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No vull comengar aquesta memória sense manifestar abans la meua gratitud a totes 
aquelles persones que han fet possible, d’alguna manera, la conclusió d’aquest 
treball.

En primer lloc al Dr. Antoni Aguilella, qui m’ha dirigit, juntament amb el Dr. Manuel 
Costa, aquesta tesi doctoral. A ell li dec la idea d’abordar la revisió corológica de 
la flora de les comarques valencianes des de la vessant fitogeográfica. Junts hem 
passat moltes hores de treball de camp, on he aprés gran part deis coneixements 
de flora i vegetació que tinc. Li agraísc, dones, tot el temps que m’ha dedicat, des 
deis inicis de la meua tesi de llicenciatura fins la realització d’aquesta memória.

Al Dr. Manuel Costa, qui, com a director del Jardí Botánic, ha posat a la meua 
disposició tots els mitjans amb els que contava. Com a director, també, d’aquesta 
tesi ha estat pendent de la seua evolució, malgrat les nombrases obligacions que 
ha hagut d’atendre al llarg de tot el procés de realització d’aquest treball. Li agraísc, 
molt especialment, la confianga dipositada en mi al llarg de tots aquest anys de 
treball conjunt al Jardí Botánic.

El Dr. Caries Fabregat i la Dra. Silvia López m’han facilitat la revisió de l’antic herbari 
de la Facultat de CC. Biológiques. Darrerament hem compartit moltes hores de 
treball al Jardí Botánic. La seua experiéncia prévia m’ha sigut de molta ajuda.

Al Dr. Josep A. Rosselló i al Dr. Miguel Guara els dec molts aclariments sobre els 
métodes d’análisi estadística. A tots dos, grácies per la seua dedicació.

A Javier Pitarch, qui sempre ha estat a la meua disposició per solucionar-me 
qualsevol dubte informátic. A ell li dec nombrosos consells per al tractament de les 
bases de dades. M’ha facilitat tot el que he necessitat per generar molts deis mapes 
de la tesi.

Ais meus companys i companyes del Jardí Botánic, ais de sempre i ais nous. Junts 
hem compartit cafés, dinars i moltes mogudes. Especialment Amparo, qui ha seguit
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molt de prop tots aquests anys de treball i m’ha recolzat en tot moment, i Elena, 
amb qui he compartit moltes hores de camp; junts hem anat madurant la nostra 

trajectória professional i científica. A Joan i Jovi els agraísc tota l’ajuda que m’han 
donat des de que són ací.

El disseny del programa de presentado del CD es deu a Cristina Moya. A ella li 
agraísc, molt especialment, tot el temps dedicat, així com els consells informátics 
que m'ha donat.

A Lluísa Beltran, qui s’ha encarregat de tot el procés de disseny i muntatge deis 

textos i figures de la tesi, alliberant-me d’eixe mal de cap.

A Jaime Güemes, amic i company, qui no ha deixat d’encoratjar-me i aconsellar- 
me al llarg de tot aquest temps. A ell li dec una part molt important de la meua 
trajectória professional i científica.

A Ignacio Baeza, junts ens iniciarem en la botánica, ací, al Jardí Botánic l’any 1986. 
Després les nostres trajectóries professionals divergiren, pero encara hui recordem 
aquells temps.

Ais meus germans, especialment a Josep Antoni, qui ha fet la correcció lingüística 
deis textos.

Ais meus pares, qui han estat al meu costat en tot moment i m’han animat en la 

realització del treball.
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^  JU S T IF IC A C IÓ I O BJETIUS^)

Ja fa más de 200 anys que Cavanilles va recorrer la geografía valenciana. La publicació de 
las Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reyno 
de Valencia (C avanilles, 1795-1797) va suposar una fita important en el coneixement del 
poblament vegetal de les terres del País Valencia, no sois per les nombrases aportacions que 
Cavanilles feu sobre la flora valenciana, sinó pels abundants comentaris sobre la raresa 
d’alguns táxons, sobre les característiques deis ambients on creixen els vegetáis o sobre la 
preséncia en determináis llocs i en altres no d’algunes plantes. Podriem afirmar que Cavanilles 
fou el pioner en l’estudi de la flora valenciana des d’una vessant fitogeográfica.

Des d’aleshores, el coneixement de la flora valenciana ha avangat notablement, no sois des 
del punt de vista taxonómic (nombrosos táxons descrits, molts d’ells endémics), sinó també 
en quant a volum de cites corológiques recollides. Aquest avang ha estat especialment notori 
al llarg de les dos últimes décades del segle XX.

En el cas concret de les comarques valencianes, una gran part del territori ha estat objecte 
d’estudis florístics concrets. És el cas del Racó d’Ademús (M ateo , 1997), deis contraforts de 
la serra de Javalambre (Aguilella, 1985), de la serra Calderona (C r espo , 1989a), de la serra 
de Juan Navarro (G arcía, 1989), de la comarca de la Plana de Requena-Utiel (G arcía, 1996), 
de la serra de Santa María (S anchís , 1986), de les serres Martés i Ave (F iguerola , 1983), de 
les serres Palomera i Boquerón (P eris , 1983), de la serra de Corbera (Bo rja , 1950), de la 
comarca de la Safor (S o riano , 1995), de la zona occidental de la Valí d’Albaida (C onca & 

García, 1994) o de la serra del Benicadell (N ebot, 1986), per citar sois els que més superficie 
abasten. Paralelament a l’augment del grau de coneixement de la distribució de la flora de 
les comarques valencianes, se n’ha produít un altre respecte de la composició de la flora. Així, 
fruit de les campanyes de recol lecció i de les nombrases revisions taxonómiques aparegudes 
al llarg de les últimes décades, s’han publicat diverses flores que abasten la totalitat del territori 
estudiat en aquest treball (B olós & V igo , 1984-2002; Castroviejo  & al., 1986-2001; M ateo 

& F iguerola, 1987; M ateo & C respo , 1995; 1998; 2001).

Altrament, els estudis corológics han evolucionat al llarg del temps, de tal manera, que deis 
primers treballs on es feien indicacions genériques sobre la distribució deis diferents táxons 
(com seria el cas de les publicacions de Cavanilles), s’ha passat a treballs on les cites de 
plantes es referencien mitjangant un sistema de posicionament geográfic (coordenades UTM, 
normalment) per tal de precisar al máxim la seua localització. Aquesta precisió a l’hora de 
citar les plantes ha permés la creació de mapes de distribució deis diferents táxons, i ha
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possibilitat la realització d’análisis florístics detallats de zones concretes. Fruit d’aquesta nova 

concepció de la corologia, serien tots els estudis florístics realitzats al llarg de les últimes 

décades o projectes com ara Y Atlas Florae Europaeae (Jalas & al., 1972-1996) o la Corologia 

de la flora deis Pa'fsos Catalans (B o ló s , 1985).

Darrerament, i coincidint amb el desenvolupament que les técniques d’análisi estadística han 

experimentat grades a la utilització deis ordinadors, han comengat a aplicar-se aqüestes 
técniques ais estudis biológics. La fitogeografia ha estat de les últimes disciplines en incorporar
les, pero en l’actualitat ja és habitual la seua utilització en els estudis florístics. La incorporado 
d’aquestes técniques, juntament amb la utilització de potents ordinadors, permet abordar 

estudis quantitatius detallats de la flora d’un territori i comparar-la amb altres.

Aquesta memória doctoral s’emmarcaria dintre de les línies d’investigació que sobre la corologia 
de la flora del País Valencia i de la serralada Ibérica es duen a terme en el Jardí Botánic de 
la Universitat de Valéncia. Els objectius plantejats en la realització d’aquesta memória han 
estat els següents:

1. Revisió de tota la informado corológica que sobre plantes vasculars de les comarques 
valencianes existeix (bibliografía i testimonis d’herbari).

