. 

Pineda 
Es una formació vegetal possiblement 
repoblada, de pi blanc (Pinus halepensis). El 
sotabosc està poc desenvolupat i apareixen 
poques espècies. A l'estrat arbustiu i lianoide 
trobem: asparagueres (Asparagus acu/eatus), 
orelleta de llebre (Phlomis lychnitis), marfull 
[Viburnum tinus]. heura (Hedera he/ix), etc. Al 
sotabosc apareix: fenàs r Brachvpodium 
retusum), Coroni/la juncea, etc. 
Podem ressaltar que els botànics no 
consideren les pinedes com a autèntics 
boscos, ja que no hi ha una interrelació entre 
els pins i els arbustos situats al sotabosc 
(CONCA & GARCÍA, 1994). 

Matollar: brolles de romer i cepells amb 
pebrella 
Són comunitats basòfiles de matollar obert, 
riques en camèfits i nanofaneròfits. Creixen 
sobre sòls carbonatats en general bastant 
erosionats o escassament desenvolupats, i 
amb molta freqüència pedregosos en la 
superfície. Aquestos matollars representen 
etapes serials degradades respecte a les 
sèries de vegetació climàciques. En aquestes 
formacions trobem les següents espècies: 
romer (Rosmarinus officina/isl , rabet de gat 
( Sideritis angustifo/ia), orelleta de rata 
(Mercuria/is tomentosa], estepa [Cistus 
albidus), asparagueres (Asparagus acutifolius), 
matagall o romer mascle ( Cistus e/usi,), 
tarponera o gordolobo ( Verbascum sinuatum), 
coronela (Oorycnium hirsutuml, raïm de pastor 
( Sedum sediforme), timó ( rhymus vulgaris), 
tàrrec ( Sa/via verbenaca], pebrella ( Thymus 
piperel/a), herba capçotera (Paronychia 
argentea), violeteres ( Viola alba). sàlvia ( Sa/via 
blancoana subsp. mariolensis) argilagues ( U/ex 
parviflorus], safanòría borda [Oaucus carota], 
Bel/is perennis, briòfits, etc. 

Fenassars 
Es tracta de pastius (Brachypodium 
phonicoides i Brachypodium retusum) i 
herbassars dominats per gramínies que 
recobreixen pràcticament tot el terreny. Es 
desenvolupen als sòls permeables, més o 
menys profunds, als que aporten importants 
quantitats de matèria orgànica formant un 
humus de tipus moll als sòls calcaris. En 
aquestes formacions trobem orelleta de llebre 
(Phlomis lychnitis). carxofes de sant Joan 
[Leuzea conífera), panical [Eryngium 
campestre), bracera ( Centaurea aspera), 
Avenula bromoides, Festuca capillifolia, 
Convolvulus althaeoides, Helichrysum 
decumbens, Teucrium pseudochamaepitys, 
etc. 
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Pastius nitròfils 
Trobem pastius nitròfils als camps de cultiu 
abandonats en la zona de l'alcavor del barranc 
de l'A/padu/1 (alcavor 1). Aquestos terrenys 
erms són rics en nitrogen a causa de les 
deposicions del ramat. Podem diferenciar les 
següents espècies: fenoll [Foeniculum vulgare), 
herba paixarellera [Heliotropium europaeum), 
herba de sant Joan [Hypericum perforatum), 
matapuces ( Sambucus ebu/us), Hordeum 
murinum, Allium roseu m, Asphode/us 
fistulosus, Borago officina/is, Anacyc/us 
c/avatus, Brachypodium phonicoides, 
Brachypodium retusum, etc. 

8.2 Vegetació azonal: vegetació de ribera 

Roureda 

És un bosc caducifoli xero-mesofític 
(mesomediterrani)., en el qual domina el galer 
( Quercus faginea). Es desenvolupa sobre sòls 
profunds amb un pH bàsic. Es tracta d'una 
sèrie de vegetació potencial edafohigròfila ja 
que la comunitat vegetal necessita una elevada 
humitat ambiental durant tot l'any. Aquestes 
formacions vegetals tenen una cobertura 
vegetal del 70-80%. A l'estrat arbori trobem el 
fleix [Fraxinus angustifo/ia). A l'estrat arbustiu i 
lianoide apareixen les següents espècies: 
esbarzers (Rubus ulmifolws) amb una 
cobertura del 50%, marfull ( Viburnum tinus), 
mareselva [Lonicera implexa), rapallengua 
[Rubia peregrina), l'aritja! o sarsa-parrilla 
[Smilax aspera), heura (Hedera he/ix), 
asparragueres (Asparagus acu/eatus). romer 
(Rosmarinus officinalisl , rosers bords [Rosa 
agrestis), esteper-a ( Cistus albidus), líquens, 
etc. Al sotabosc trobem: fenàs (Brachypodium 
phonicoides i Brachypodium retusum). etc. 

