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Abstrac!

Relationship between thermical inversion and the vegetation distribution in the Selva country.
The thermical invcrsion and its relationship with the vegetation distribution in the Selva country (NE part of Iberian Peninsula)

is given.

Resum

Es fa un primer estudi sobre la inversió tèrmica a la plana de la Selva (comarques de la Selva i el Gironès) rc1acionant-lo amb la
distribució de la flora i la vegetació de la zona.

INTRODUCCIÓ

Les condicions excepcionals que es donen a la plana
de la Selva, on espècies i comunitats d'ambients extrame
diterranis es fan a baixa altitud i a pocs quilòmetres del
mar, han estat ja assenyalades per diversos botànics
(FONT i QUER. 1916; ZELLER, 1959; O. de BOLÓS, 1959).
Un dels principals factors que expliquen aquest fet és el
clima: a l'hivern són comunes les inversions tèrmiques
que poden determinar la formació de boires.

Donem, doncs, les primeres dades d'un treball
començat l'hivern del 1987-88, amb l'objectiu de quanti
ficar la intensitat de la inversió tèrmica a la plana de la
Selva i relacionar-la amb la distribució de la flora i la com
posició de la vegetació, així com la posterior confecció
d'un mapa d'inversió de la zona.

SITUACIÓ GEOGRÀFICA

La plana de la Selva fa part del sector septentrional
del territori català, i constitueix l'extrem nord d'un bloc
enfonsat (la depressió Pre-litoral) situat entremig d'altres
d'aixecats: el Montseny i les Guilleries, a la serra Pre-li~

toral (de relleu abrupte, amb altituds màximes entre 1.713
i 1.203 m), i les Gavarres i la serra de Marina a la serra
lada Litoral (de relleu suau i d'una altitud màxima de
530 ml.
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Mentre que les serralades són bàsicament de natura
granítica o esquistosa, la plana és restablerta de seçHments
pliocènics i quaternaris, provinents de l'erosió dels mas
sissos circumdants.

GENERALITATS

La inversió tèrmica és un fenomen que es dóna so
bretot a la matinada i assoleix més intensitat just abans
de sortir el sol, quan el terreny ha perdut la màxima quan
titat de calor. Coincideix amb situacions de calma atmos
fèrica (pantà baromètric i temps anticiclònic amb
gradient baix) i cel serè. La manca de núvols permet la
pèrdua de calor del sòl i el conseqüent refredament de la
capa d'aire inferior, la qual no es pot barrejar amb l'aire
superior ni amb l'adjacent.

Les inversions tèrmiques són més importants a l'hi
vern, perquè en aquesta època el refredament de la su
perfície del sòl assoleix una intensitat més gran i la T mí
nima davalla per sota de Q0e. A l'estiu, en canvi, són més
atenuades i la temperatura mínima assolida no té influèn
cia sobre la vegetació.



METODOLOGIA FREQÜÈNCIA DE LA INVERSIÓ

S'ha efectuat la mesura instantània de la temperatu
ra de l'uiTe a 1,5 fi del sòl, amb un termohigròrnctre di
gital Hanna HI-8566. Amb l'esmentat aparell (instaHat a
['exterior d'nn cotxe) s'han fet desplaçaments per la pla
na i els seus límits entre les 6 i les 9 h en 47 dies d'inver
sió dels hiverns J987-88 i 88-89. Com que els diversos
valors de T obtinguts a cada recorregut s'han pres en un
interval de temps prou curt, són representatius de la si
tuació d'inversió i doncs comparables entre si, de mane
ra que si els coHoquem sobre un mapa, ens donaran la
distribució geogràfica de la inversió a la zona (el mapa
complet serà confeccionat amb les dades d'hiverns
successius).

Pcr tal de poder comparar els valors obtinguts en els
diferents recorreguts, la més baixa de Ics T enregistrades
s'ha reduït a O°C, i la resta de T s'han corregit respecte a
aquesta reducció, tot fent la mitjana en els punts on dis
posàvem de diversos valors.