2. Confecció d’una base de dades corológica on es reculla tota la informació obtinguda. 
Elaborado deis mapes de distribució de tots els táxons considerats.

3. Realitzar un estudi quantitatiu de la flora en base a parámetres taxonómics, ecológics i 
d’endemicitat o raresa.

4. Establir una divisió fitogeográfica del territori en base a la preséncia o no deis diferents 
táxons, mitjangant la utilització de diverses análisis estadístiques.
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Per a ia redacció d aquest capítol ens hem recolzat en les publicacions de G utiérrez & al. 

(1984), M a t a r r e d o n a  & a l . (1988), P iq u e r a s  (1995) i S a n c h Is & a l . (1988).

2.1.1. SITUACIÓ I LÍMITS.

El territori estudiat en aquest treball comprén la totalitat del que podríem anomenar comarques 
valencianes del País Valenciá i abasta una superficie de 10.763 km2 Concretament, les 
comarques esmentades són les següents: el Camp de Morvedre, el Camp de Túria, la Canal 
de Navarrés, la Costera, l’Horta, la Foia de Bunyol, la Plana de Requena-Utiel, el Racó 
d’Ademús, la Ribera Alta i Baixa, la Safor, els Serrans, la Valí d’Albaida i la Valí de Cofrents. 
Aqüestes configuren el que administrativament es coneix com a provincia de Valéncia

(fig. 1)-

Mapa del territori estudiat 
(ROSELLÓ, 1997).
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Aquest territori limita, peí nord amb les comarques castellonenques i les terres de Terol, peí 
llevant amb la mar Mediterránia, peí sud amb les comarques alacantines i peí ponent amb les 
terres de La Manxa (províncies d’Albacete i Conca); i queda enquadrat en la porció central 
de la fagana mediterránia de la península Ibérica.

2.1.2. SUBSTRATS GEOLÓGICS.

Els materials més antics presents a les comarques valencianes (fig. 2) corresponen al Paleozoic 
i es troben molt escassament representats al territori estudiat, on sois han estat localitzats 
dos afloraments: proximitats de Chelva (be. d’Alcotas) y la zona nord de Marines (proximitats 
d’Olocau).

m m ._______
Mapa geológic 
i dominis estructuráis 

(ROSELLÓ, 1997).

La seua constitució litológica correspon a terrígens (arenes i argiles) posteriorment 
metamorfitzades (quarcites i pissarres). Aquests afloraments paleozoics són continuació

IValénoa

GEOLOGIA
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d’altres que apareixen amb una certa extensió al nucli de la serralada Ibérica i corresponen 

a una plataforma ámplia sobre la qual es va dipositar, posteriorment, el Mesozoic.

De manera discordant, se superposen els materials dipositats durant el Mesozoic, ben 

representats m itjangant els seus tres sistem es: Triásic, Jurásic i C retácic.

Els sediments triásics que es traben a les comarques valencianes representen perfectament 
els tres tipus de fácies en qué tradicionalment es divideix aquest sistema. Les fácies Buntsandtein, 
constituídes fonamentalment per conglomerats, arenes i argües, es presenten com ambients 
de sedimentació de transició entre continental i marí, molt probablement formats en ambients 
semblants a les actuals ries pera molt més desenvolupades. Sobre aqüestes últimes, apareixen 
fácies Muschelkalk, representades per dolomies, algeps i argües dipositades en ambients 
marins. Per últim, les fácies Keuper, representades per algeps, argües i arenes, corresponen 

ais dipósits més continentals deis sistema que es dipositaren en aquesta área; en conjunt 
aquests dipósits corresponen a ambients sedimentaos de basses, amb comunicació amb la 

mar en grans temporals, o a zones altes on sois les grans marees podrien aportar aigua i 
sediments marins.

El sistema Jurásic, transicionalment superposat al Triásic, está constituít per sediments marins, 
dipositats en plataformes marines més o menys fondes, i que han donat lloc a una litologia 
essencialment calcaría o margosa.

Una nova discordáncia important separa el sistema Cretácic de l’anterior. Aquest comenga 

per fácies continentals constituídes per arenes, argües, etc., d’ambients lacustres, próxims a 
la mar. Progressivament, els sediments que es van superposant són cada vegada més marins, 
de plataforma, fíns que transicionalment la mar es va retirant, passant les fácies constituídes 
per calcáries i dolomies d’origen marí, a fácies amb diferents proporcions de terrígens. Al final 
d’aquest sistema, les fácies més representatives indiquen ambients lacustres i albuferes que 

donen pas ais dipósits de l’era Cenozoica. Aquests són netament continentals, constituíts per 
argües, conglomerats i arenes d’ambients fluvials i, més própiament, de sistemes deposicionals 
de tipus ventall al-luvial.

Els últims dipósits de l’inid de l’era Cenozoica es traben separats deis immediatament superiors 

per un altra discordáncia important. A partir d’ella es traben diversos cicles de sediments que 

corresponen a ambients de transició, en general progressivament de més marins a més 

continentals. Aqüestes variacions d’ambients, que representen invasions i retirades de la mar,



acaben en general amb dipósits continentals.

Per últim, al llarg del Quatemari, amb formes molt paregudes ja a les actuals, el paisatge 
geológic s’ha modelat mitjangant processos d’erosió-sedimentació. Aquests processos i els 
seus dipósits relacionats han reomplit i erosionat diferents sectors fins arribar a configurar el 
paisatge actual.

2.1.3 GEOMORFOLOGIA.

Segons P iqueras (op. cit.), quatre són les grans unitats de relleu que formen el medi físic del 
País Valenciá, de les quals tres afecten el territori estudiat. Dues d’elles es corresponen amb 
les grans alineacions muntanyoses com ara la serralada Ibérica i la Bética. L’altra, que s’insereix 
sobre les serralades, és la depressió del golf de Valéncia (últim tram deis rius Xúquer i Túria). 
En línies generáis hi predominen les formes muntanyoses sobre les planes, tot i que són 
aqüestes últimes les que es prenen com a referéncia per a l’articulació del territori (fig. 2 i 3).

Fig. 3_________
Mapa geomorfológic 
(ROSELLÓ, 1997).
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L’IBÉRIC VALENCIA.)

La serralada Ibérica, que travessa de NO a SE el quadrant nordoriental de la península i 
marca la divisió entre la Meseta i la depressió de l’Ebre, aboca els últims estreps cap al 
Mediterrani obrint-se en forma de ventall. El sistema Ibéric es troba dislocat i interferit per tres 
accidents més del relleu: la serralada costanera catalana, que s’estén des del nord cap a la 

Plana de Castelló, el golf de Valéncia, que ocupa la part central i, ja a l’extrem meridional, les 

prímeres serres bétiques amb les quals conflueix al massís del Mondúver. Aqüestes interferéncies 

fan que les serres ibériques es troben afectades per falles i inflexions i que tan sois de vegades 

s’hi manifesté nítidament l’original orientado NO-SE. Dins de l’ibéric valenciá, tan diversificat 
estructuralment i geológicament, cal establir diverses subdivisons.

ANTICLINALS DE PINA-ESPADÁ I J AVALAMBRE-CALDERONA.
LA VALL DEL PALÁNCIA.

Al sud del riu Millars i abans d’arribar a la depressió valenciana, les serres ibériques compten 
amb dos deis exemples més significatius tant per la seua magnitud com per la seua fidelitat 
a l’orientació NO-SE. Es tracta de dues llargues alineacions muntanyoses que vénen de terres 
aragoneses i travessen tot el territori valenciá per a morir a escassa distancia de la platja. 
Entre elles s’obri la valí del riu Paláncia.