Xopà 
Forma alguns bosquetons riparis (edafohigròfil) 
del xop negre (Popi.J/us nigra). A l'estrat arbori i 
lianoide trobem: esbarzers [Rubus ulm1fo/ius) 
amb una cobertura vegetal del 90%. l'aritjol o 
sarsa-parrilla (Smilax aspera), marfull 
[Viburnum tinus), la mareselva (Lonicera 
implexa], les asparragueres [Asparagus 
acu/eatus), etc. Al sotabosc podem trobar 
fenàs ( Brachypodium phonicoides i 
Brachypodium retusum). 

Albereda 
Són boscos de r ibera que corresponen a 
sèries potencials edafohigròfiles de xop blanc o 
àlber [Papu/us alba). En aquestes bosquines les 
arrels no arriben al nivell freàtic, i presenten: 
xops blancs (Papu/us alba), xops negres 
(Papu/us nigra), freixos (Fraxinus angustifolia), 
salzes arboris ( Sa/ix alba, S. atrocinerea), olms 
(U/mus minor), roures [Quercus faginea), etc. 



Olmeda 
Bosc d'olms ( U/mus minor) que creixen a la 
vora del llit del riu i que es troben més distants 
que les xoperes. Podem trobar a l'estrat 
arbustiu i lianoide: esbarzers (Rubus ulmifolius), 
mareselva [Lonicera implexa), asparragueres 
(Asparagus acutifolius), heura (Hedera he/ix), 
rapallengua (Rubia peregrina). 
Els olms vells van morir a causa de la Grafiosi 
(aquest fong utilitza els vasos conductors de 
l'olm per a propagar-se i acaba matant-lo. Les 
espores del fong penetren dins l'arbre perquè 
les t ransporten els insectes escolítids que 
realitzen galeries dins de les branques velles), i 
estan rebrotant exemplars joves. En aquesta 
zona trobem ciprers ( Cupressus 
sempervirens) d'avançada edat i pròxims als 
masos de l'Alpadu/1 i Vil/a Maria. 

Esbarzers 
Esbarzers acompanyats de nombrosos 
exemplars del gènere Rosa ( òptim com a 
silicícola). Acompanya els boscos d'oms, i 
sembla que és una orla de la roureda o del 
carrascar. 

Baladrars 
En la part elevada del curs fluvial trobem 
alguns exemplars de baladre (Nerium 
oleander) on el cabal fluvial és intermitent al 
llarg de l'any. 

Canyar 
Es una formació de canyes (Arundo donax). 
Aquesta formació és una sèrie vegetal de 
degradació que es desenvolupa quan 
desapareix la salzeda ( Sa/ix atrocinereal (DE LA 
TORRE, A; ALCARAZ ARIZA F. & VICEDO MAESTRE, 
M.. 1997). Quan s'elimina la salzeda per 
avingudes d'aigua o per l'acció antròpica es 
desenvolupa aquesta formació vegetal. 

Bardisses 
Les bardisses són comunitats espinescents 
que actuen de separació entre la vegetació de 
ribera i la vegetació zonal (CONCA & GARCÍA, 
1994 ). Ací trobem: el garguller ( Crataegus 
monogyna), l'aranyoner (Prunus spinosa), els 
rosers bords [Rosa a9.restis), les 
asparragueres (Asparagus acut,folius), etc. 

B.3 Vegetació azonal: comunitats aquàtiques 
higròfiles 

Jonqueres 
Es una etapa de degradació de les olmedes o 
de la xopà. Trobem a la vora del riu formacions 
de joncs ( Scirpus ho/oschoenus). En aquestes 
formacions trobem també la menta-borda 
(Mentha suaveotens). 

B.4 Vegetació azonal: vegetació rupícola 

Vegetació de toves calcàries 
Es tracta d'una formació de falagueres de 
falzia de pou o herba de pou (Adiantum capillus
vener,s). A més a més, podem trobar heura 
[Hedera he/ix) i algunes espècies de molses. 
Aquesta sèrie vegetal es desenvolupa sobre 
toves calcàries i les arrels creixen sobre les 
fissures de la penya. En aquestes fissures 
circula l'aigua amb bicarbonat càlcic, i quan 
aquest entra en contacte amb l'aire, precipita, i 
creix la paret. 
A continuació mostrem en aquesta taula les 
diferents associacions vegetals del barranc de 
l'Alpadu/1. 
Carrascar AHO<'iadó lüd~rD lulids-Quuutum rotundlfollot .suba.s. ullctrosum pon-ljlorH 