RESULTATS

INTENSITAT I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA
DE LA INVERSIÓ TÈRMICA

Les primeres dades de què es disposa revelen clara
ment que es detecta una diferència màxima de 9°C entre
els punts més baixos i els més enlairats de la plana i, a
més, que hi ha dues àrees distintes de temperatura míni
ma, les quals coincideixen amb les dues zones més depri
mides en què hom sol dividir la plana selvatana: l'estany
de Sils al snd i la conca del rin Onyar al nord.

Per determinar-la, s'han estudiat les dades de l'obser
vatori metereològic de l'aeroport de Girona-Costa Bra
va, el més fiable dels situats a la depressió de la Selva.
S'han considerat dics amb inversió els que van enregis
trar una amplitud tèrmica superior als lOOC, ja que els
dies que tenen una amplitud menor solen ser dies ennu
volats o amb vent i, per tant, poc favorables per produir
inversió.

Analitzades les dades de 6 anys (1981-J986) (vegen
Tanla 1), hom pot observar que:

- El període amb més incidència de les inversions és
el que va d'octubre~novembre a març-abril.

- Desembre i gener són els mesos amb una màxima
freqüència d'inversió de temperatura: el desembre per
què les nits són llargues i el gener perquè la terra ha acu
mulat un fort dèficit de calor.

- Cal remarcar que el març té més dies d'inversió
tèrmica que el novembre, malgrat que aquest darrer si
gui un mes de nits més llargues; probablement, a causa
que el sòl encara està relativament fred i es pot provocar
la inversió més fàcilment.

- El nombre de dies de boira matinal és gairebé sem
pre molt inferior al nombre de dics d'inversió, ja que l'è
poca hivernal la baixa evapotranspiració i la freqüència
de vents secs del nord dificulten que es produeixin con
densacions dins l'aire i, sovint, solament hi ha rosada o
gelada a nivell del sòl. Només el mes d'abril presenta més
dies de boira que d'inversió, a causa de l'augment de l'e
vapotranspiració i de la incidència de les borrasques at
làntiques (boires pre-frontals). També hi pot influir la si
tuació relativament elevada de l'aeroport en la plana, que
fa que l'observatori no enregistri els dics en què la boira
només apareix a les àrees més deprimides.

Taula 1. Mitjana de dies amb inversió tèrmica a la' plana de la Selva en el pcríode 1981-86 (Font: Servei Mcteorològic de l'aeroport
Girona-Costa Brava)

Vilobi-Brunyola) es pot observar com la capa d'aire fred
d'inversió (O"C a 3"C) està separada de l'aire calent snpe
rior (6" a 9"C) per nna estreta termoclima amb nn fort gra
dient tèrmic (3°CI 20 ml. En el recorregnt B, Vidreres
Lloret, es veu com la serra de Marina taUa la influència
suavitzadora del mar, la qual cosa fa possible la inversió
a la plana. En aquest recorregut:, més que un gradient tèr-
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Tot seguit es comenten dos tipus de gradients tèrmics
d'inversió: un de vertical (detectat en ascendir des del
fons de la plana) i un d'horitzontal (observat a la zona de
contacte amb l'aire maritim). En la fig. 2 (recorregut A,

GRADIENT

Nombre de dies Nombre de dies T mitjana de les mínimes en C)
Mes

amb boira al matí d'inversió en dies d'inversió

octubre 5,2 6,7 5.1

novembre 7,3 13,3 2,5

desembre 3,7 21,5 0,2

gener 4,8 22,7 -1,1

febrer 7,8 J5,2 -0,5

març 6,7 15,7 ],5

abril 8,5 6,5 4,2



mic vertical, s'observa un fort gradient horitzontal de con
tinentalització: descens de 5"C/Km en passar del vessant
marí al vessant interior.