Tant 1’alineació Pina-Espadá com la de Javalambre-Calderona presenten semblances en 
estructura i geología que, alhora, les fa ser ben diferents de les altres serres valencianes. Les 

seues notes més peculiars són tant la magnitud com la continuítat, que esdevenen auténtiques 
barreres molt difícils de superar transversalment. La naturalesa del roquissar dominant és 

triásica, amb predomini del Buntsandtein (arenisques) sobre el Muschelkalk (calcáries) i el 
Keuper (algeps). El gres roig (nom popular del Bund) confereix a aqüestes serres una colorado 

rogenca molt típica.

*  LA PLANURA CENTRAL VALENCIANA.

Al sud de la serra Calderona les muntanyes ibériques deixen pas a la major planura litoral de 

tot el Mediterrani espanyol, la qual és també una de les majors unitats de relleu. La gran 

planura descriu la forma d’una ferradura, oberta per l’est al golf de Valéncia, mentre que peí 
nord, l’oest i el sud es troba tancada per una corona de terres elevades entre les quals s’ha 

de distingir, peí costat nord, la ja esmentada serra Calderona, mentre per l’oest se segueixen 

altres subunitats de relleu com, primer, les moles i serres de la Serranía del Túria; segon, 
l’escaló de las Cabrillas i la Meseta de Requena; en tercer lloc, el massís del Caroig amb les
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seues vores enfonsades; i finalment, tanca el flanc meridional i completa l’arc la serra de 

Corbera i el Mondúver, lloc d’unió amb les serres bétiques.

L’origen d’aquesta gran planura litoral s’ha de cercaren un procés d’enfonsamento subsidéncia 

que degué d’iniciar-se durant el Pliocé (fa uns sis milions d’anys) i ha durat fins els nostres 

dies. Amb anterioritat a l’última glaciació (fa tan sois 15.000 anys) el golf de Valéncia penetrava 
diversos quilómetres térra endins de Tactual línia de la costa. Les fértils planures quaternáries 
de THorta i la Ribera s’han format després emergint d’una mar en la qual la muntanya de 

Cullera encara era una illa. En el sadollament i la remodelació de la depressió és possible 
distingir tres agents principáis: dos físics i un d’humá. D’una part, els rius Paláncia, Túria i 
Xúquer i els barrancs de Carraixet i de Torrent, entre d’altres, que arrosseguen els materials 
sólids des de Tinterior muntanyós i compleixen així una funció de transport i de rebliment, 
construint deltes que avancen guanyant terreny al mar Mediterrani; d’una altra part, s’ha de 
comptar amb l’acció mateixa de la mar, els corrents i Tonatge de la qual construeixen en les 
aigües somes fletxes d’arena (restingues) que acaben unint els deltes deis rius i tanquen 
porcions de mar, que amb el pas del temps, es transformen en llacs i maresmes (marjals de 
Sagunt, Pugol, Albuixec, llac de TAIbufera, estany de Cullera) d’aigua més o menys dolga. A 
aquest doble procés, que encara continua, s’ha d’afegir l’acció antrópica que en els dos últims 
miTlenis ha estat notable.

No tota la depressió és una planura homogénia. La zona més próxima al litoral, formada per 
sediments molt recents i de forma eminentment plana, connecta per Tinterior amb formacions 
de pujols i extensos raiguers (Pía de Quart, Camp de Chiva, Camp de Llíria) que fan de 
transició cap a les vores muntanyoses. En la mateixa planura sobresurten alguns pujols, 
trossos de les serres ibériques, que serveixen per a diferenciar les diferents conques del rius 
i rambles, com ara les Rodanes (345 m), entre les conques del Túria i la rambla de Chiva; la 

serra Perentxissa (330 m), entre la rambla de Chiva i el riu Magre. Finalment, pujols menuts 
jalonen la zona més próxima a la mar: el pujol del Puig ( al nord de Valéncia) i la muntanyeta 

deis Sants (en els arrossars de Sueca). La forma particular de relleu més notable és TAIbufera, 
el major llac valenciá, separat del Mediterrani per la doble restinga de la devesa del Saler. 
El llac s’estén entre els primitius deltes del Túria i del Xúquer, si bé avui és independent d’ells 
i s’alimenta d’aigua dolga procedent del barranc de Torrent, de Tescorrentia de les séquies, 
desaigües deis arrossars i manantials propis. La superficie d’aigua es troba en constant 
retrocés a causa deis sólids que arrosseguen les riuades i ais vessaments de les séquies.
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LA SERRANIA DEL TÚRIA.

Els Serrans constitueixen una peculiar unitat geográfica que correspon a la conca mitjana del 
riu Túria, emmarcat ací pels vigorosos anticlinals de nítida orientado ibérica NO-SE com ara 

el Javalambre (2 .020 m) i el Negrete (1.360 m). Ambdós són també de naturalesa 

jurasicocretácica i es traben molt afectats per falles longítudinals i transversals, pero entre 

totes destaca el fossar del Reatillo que divideix transversalment l’anticlinal Negrete-Tejo.

L’espai intermedi, entre el Javalambre al nord i el Negrete al sud, correspon íntegrament a 
la conca del Túria, pero no forma en absolut un relleu que recordé la forma d’una valí. En 

realitat ací trobem una gran profusió de serres (Remedio, Atalaya, Santa María, los Bosques, 
etc.) o moles calcáries (Alpuente, Aras, etc.), entre les quals s’alternen depressions en qué 
solen ser freqüents els afloraments del Keuper. El mateix Túria s’engorja profusament entre 
els bañes de calcáries i dona lloc a espectaculars congosts amb parets d’uns 200 m d’algária.

En el vessant meridional del Javalambre i entre un paisatge de moles s’obrin algunes planures 
cobertes de sois quaternaris com ara el corredor de la Yesa-el Collado o els localment 
anomenats campos: Campo de Aras, Campo de Banacacira o Campo de Arriba i de Abajo, 
entre Titaguas i Alpuente.

LA MESETA DE REQUENA.

Al sud del riu Túria el relleu és estructuralment més simple i el formen una successió de serres 
de clara orientació ibérica com ara la de los Bosques, la de la Atalaya-Santa María i, com a 

tancament peí sud, la serra Negrete-Tejo. Immediatament al sud de la serra del Negrete 
s’estén la meseta de Requena, una unitat de paisatge radicalment distinta de l’anterior i 
singular dins el conjunt de les comarques valencianes. Ara bé es tracta d’un relleu amb fortes 

connotacions de La Manxa perqué, al cap i a la fi, la meseta de Requena no és més que un 
apéndix de la gran conca terciária del Tajo-Xúquer, que forma la gran meseta de La Manxa, 
de la qual s’ha separat per l'acció erosiva del riu Cabriol que ha excavat un profund i accidentat 
sole que voreja la meseta de Requena per ponent i migdia. Per la part d’occident tanquen 

aquest espai les serres ibériques de Malacara i Martés, que deixen entre ambdues una estreta 

vall-congost per on escapa de Requena el riu Magre.

La meseta de Requena és una plataforma relativament plana, basculada de NO a SE, amb 

una altitud mitjana de 750 m. En el seu interior no falten la formado de serres, com ara la de 

Bicuerca i el Moluengo, pero en línies generáis predominen les formes ondulades i planes. 
Les primeras solen correspondre a sediments terciaris que constitueixen la cobertora original
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són els més abundants. L’erosió ha atacat les parts més toves i ha donat lloc a un relleu de 

pujols i tálvegs. En alguns indrets l’erosió és tan intensa que origina grans formacions de 

badlands. En les carrerades i en les parts més baixes es produeix una deposició de materíals 

que dona lloc a planures quaternáries de relativa magnitud, com ara les de Campo Arcís, el 
Rebollar, las Cuevas i Camporrobles. La serra de la Ceja, xicoteta elevació del centre de la 

Meseta, el divideix en dues conques hidrográfiques: la del Magre al nord i la del Cabriol al 
sud.