Cosa:a. Peris & SrObint. 1987 
Coscollar AISOdadó Rh11mno /yclodb•Qu6ru tum ~0ttif1r{l6 subas. ¡,umi111tosum 

f rtJdetmlis Br.,81. 11 O.Bolòs 1954 
Pineda Pinedes de Pin.u.t hal6~1UU 
Brolles de rome!r Anociadó T~ucrlo l¼cmwtrlchl•Ullc~tilm d/111111 s111>as. sr1111,1j lfoJ1,1.m i ri,d/U 

Akaruet~ la Torre I9U 
Cètw:lls de Dtbrelll Msoci1t i6 J/1li1111th~ Th metJJ.m al t.ui/4t 
Fenassars Assod■c.i6 Tt.uc.rlo-B,acltJ'POdlt.tum rttus/0. Bolòs 1957 nom. Mtu subH. 

Braclwooditto:1um ,~,usi 
Pwiu1 nittbfíls Assodad6 Ca,duo 1~1111ino,i-llordu tum ltaorini Br.BI 1936 
Roureda Auodad6 Orno t.uropat11s-Q1uru 111.m vo/~11tln.at Rlvas.-Manfnez t-l Cantó IJt 

R.ivas Marti~z 1987 
Xool Sub<L Salid-PoPMltnta nl~rat 
Albereda Assodad6 Ylneo-P()pult.t11m albat- (0. Solos & Molinier 

19l810. Bolòs 1962. 
Olmcd1 Assodad6 l/t.du o lullcls-UlmnMm ml.noris O. Bolòs 1979 
Esbarters Msotlad6 R11ba ulmifolii-Cr11l11trd111n mont>J!)•nat O. Bo!Os 1962 corr. 
Baladrars Assotiaci6 Rubo ulmifolii-Ntrittumolu ndrlO. Bolòs 1956 
Canva, Assot.b.t:16 Don•tnlo, u ctl-Eallobltlllm hln uli M.B. Crcs:no 19!9 
Bardisus .Usotiaci6 Rubo-ulml olJi-Cralatr t.tum monou11HO. Bolbs 1962 corr 
Jonoue:rc:s AsJotiad6 Ci,slo mons,,_J.11/11nl-lloloscltotnt tum t'llli,arls Br.-81 193 l 
Fal.2i1 de_..., Assotiati6 Tr11cht lio e11trult.a~ Adi4ntd u tt 0 . Bolbs 1951 

Divisió biogeogràfica 
De l'estudi de las sèries de vegetació, tipus de 
sòls. característiques climàtiques i usos del 
territori, hem inclòs el següent esquema 
biogeogràfic per al àmbit regional on s'integra 
la zona estudiada. 

Regne Holàrtic 
Regió Mediterrània 
Subregió Mediterrània-Occidental 
Superprovíncia Meditarrani - iberolevantí 
Província Cata l.ano - Provençal - Balear 
Sector Setabense 
Sub sector Alcoià - diànic 

DISCUSIÓ l CONCLUSIONS: 

Es tracta d'un ecosistema vulnerable amb 
elevat grau de maaluresa i complexitat, resultat 
de milers i milions d'anys d'evolució. Aquest 
paisatge conforma un mosaic vegetal complex i 
heterogeni de comunitats vegetals climàciques 
i edafohigròfiles distribuïdes al llarg del riu. Per 
tant, es tracta d'un paratge presenta una gran 
riquesa botànica i una elevada heterogeneitat 
ambiental amb un gran nombre d'hàbitats 
diferents. La matriu hetero!;Jènía del territori 
permet la migració i dispersio dels organismes, 
la recolonització després de les catàstrofes, 
etc. 

"""OHTO¿~ 
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Antiguament el barranc tenia una sèrie d'usos 
tradicionals com: obtenció d'aigua de les fonts, 
manteniment de sendes, neteja de les sèquies, 
treballs de aclarida del sotabosc, obtenció 
d'altres recursos, etc. Actualment, aquest 
aprofitament forestal i aquestos usos s'han 
anat perdent, deixant a la vegetació que 
recolonitze aquestes zones. Per tant, la 
vegetació s'ha desenvolupat formant un bosc 
impenetrable amb sarses, espinals, lianes, etc. 