De tota manera, la inversió és un fenomen complex
i, Gomja afirmava FONTSERÈ (1937) per a la plana de Vic,
la presència o absència de núvols i de vent es combinen
de moltes maneres diferents i determinen contrastos més
o menys grans de la temperatura de la plana amb la dels
sectors enlairats.

INFLUÈNCIA SOBRE LA FLORA
I LA VEGETACIÓ

Les baixes temperatures que es donen a la plana a
causa de la inversió limiten l'expansió d'algunes espècies
termòfiles. Tal com es pot veure en la fig. 1, espècies tan
comunes a la costa com ara Euphorbia biumbellata,
Hyparrhenia hirta, Euphorbia characias, Rosmarinus
ofIïcinalis... no creixen a la plana malgrat l'existència del
mateix tipus dc substrat (VINAS, 1984 i VILAR, 1988), En
canvi, aquestes espècies reapareixen puntualment a la
serralada Pre-litoral, en indrets assolellats que els són fa
vorables, la qual cosa demostra les condicions tèrmiques
extremes existents a la plana.

Bé que actualment la plana és extensament conrea
da, les restes de bosc que hem pogut estudiar ens fan pen
sar que la vegetació potencial hi seria una roureda de rou
re martinenc, ben diferent dels alzinars i les suredes que
creixen a les serralades i tutons més enlairats. Les condi
cions climàtiques que es donen a l'àrea, juntament amb
els sòls gruixuts desenvolupats sobre substrats pliocènics
i quaternaris, deurien afavorir la presència d'aquests bos
cos caducifolis.

Segurament que a les parts més deprimides i més hu
mides, on la inversió tèrmica és més acusada, s'hi faria
una forma un xic empobrida (subas. holcetosum nova) de
la roureda acidòfila de roure africà (Carici-Quercetwn
canariensis), descrita originalment al sector de Maçanet
per O. de BOLÓS (1954). Als turons més enlairats i més
secs el bosc pren una fesonomia d'alzinar amb roures
(Quercetum ilicis galloprovinciale quercetosum pubescen
lis) i és comparable als descrits del Llanguedoc per KIEL
HAUSER (1939) i BRAUN-BLANQUET (l952).

CONCLUSIONS

1.- La inversió tèrmica resulta més pronunciada a la
part més deprimida de la plana, a causa de la progressiva
densificació de l'aire en procés de refredament. S'obser
ven dues àrees de ""màxima inversió, que coicideixen amb
les ducs zones més deprimides de la plana.

2.- La serra de Marina, malgrat la seva poca altitud,
té un efecte de contenció que aïlla, gairebé totahnent, l'ai-
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re de la plana de l'aire tebi marítim. La serralada Litoral
constitueix, doncs, una efectiva barrera aerològica hiver
nal, en situacions de pantà baromètric i temps anticiclò~

nie amb baix gradient de pressió.
Solament allà on l'orografia resulta favorable, com és

el cas del sector de Cal Coix (entre Maçanet i Tordera),
s'originen vents fluixos catabàtics mitjançant els quals l'ai
re dens de l'interior de la plana es descarrega parciahnent
vers l'aire marítim més lleuger.

3.~ Aquest treball constitueix solament una primera
aproximació de manera que caldrà prosseguir les investi
gacions de forma més detallada i sistemàtica. Malgrat tot,
pensem que el grau d'inversió tèrmica és prou important
perquè tingui efectes tant sobre la flora, limitant la dis
tribució d'alguns tàxons termòfils, com sobre la vcgeta~

ció, fent que el bosc climàcic de la plana sigui un bosc
de roures (Carici~QuercetLlm canariensis holcetoswn i
Quercetwn ilicis quercetosum pubescentis), ben diferent
dels boscos perennifolis dels turons i les serralades veïnes.
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Fig. 1: Distribució ¡¡"agJllcnlada d'algunes espècies cn la zona d'estudi
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Fig. 2: Increment de la tcmperatma mínima en relació a l'altitud, en dos recorreguts per la plana de la Selva (es pren per nivell basc cIO)
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