EL MASSÍS DEL CAROIG.

Al sud de la meseta de Requena, amb la serra Martés enmig com a nexe de transició, s’estén 
la gran plataforma calcária del Caroig. En realitat, es tracta d’una associació de relleus tabulars 
el conjunt deis quals dibuixa un quadrat de 40 km de costat, delimitat per serres (Martés al 
nord, Enguera al sud) o vores enfonsades on aflora el Keuper (Foia de Bunyol al nord-est, 
Canal de Navarrés al sud-est, La Valí de Cofrents a l’oest). En el mateix massís cal distingir 
diverses plataformes o moles, entre les quals destaquen al nord del Xúquer les de l’Albeitar 
i de l’Or i al sud les de Cortes, Jalance, Bicorp i Caroig, que és la máxima altitud amb 1.126 
m. Entre les moles, s’obrin profunds fraus i congosts, com ara el del Xúquer que travessa tot 
el massís i dóna lloc a formes espectaculars amb parets verticals que, en alguns punts, 
atenyen els 400 m de desnivell des de la mola fins a la base del riu.

El massís en conjunt és un immens reservón o embassament d’aigua subterránia a causa 
de la seua naturalesa calcária, amb freqüents fenómens cárstics (avenes, dolines, poljes) que 

absorveixen l’aigua de pluja i regula la seua eixida mitjangant innombrables emergéncies o 
fonts que brollen pels seus costats al contacte amb els estrats subjacents de guix i margues 

del Keuper. El riu Escalona i altres com el Sallent i el Reconque, i fonts com l’Albufereta 
d’Anna i la de les Santes a l’Alcúdia de Crespins són una bona mostra d’aquest tipus 

d’emergéncies.

Les vores del massís es troben enfonsades i hi aflora amb intensitat el Keuper. Peí flanc 
occidental la vora enfonsada s’anomena Valí d’Aiora, l’origen de la qual sembla estar en un 

antic anticlinal fallat i esventrat (segurament amb el gran fossar tectónic del Jiloca-Vinalopó), 
cobert posteriorment peí Miocé i tornat a desmantellar per l’erosió del Xúquer i els afluents 

Cabriol, Cantabán o Reconque fins arribar al nivell de base del Keuper que dibuixa un allargat 
sole de nord a sud flanquejat per escalons miocénics i les restes de la cobertora cretácica. 
Una altra vora, peí costat NE, correspon a la Foia de Bunyol i a la valí deis Alcalans, que ha
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estat buidada peí riu Magre i el seu afluent el riu de Bunyol. Finalment, la vora SE correspon 

a la Canal de Navarrés on els rius Escalona i Sallent s’han encarregat d’excavar el Miocé fins 

fer aflorar-hi el Keuper.

LA SERRA DE CORBERAI EL MONDÚVER: EL CONTACTE ENTRE ELS SISTEMES 
IBÉRIC I BÉTIC.

Al sud de l’Albufera i del riu Xúquer, tancant la depressió de Valéncia per la part meridional, 
s’alga com una gran muralla (585 m en el cim del Cavall Bernat), que emergeix de la planura 
al-luvial, la imponent serra de Corbera, també coneguda per serra de les Agulles. Aquesta 
serra és l’última balda aíllada del sistema ibéric i está formada per un anticlinal jurasicocretácic, 
en el qual predomina el roquissar calcar i amb abundants formes cárstiques. Aquest anticlinal 
ha estat esventrat per la valí d’Aigües Vives, una espécie de corredor que, flanquejat per les 
Agulles al nord i l’aplanada serra de les Barraques al sud, serveix de passadís natural entre 
la Ribera i la Valldigna, on empalma amb l’estreta planura litoral que porta a la Safor.

Al sud de la Valldigna la térra torna a dregar-se amb gran vigoria i dóna lloc al massís del 
Mondúver (840 m), una espécie de ñus muntanyós on conflueixen els sistemes ibéric i bétic. 
A la part occidental del Mondúver la interferéncia d’ambdues direccions NO-SE i SO-NE és 
més evident. Es tracta d’un massís cretácic en el qual destaquen les moltes i potents formes 

cárstiques, com ara els poljes de la Drova, Barx i les Foies; les coves del Parpalló i de les 
Mallaetes i innombrables dolines, lapiaces i profunds avenes per on es filtren les aigües de 
la pluja que després donen origen a emergéncies al peu del massís, com la font de Simat.

LES SERRES I VALLS BÉTIQUES.)

El món bétic valenciá comenga al sud de l’anomenada falla sud-valenciana que arranca junt 
al mar, a Xeresa, passa per Barx, Xátiva i tota la valí de Montesa i es prolonga després cap 

a terres de La Manxa peí corredor d’Almansa. Els plegaments del sistema bétic es caracteritzen 

per la direcció SO-NE i per ser més recents que els ibérics. Aquesta major joventut es tradueix 

en un relleu més vigorós que ribéric, amb muntanyes més escarpades, cims menys peniplanitzats, 
valls més profundes i més activitat sísmica.

El bétic valenciá és també un relleu netament estructural en el qual les formes topográfiques 
obeeixen més clarament a les alineacions imposades pels plegaments i falles, com també per 
la major o menor duresa i resistencia de les roques sedimentáries a l’erosió. Les calcáries,



les dolomies i algunes arenisques, per ser roques més dures, sobresurten del relleu i donen 

lloc a cims molt destacats. En canvi, les argiles i margues cobreixen els fons de les valls, les 
foies i les zones deprimides en general. Els plegaments anticlinals solen aparéixer fallats en 

els cims i deixen la part escarpada mirant cap al nord, la qual cosa té un important efecte 

sobre la vegetació.

Dins del conjunt bétic valenciá es poden distingir tres zones o bandes que corresponen a 
diferents elements geológics i que són denominades prebétic, que ocupen la part més 
septentrional, subbétic, a la part central, i bétic, en sentit estríete, al racó més meridional. A 

les comarques valencianes sois hi apareix el prebétic.

Les serres i les valls del prebétic s’estenen des de la falla sud-valencjana fins a una línea 
imaginaria que uniría Villena, Alcoi i Xábia. Es caracterítzen per unes estructures particularment 
simples que es reflecteixen en una topografía en la qual se succeeixen paral lelament les 

serres anticlinals, compostes per roques dures cretáciques i les valls sinclinals, cobertes de 
sediments de molasses miocéniques. Les serres mantenen nítida l’orientació SO-NE i solen 
ser estretes i molt allargades, difícils de salvar, tret d’algunes falles (port d’Albaida) i cluses 
(estrets de les Aigües i del Pou Ciar).

LA VALL DE MONTESA I DE XÁTIVA.

De nord a sud, se succeixen escalonadament, primer, la valí de Montesa i de Xátiva, que no 
és més que la manifestació de la falla sud-valenciana, flanquejada per les serres d’Enguera 
al nord i Grossa al sud. La part occidental, l’anomenada própiament Valí de Montesa, és 

recorreguda peí riu Cányoles. La part oriental és drenada peí xicotet riu de Barxeta que 

desemboca en el riu Albaida molt prop d’on també ho fa el Cányoles que ve del costat oposat.

2 LA SERRA GROSSA.

Continua tancant el flanc meridional de la valí de Montesa i Xátiva la serra Grossa (entre 400 

i 700 m d’altitud), que s’inicia en els confins de La Manxa, partida deis Alforins, i recorre mig 

centenar de quilómetres abans de confluir amb el massís del Mondúver al Buixcarró. A la 

serra Grossa no falten cims aguts de calcáries com ara la Penya Roja a Xátiva, dolines i poljes 

associats al carst en calcáries i guixos (la Foia Redona de Vallada) i cluses com la de 

l’estret de les Aigües per on escapa el riu Albaida que ve de la Valí d’Albaida.
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LAVALL D’ALBAIDA.