Vegetació zonal: 

El carrascar (Associació Hedero he/icis
Quercetum rotundifo/iae) correspon a l'etapa 
climàcica de la sèrie de vegetació d'aquesta 
zona que presenta el termoclima 
mesomediterrani i ombroclima subhumit. La 
vegetació potencial de la zona està formada 
per boscos de carrasques ( Quercus ílex subsp. 
rotundífolía]. A vegades trobem caducifolis com 
el galer [ Quercus faginea] formant part de les 
bosquines. El carrascar apareix de forma 
intermitent al llarg del barranc formant un 
mosaic heterogeni. Les espècies 
característiques d'aquesta vegetació potencial 
són: Quercus ílex subsp. rotundífolía, Víburnum 
tinus, Lonícera implexa, Lonicera splendida, 
Rhamnus alaternus, Smilax aspera, Rosa 
agrestis, Asparagus acutifo/,us, Rubia 
peregrina i Hedera he/ix. 

La primera etapa de degradació del carrasca! 
és el coscollar [Associació Rhamno lyciodis
Quercetum coccíferae subass. jasminetosum 
fruticantis]. Encontrem algunes comunitats en 
el curs mitjà del barranc. Les espècies 
característiques de la associació són: Quercus 
coccifera, Lonicera implexa. Rhamnus 
alaternus. Rubus ulmifolius, Asparagus 
acutifolius, Rubía peregrina subsp longífolia, 
Genista valentina i Hedera he/ix. 

Com a etapes de degradació del coscollar 
encontrem dos comunitats diferents: el 
matollar [Associació Teucrío homotrichi
U/icetum dianii subass. saturejetosum gracilis] 
i el fenassar de Brachypodíum retusum i 
Brachypodium phoenicoides (Associació 
Teucrio-Brachypodietum retus,]. El matollar i el 
fenassar apareixen en la part alta, mitjana i 
baixa del barranc. Las plantes 
característiques del matollar són: Rosmarinus 
officínalis, Sa/via verbenaca, Cístus a/bidus, 
Mercurialis tomentosa, He/ianthemum 
apenninum, Helíanthemum origamfolium, Viola 
alba, U/ex parvifforus, T eucrium homotríchum, 
Genista valentina i Thymus piperella, etc. 

L'etapa de degradació dels fenassar de 
Brachypodium són els pastius nitròfils 
(Associació Carduo terníflori-Hordeum leporim] 
que apareixen en les zones més nitrificades 
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per l'acció humana (a la vora dels camins i dels 
camps de cultiu abandonats). 

Vegetació azonal: 

Pel que fa a la vegetació edafohigròfila podem 
destacar les formacions de roures o galers 
[Associació Orno europaeus-Ouercetum 
va/entinae] amb alguns exemplars de gran 
port, junt amb els fleixos [Fraxinus angustífolía] 
en bon estat de conservació. 
A més a més, encontrem alguns bosquetons 
de xops negres [Papu/us nigra] i xops blancs 
[Papu/us alba] que corresponen a sèries 
potencials edafohigròfiles. 

D'altra banda, també destacarem la vegetació 
rupícola desenvolupada sobre toves calcàries 
de falzia de pou [Adiantum capillus-veneris] 
amb 3 formacions que arriben a tindre una 
cobertura d'uns 2-3 m2 [Associació Trachelio 
caeruleae-Adiantetum]. 

AGRAÏMENTS: 

En homenatge a Joan PELLICER i BATALLER 
metge i doctor en etnobotànica. Agraïm les 
classes magistrals d'un dels botànics més 
importants del territori valencià, amant de flors 
dels penyals, del perfum dels cepells de 
pebrella, de les brolles de romer, dels brots 
dels conillets, de l'herba capçotera, dels pètals 
de l'orelleta de llebr e, de l'essència del rabet de 
gat ver, de l'aroma del timó reial, de les 
propietats del panical, del cant de les roselles, 
de les carrasques brostant, dels ciprers a la 
vora dels masos, dels vells teixos, dels aurons 
monumentals, dels fleixos ombriencs, dels 
arbres gegants, dels cingles, de les grutes 
recòndites, de les fonts plenes de vida, dels 
tolls i els brolladors, de les caves majestuoses, 
de les cancans dels animals de bosc... en 
definitiva era un amant del bosc impenetrable, 
mà!;JiC i misteriós del Mediterrani, bosc 
esp1nescent ple de racons meravellosos 
carregats de belles històries i records. 
Enamorat de Diània i dels clàssics literaris. 
Joan era un apassionat per recuperar el 
coneixement popular tradicional de la cultura 
de les plantes, les rondalles populars, les 
llegendes, les cançons, els refranys ... 

Sempre recordarem les seues excursions pel 
territori Diànic a les serres de la Mariola i la 
Font Roja, i aquestes paraules: "Cada volta que 
una dona major o un vel/ llaurador o pastor de 
la nostra ruralia mor és com sí una xicoteta 
biblioteca s 'esfondrés o esclatés en flames" 
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