Ai nord de la serra Grossa i entre aquesta i la serra d’Ontinyent-Benicadell, s’obri la Valí 
d’Albaida, un ampli sinclinal que arriba a teñir uns 12 km d’amplária a la part central, entre 
Bellús i Atzeneta d’Albaida, per tan sois 2 a l’algada deis Alforins, a l’extrem occidental. Quasi 
tota la valí sinclinal es troba coberta per potents sediments terciaris, formats per margues de 

la fácies TAP, popularment conegudes com albarís per la seua colorado blanquinosa.

Els cursos d’aigua són abundanls en quantitat i cabal a causa, precisament, de les descárregues 

de les serres cretáciques laterals al contacte amb impermeable TAP. Els rius Clariano, Albaida 
i Micena i els barrancs de Torrella, de la Font i de Castelló de Rugat, entre d’altres més, han 
erosionat la coberta miocénica i a vegades s’han encaixat profundament mentre d’altres han 

construít llargues i estretes hortes de sois quaternaris.

L’altitud mitjana de la valí oscil la entre els 200 i els 400 m, mentre les serres que la circumden 
s’eleven per damunt deis 700 m (serra Grossa) i a més de 1.000 (serra del Benicadell). Per 
la part de llevant tanca parcialment la valí el massís del Mondúver (800 m) i per ponent la 
mateixa serra Grossa. Aquest tancament confereix a la valí un régim climátic especial perqué 
són molt freqüents els bañes de boira i les inversions térmiques, amb gelades de primavera.

LES VALLS D’ALCOI I LES SERRES CIRCUMDANTS.

La llarga alineació muntanyosa que formen les serres de la Solana, Ontinyent, Filosa i Benicadell 
separa nítidament la Valí d’Albaida de la següent unitat, les Valls d’Alcoi, molt més complexa 
que l’anterior. Es tracta ara d’una successió de menudes i estretes valls que conflueixen en 

una depressió que és la foia d’Alcoi, provocada per una gran falla que talla en sentit transversal 
la serra de Mariola.

Les valls que conflueixen a la foia d’Alcoi són: per l’oest, la d’Agres, estreta i allargada, entre 

les serres de la Filosa i Mariola (1.390 m), i la de Polop o Barxell, emmarcada per la de Mariola 

i el Menejador (1.352 m). Peí costat oriental baixen les valls de Penáguila, Seta i Travadell 
entre les serres d’Aitana (1.558 m), la Serrella i l’Almudaina (1.013 m). Cadascuna d’aquestes 

valls aplega les aigües de nombrases fonts i barrancs que donen origen a xicotets rius, que 

conflueixen al centre de la foia on donen lloc a l’anomenat riu d’Alcoi, que flueix després cap 

al nord-est per a cercar l’estret congost de l’lnfem (entre l’Orxa i Vilallonga) i desembocar a 

la vora de Gandía. Els materials que cobreixen la major part d’aquestes valls están formats 
per sediments terciaris (margues grises de la fácies TAP), a més de les consegüents hortes 

quaternáries que segueixen els curs deis rius i d’un extens glacis entre Muro i Cocentaina que



baixa des de la falla de Mariola fins el riu d’Alcoi. Cap a l’est, en direcció a la mar, les serres 
guanyen en intensitat i les valls es fan cada vegada més estretes (Valí de Gallinera, Ebo, 
Laguar, Alcalá). En el roquissar passa a dominar la dura calcária sobre les toves i feréstegues 
margues TAP.

2.1.4. HIDROLOGIA I HIDROGRAFIA.

Quatre són les conques fluvials que afecten les comarques valencianes: les deis rius Xúquer, 
Túria, Paláncia i Serpis. Juntament amb aqüestes quatre xarxes fluvials, coexistixen altres 
conques de superficie més reduida que són drenades per grans barrancs: la del barranc de 
Carraixet i el barranc de Torrent o de Chiva.

El riu Xúquer (amb una conca de 22.100 km2 i un cabal mitjá de 60 m3/s) naix al Cerro de San 
Felipe (Terol) no massa lluny d’altres grans rius com el Tajo i el Túria. La llargária total és de 
498 km, deis quals 128 corresponen a terres valencianes en les quals entra per un profund i 
estret congost que, tret de l’estreta horta de Jalance-Cofrentes (La Valí de Cofrents), no 
abandona fins arribar a Sumacárcer (La Ribera Alta), quan a penes falten 30 km per arribar 
a la mar. A partir d’ací comenga a eixamplar les vores i dóna lloc a la valí de Cárcer, preludi 
de l’enorme planura alluvial que dóna origen i vida a la Ribera del Xúquer. La planura de la 
Ribera és producte del mateix riu que l’ha construida amb les aportacions solides de les 
periódiques revingudes, procés que encara continua actiu avui en dia. El curs, rápid i feréstec 
en els congosts del Caroig, esdevé lent i meandros a la planura d’inundació de la Ribera. Deis 
seus afluents s’ha de destacar el Cabriol, un altre riu nascut a la serralada de Conca, que 
aporta al Xúquer a Cofrentes la quantitat de 23 m3/s. Menor importáncia tenen els afluents 
autóctons, com ara el Magre per l’esquerra i els Cantaban, Escalona, Sallent i Albaida per la 
dreta.

El riu Guadalaviar o Túria (amb una conca de 6.250 km2 i un cabal mitjá de 11 m3/s) naix en 
el gran ñus hidrográfic deis monts Universals i es beneficia del régim pluvionival. Amb 280 
km de llargária, és d’una importáncia cabdal per a l’agricultura valenciana a pesar del seu 
modest cabal. A Terol, després d’unir-se al riu Alfambra, el Túria penetra en la comarca deis 
Serrans profundament engorjat, continua així durant un llarg tret fins a Bugarra i deixa al seu 
pas congosts de fins a 200 m d’algária a Loriguilla i Xulilla. A Pedralba comenga a eixamplar- 
se la seua valí i a formar hortes més ampies com la de Benaguasil i Riba-roja i acaba a la 
planura al luvial de Valéncia. Els seus afluents són molt modests, pero de tots ells tan sois 
s’ha de destacar el riu Tuéjar i el Reatillo.
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El riu Paláncia (amb una conca de 659 km2 i un cabal de 2,2 m3/s) naix a la Penya Escábia 

(Alt Paláncia) i desemboca a Sagunt (Camp de Morvedre) després de 75 km de recorregut. 
El riu Serpis o d’Alcoi (650 km2 de conca i 3,3 m3/s de cabal) es forma a la foia d’Alcoi de la 

conjunció de tres ríerols: Cinc, Barxell i Molinar. Després de rebre les aigües deis rius Penáguila 
i d’Agres, s’engorja pels estrets de l’Orxa i Vilallonga i desemboca a la mar Mediterránia peí 
Grau de Gandía amb un recorregut de 65 km.

El barranc del Carraixet naix a Gátova (Alt Paláncia); drena una part important de la serra 

Calderona i desemboca a la mar a la població d’Alboraia (l’Horta). El barranc de Torrent naix 
a la serra de los Bosques (la Foia de Bunyol) i mor a l’Albufera després de travessar el Pía 
de Quart. Ambdós barrancs presenten el Hit sec, excepte després d’episodis de pluges intenses. 
Únicament en el tram final deis dos barrancs presenta un cabal continu, encara que exigu, 
conseqüéncia de sorgéncies d’aigua.



EL CLIMA )

2.2.1. SECTORITZACIÓ CLIMÁTICA DE LES COMARQUES VALENCIANES.

El clima d’una regió está determinat tant per la circulació atmosférica com pels anomenats 
factors geográfics. Entre aquests, figuren com els més importants l’emplagament del territori 
i les característiques orográfiques, i també la influéncia de les masses marines.

Les comarques valencianes están situades en latituds subtropicals, les més meridionals deis 
dimes temperats. La situació del territori al costat del litoral mediterrani té unes conseqüéncies 
climátiques clares que s’accentuen peí fet que la península Ibérica actúa com un xicotet 
continent, sobretot a efectes térmics. D’aquesta manera, el contrast entre dimes interiors i 
litorals és elevat i, el més notable, és que es produeix en molt poc espai, a favor d’una 
topografía de l’interior valenciá que contribueix a accentuar-los.

El relleu de les comarques valencianes s’articula al voltant de serres d’orientació ibérica i 
bética, d’altiplans i valls interiors, i de planures litorals de dimensions diferents. Els desnivells 
considerables entre la mar i les máximes algáries (Cerro Calderón, 1.836 m) condicionen 
contrasts térmics próxims ais 8°C en alguns casos, per exemple entre Javalambre i l’Horta. 
No obstant aixó, on es veu més l’efecte condicionador del relleu és en l’estreta relació entre 
nuclis orográfics ben orientats ais fluxos humits mediterranis i els nuclis de més precipitado 
(La Safor). En sentit invers, l’existéncia i la localització deis sectors més árids obeeix 
fonamentalment ais efectes d’ombra pluviométrica, a sotavent del relleu (cubetes de Casinos 
i de la Valí de Cofrents). Per tal d’oferir una visió general del clima de les comarques valencianes 
ens recolzarem en la sectorització de Pérez (1994).

ELS CLIMES DE LES VALLS DEL TÚRIA I DEL PALÁNCIA.

La característica diferencial de les comarques del Túria i del Paláncia respecte de la resta de 
les terres valencianes és que el seu relleu s’articula al voltant de serres ben individualitzades 
i de valls obertes d’orientació ibérica. L’única comarca que no está oberta a la mar és el Racó 
d’Ademús; allí la valí del Túria continua la direcció de la fossa tectónica Túria-Alfambra, 
paral-lela a la costa.

Aquesta disposició del relleu té una transcendéncia climática indubtable, tant en les precipitacións 
com en les temperatures. Les primeres tenen una marcada influéncia orográfica, no tant 
perqué les serres siguen especialment humides, sinó perqué les valls són bastants seques. 
En aqüestes es produeix un moderat efecte d’ombra pluviométrica respecte deis fluxos de
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I’est i nord-est, de procedéncia mediterránia. L’activitat tempestuosa de l’acabament de la 

primavera i de l’estiu, tan propia de la serralada Ibérica, es redueix ací quasi exclusivament 
a les zones muntanyoses. Aquest efecte moderat d’ombra pluviométrica, juntament amb el 
fet que aqüestes comarques no són particularment plujoses, arriba a configurar 
sectors que voregen els trets semiárids: la cubeta de Casinos n’és el millor exponent.

Les temperaturas també están influídes per aqüestes característiques del relleu. D’una banda, 
s’observen uns notables contrasts, sobretot a l’hivern, entra les térras litorals i les elevades 
térras de l’interior: Arroyo Cerezo té una temperatura mitjana anual de 9,2°C (3,1°C al gener) 
i Valéncia de 17,5°C (11,5°C al gener). D’altra banda, l’orientació de les valls és prou favorable 
a la canalització de les brises, cosa que modera un poc les temperaturas máximes estiuenques 

i disminueix la continentalitat. Les brises marines, no obstant aixó, no penetran sense una 
certa dificultat; una série de modests relleus transversals ho im pedeixen.

Aquest efecte del relleu sobra els fluxs d’aire té com a conseqüéncia que la transido climática 
cap a l’interior siga gradual. Hi ha més contrast entra el clima de les serres i el de les valls a 
la mateixa distáncia del mar. El clima de les serres sempre és més plujós que el de les valls 
immediates, i el régim térmic és un poc més moderat i frese, a causa del menor rigor de la 
calor estiuenca.

El contrast gradual entre els dimes litorals i d’interior s’observa en una série d’elements:

a) Les precipitacions máximes tardorenques deis observatoris costaners perden importáncia 

cap a l’interior: fins a Llíria encara s’observen máxims clars -clima de la planura litoral 
septentrional, de C la v e ro  (1977)-; des d’aquesta zona cap a l’interior la importáncia disminueix 

clarament, pero encara predomina la tardor -clima de la franja de transido, de C la v e ro  (op. 
cit.)-\ finalment al Racó d’Ademús, els máxims pluviométrics estacionáis ja són primaverals 

-clima de la muntanya del NW, de C la v e ro  (op. cit.).

b) Les temperaturas estiuenques augmenten moderadament cap a l’interior: a la franja litoral 
se sitúen un poc per davall deis 25°C en el mes més cálid i lleugerament per damunt deis 

25°C a les cubetes interiors.

c) L'amplitud térmica anual creix cap a l’interior, sobretot a costa d’hiverns cada vegada més 

rigorosos. Així, les temperaturas mitjanes del mes més fred se sitúen sobre els 10°C a la 

costa, sobre els 7°C a les cubetes interiors (Villar, Chelva), sobre els 5°C a la valí del Túria



del Racé d’Ademús, lloc en qué les inversions térmiques són freqüents, i molt poc per damunt 
deis 0°C a les terres altes de I’interior.

f  ELS CLIMES DE LES TERRES DEL XÚQUER.

En aquest apartat només considerarem les comarques de les Riberes, la Canal de Navarrés, 
La Costera, La Valí de Cofrents, La Foia de Bunyol i La Plana de Requena-Utiel. Es tracta 
d’un territori amb un relleu contrastat, no tant en desnivells topográfics, sinó en la disposició 
de serres, valls, cubetes i altiplans. A diferéncia de les terres del nord i del sud, el relleu no 

és tan favorable a la penetració de la influéncia marítima. A escala interna, contrasten les 
planures costaneres obertes a la mar -les Riberes-, amb les valls i les cubetes interiors -L a  

Canal de Navarrés, La Valí de Cofrents...-, els massisos muntanyosos -e l Caroig-, i els altiplans 
de la Meseta.

Aqüestes diferéncies internes es tradueixen en notables contrasts climátics dins d’espais 
relativament reduíts: les precipitacions disminueixen notablement cap a l’interior (700 mm a 
Xátiva, el Realenc; 400 mm a Teresa de Cofrentes). Les temperatures hivernals baixen des 
deis 10°C a les terres litorals fins a uns 5°C o menys, en pocs quilómetres. L’amplitud térmica 
anual és quasi de 20°C a l’interior i inferior a 14-15°C a la costa.

Aqüestes diferéncies costa-interior no són graduáis, sinó amb esglaons climátics bruscos, a 
favor d’eixos muntanyosos transversals. Els més notables són a la serra de Las Cabrillas i 
el massís del Caroig. No obstant aixó, més cap a la costa, xicotetes alineacions paral-leles 

al litoral, com la serra de les Agulles, també tenen una notable empremta climática: qualsevol 
barrera és important per a dificultar la influéncia marítima, sobretot la de les brises marines. 
Aqüestes arriben a la comarca de Requena-Utiel, pero amb dificultats; a la comarca d’Ayora 
a penes accedeixen. Tanmateix, tampoc arríben amb efectivitat a les terres baixes intermédies, 
com la valí mitjana del Magre, la Canal de Navarrés, ni fins a certs sectors resguardáis de 

la Ribera Alta. Agó es tradueix en unes temperatures mitjanes i unes máximes estiuenques 

un o dos graus superiors a les del litoral. La máxima incomoditat estiuenca arriba un poc més 
al sud, en especial ais sectors més baixos de la Costera.

En aqüestes terres també s’observen, com al nord, tres sectors climátics: el clima de les terres 

litorals, el de les terres de transido i el de les terres interiors.

a) El clima del sector litoral és, alhora, un clima de transido entre el del litoral de l’Horta i el
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Camp de Morvedre, i el de les planures litorals del sud del golf de Valéncia: amb la inflexió 

de la costa des d’orientacions NE-SW al nord de Valéncia fins a orientacions N-S i NW-SE 

es produeix un gradual increment de la pluviositat tardorenca i anual. La raó es fonamenta 

en el fet que aqüestes orientacions de la costa són més favorables ais fluxos humits i inestables 
més freqüents, els de procedéncia est i nord-est. Així, es configura un clima de temperatures 
moderades, bastant cálides a l’estiu cap a l’interior, i pluges prou abundants.

b) El clima de les terres de transido a penes té unes característiques distintives, tret de 
presentar uns valors intermedis entre els de la costa i els de l’interior: disminueix la pluviositat 
total, comencen
a equilibrar-se les precipitacions estacionáis, augmenta l’amplitud térmica... Es pot assenyalar 
com a tret més específic el de les elevades temperatures máximes estiuenques. Un altre tret 
notable és que, sense ser comarques amb pluges torrencials freqüents, els grans temporals 

tendeixen a situar allí els seus centres, al voltant de relleus de segona alineació muntanyosa, 
com les rampes del Caroig o la serra d’EI Caballón.

c) Finalment, les terres de l’interior responen totes elles al prototip de clima del sector central 
occidental de Clavero (op. cit.): precipitacions escasses (400-500 mm), temperatures hivemals 
prou rigoroses (al voltant deis 5°C), estius calorosos, certa continentalitat, equilibri entre les 

pluges prímaverals i tardorenques,... Dins d’aquest sector a penes hi ha diferéncies climátiques, 
tret d’una major pluviositat al nord i una major aridesa al sud, en especial al centre de la Valí 
de Cofrents.

3 ELS CLIMES DEL SUD DE LES COMARQUES VALENCIANES I NORD DE LES
ALACANTINES.

En aqüestes comarques, igual que a la resta de comarques valencianes, el joc deis factors 

del relleu, distancia al mar i orientado de les serres, confereix personalitat climática a cadascun 

deis diferents ámbits presents: la franja litoral -clima de la planura litoral plujosa de Clavero 
(op. cit.)-, área muntanyosa -clima de la fagana plujosa del massís d’Alcoi de Clavero (op.cit.)- 
, i terres interiors -clima del vessant sec del massís d’Alcoi de Clavero (op. cit.). Els contrastos 

térmics i pluviométrics, entre d’altres, són notoris.

Resulta cridanera la temperatura mitjana anual relativament alta d’aquest sector costaner 
(Gandía, 18°C), resultat de la combinado d’un hivern molt benigne i un estiu calorós; les 
gelades són rares i encara més les nevades. Destaca, a més, el notable increment de les
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precipitacions, conseqüéncia de l’existéncia d’un relleu exposat a vents del primer i segon 
quadrant i a una major incidéncia de les depressions generades a l’área balear (Gandia, 700 

mm; Pego, 816 mm). Quant al ritme anual, destaca el pie tardorenc (42% del total cb 

precipitacions) i augmenten les precipitacions hivernals, que quasi igualen les primaverali. 
Cal remarcar els episodis de pluges torrencials, on se superen els 150-200 mm/24 h, qie 

afecten les comarques de la Safor i la Marina Alta, conseqüéncia del paper del relleu ei 
l’activació d’aquestes tempestes.

El contrast entre la franja costanera i les serres d’Alcoi és, sobretot, térmic, atés que l’incremejt 
d’altitud refresca l’estiu i endureix l’hivern. Les mitjanes anuals queden entre 13-15°C, 
conseqüéncia d’estius més suaus (agost, 21-24°C) i hiverns més freds (gener, 6-8°C); el 
període habitual de gelades abasta de novembre a abril. Convé remarcar que les diferéncies 

d’altitud, orientació i relleu configuren un veritable mosaic de dimes locáis, reduíts en mols 
casos a xicotetes árees. La precipitació mitjana anual varia molt d’uns sectors a altret, 
condicionada per l’altitud i, sobretot, per l’exposició ais fluxes de llevant (Alcoleja, 700 mn; 
Alcoi (495 mm). El ritme estacional de les precipitacions és molt semblant al de la franfe 
costanera, amb un máxim tardorenc i un altre secundan a la primavera. Les precipitacions 
hivernals són, també, importants. Cal destacar la important incidéncia de les tempestes, 
propiciades peí relleu; les nevades no són rares ni constitueixen excepcio.

Climáticament, les terres interiors constitueixen una zona de transició entre la Meseta i b 
zona seca del sud-est peninsular. Continentalització i altitud fan sentir l’hivern, de manera qie 
les mínimes mitjanes de gener superen poc els 0°C i la mitjana del mes queda al voltant des 
6°C; la mitjana anual no alcanga els 15°C i juliol-agost es manté per sota deis 24°C, conseqüénca 

de la irradiado nocturna. La precipitació a penes supera els 400 mm; el pie més important és 
tardorenc, encara que poc superior al primaveral, mentre que hi ha una disminució de la plua 

hivernal. El període més sec correspon, óbviament, a l’estiu. Malgrat la relativa suavitat ce 

l'estiu, la duresa de l’hivern, que recorda la proximitat de les terres d’Albacete, sitúa en 18*0 
l’amplitud térmica.

2.2.2. BIOCLIMATOLOGIA.

La bioclimatologia és la ciéncia que tracta de la relació entre les biocenosis (i particularmeit 
les comunitats vegetáis) i les variables climátiques del medi físic. Entre aqüestes, la temperatua 

i la precipitació s’han demostrat com les de més influéncia en la distribució deis éssers viusi, 
per tant, són la base de la majoria deis índexs numérics o gráfics desenvolupats per a tractar 
d’expressar aqüestes relacions entre biocenosi i clima.
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DIAGRAMES OMBROTÉRMICS DE GAUSSEN.

Per a la caracterització del territori estudiat, hem triat els diagrames ombrotérmics de Gaussen 
com a síntesi gráfica, ja que la senzillesa i la facilitat d’interpretació d’aquests diagrames, 
juntament amb la important correlació d’aquests amb les comunitats vegetáis d’un territori, n’han 
fet un instrument ámpliament utilitzat. Aquests es basen en la proposta inicial de Bagnouls & 

G aussen (1953), modificats posteriorment per W alter & Lieth (1960). Per a l’elaboració deis 
diferents diagrames s’ha utilitzat el programa informátic BIOCLI ver. 1.0 (R ivas-M artInez & al., 

1996)
Fig.4 _________________

Diagrames ombrotérmics de les estacions model estudiadas

Albaida P- 723 T- 16.2° 
n- 3.9

Clau) O  38° 38’N 
Ic- 17.6 
M- 12.6

0*52'H Tp- 1939 Itc- 327

560 n35/ 35 a Tn- 0 
lo- 3.7

39.2*

6.4*

MEDITERRANEAN PLUUISEASONAL-OCEANIC 
LOW MESOMEDITERRANEAN LOM SUBHUMID

Alzira (Inst. Laboral) O  20 nP- 633 39* 9’H 0°26'H 41/ 41 a
I- 17.4* Ic- 15.0 Tp- 2883 Tn- 0n- 5.4 M- 15.9 Itc- 387 lo- 3.0

38.3*

9.6*

MEDITERRANEAN PLUUISEASONAL-OCEANIC UPPER THERMOMEDITERRANEAN UPPER DRV

Arroyo Cerezo O  1344 n
P- 552 40" 7'N 1*25'H 41/ 41 a
I- 9.2* Ic- 15.0 Tp- 1101 Tn- 0
n- -1.0 M- 7.3 Itc- 155 lo- 5.0

29.6*

TEMPERATE OCEANIC (SUBMEDITERRANEAN)
LOW SUPRATEMPERATE (SUPRASUBMEDIT.) UPPER SUBHUMID

Bugarra O  
P- 434 
T- 19.5* 
n - 6 .0

39° 36'N 
Ic- 15.6 M- 19.1

0*46'M 
Tp- 2339 Itc- 446

178 n 
41/ 41 a 
Tn- 0 
lo- 1.9

O

MEDITERRANEAN XERIC-OCEANIC
LOH THERMOMEDITERRANEAN UPPER SEMIARID



Enguera (La Matea) O  865 nP- 537 38° 57'N
T- 14.2° Ic- 15.4n« 3.7 M= 11.6

0®55'W 41/ 41 a
Tp- 1706 Tn- 0
Itc- 295 lo- 3.1

37.4°

MED ITERRANEAN PLUUISEASONAL-OCEANIC 
LOW MESOMEDITERRftNEfiN UPPER DRV

Gandía (Uital) O
P= 659 38® 58'N
T- 18.0“ Ic- 15.6
n- 6.3 M- 15.5

22 n
0°11'W 41/ 41 a
Tp- 2158 Tn- 0
Itc- 398 lo- 3.1

;°

MEDITERRANEAN PLUUISEASOHAL-OCEftNIC UPPER THERMOMEDITERRANEAN UPPER DRV

Pu^ol O  18 nP- 460 39° 37'N 0°19'W 33/ 33 a
T- 16.5® Ic- 14.3 Tp- 1980 Tn- 0
n- 4.1 M- 15.8 Itc- 364 lo- 2.3

T'- 35.7®

r» '-  6.5®

m - u - u  u n
MEDITERRANEAN PLUUISEASONAL-OCEANIC UPPER THERMOMEDITERRANEAN LOH DRV

Requena O  
P- 452 
T- 14.2® n- 1.3

692 n 41/ 41 a39® 29'N 
Ic- 17.5 
M- 11.2

1® 6'W 
Tp- 1703 
Itc- 267 Io-2.7

3.6®

MEDITERRANEAN PLUUISEASONAL-OCEANIC 
UPPER MESOMEDITERRANEAN LOW DRV



Sinarcas 
P« 564 T- 13.2° 
n- 1.1

I'- 36.4®

39® 44’H 
Ic- 17.4 M= 10.1

1® 13’M 
Tp- 1585 
Itc- 244

899 n 
41/ 41 a 
Tn- 0 
lo- 3.6

MED ITERRANEAN PLUUISEASONAL-OCEANIC 
UPPER MESOMEDITERRANEAN UPPER DRV

Teresa de Cofrentes O  561 n
P- 382 39® 6'N 1® 2'H 41/ 41 a
T- 14.9® Ic- 19.0 Tp- 1784 Tn- 0n- 1.9 M- 10.6 Itc- 279 lo- 2.1

i®

i®

MEDITERRANEAN PLUUISEASONAL-OCEANIC 
UPPER MESOMEDITERRANEAN LOW DRV

Torís (Mas de Catabarra) O  203 nP- 511 39® 24’N 0®37'M 32/ 32 a
T- 15.6® Ic- 14.3 Tp- 1872 Tn- 0
n« 4.1 M= 14.0 Itc- 337 lo- 2.7

MED ITERRANEAN PLUUISEASONAL-OCEANIC LOW MESOMEDITERRANEAN LOW DRV

Mi llena O  505 n
p- 369 38® 38'N 0®52'H 41/ 41 a
T- 14.5® Ic- 16.4 Tp- 1745 Tn- 0
n- 0.8 H- 13.4 Itc- 287 lo- 2.1

T'- 37.6®

n’- 2.7®

MEDITERRANEAN PLUUISEASONAL-OCEANIC 
LOW MESOMEDITERRANEAN LOW DRV

L’análisi deis diagrames (fig. 4) ens mostra que, al territori estudiat, dominen les estacions on 
el període d’aridesa comprén els tres mesos d’estiu (juny, juliol i agost). No obstant aixó, hi ha 
dues excepcions. D’una banda, la zona nordoccidental de les comarques valencianes, el Racó 
d’Ademús i una part deis Serrans, on aquest període d’aridesa estival es redueix a un o dos 
mesos (juliol, juliol-agost). D’altra, les cubetes de Casinos i la Valí de Cofrents, on aquest període 
s’amplia fins a cinc mesos, afectant el final de la primavera i comengaments de la tardor.
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ESTATGES BIOCLIMÁTICS I BIOCLIMES

Per a l’establiment deis estatges bioclimátícs i deis bioclimes s’ha seguit la classificació bioclimática 

mundial proposada per Rivas-Martínez (1995,1996) i Rivas-Martínez & al. (1999). Per al cálcul 
deis índex ¡ parámetres s’han utilitzat les dades (Pérez, 1994) de dotze estacions meteorológiques 

representatives de la diversítat climática del territori. S’han considerat com a més significatius 
per a les comarques valencianes els següents:

- índex de continentalitat simple (Ic).

Aquest índex indica l’amplitud térmica entre el mes més cálid i el més fred, calculat mitjangant 
la diferencia entre les seues temperatures mitjanes respectives.

C Ic = Tmáx-TmírT)

■Temperatura positiva anual (Tp).

S’obté sumant les temperatures mitjanes, estimades en décimes de grau, deis mesos amb 
mitjana superior ais 0°C.

■índex ombrotérmic anual (lo).

És el quocient, multiplicat per 10, entre la suma de la precipitació mitjana en mm deis mesos 
amb una temperatura mitjana superior ais 0°C (Pp) i la temperatura positiva anual (Tp).

(  lo = 10x(P p/T p))

■índex de termicitat (It).

És la suma, multiplicada per 10, de la temperatura mitjana anual (T), la temperatura mitjana 

de les máximes del mes més fred (M) i la temperatura mitjana de les mínimes del mes més 
fred (m).

(  It = 10 x (T + M + m7)

■ índexs ombrotérmics estivals compensables (los2, los3).

Per definido, el macroclima mediterrani és aquell que, coincidint amb l’estiu, té un període
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de sequera en el qual almenys dos mesos consecutius la precipitació és menor que el doble 

de la temperatura. Contráriament, un territori no és mediterrani si l’índex ombrotérmic del 
bimestre més cálid de l’estiu (los2) és superior a 2. Si és menor o igual a 2 pot ser-ho o no, 
ja que el balang hídric bimestral deficient pot compensar-se amb la precipitació del mes 

anterior.

Q los2 ~ Pjuliol+agost/Tjuliol+agost J  

los3 ~ Pjuny+juliol+agost/Tjuny+juliol+agost 

El resultat de l’aplicació deis diferents índexs es pot vore a la taula 1.

Estació T M m Tp It Ic lo I0 S2 I0 S3 P Bioclima Estatge blobllmátic

Albaida (El Clau) 16,15 12,6 3,9 1939 326,5 17,6 3,73 0,64 - 723,2 Med. pluviestacional 
oceánic

Mesomediterrani
subhumit

Alzira (Institut 
Laboral) 17,35 15,9 5,4 2340 386,5 15 2,70 0,4 - 633,1 Med. pluviestacional 

oceánic
Termomediterrani sec- 

subhumit

Arroyo Cerezo 9,18 7,3 -1 1101 154,8 15,8 5,01 2,06 2,36 552,3 Med. pluviestacional 
oceánic

Supramediterrani
subhumit

Bugarra 19,51 19,1 6 2339 446,1 15,6 1,85 - - 433,8 Med. xéric oceánic Termomediterrani
semiárid-sec

Enguera (La 
Matea) 14,22 11,6 3,7 1706 295,2 15,4 3,15 0,61 - 537,3 Med. pluviestacional 

oceánic
Mesomediterrani sec- 

subhumit

Gandía (Vital) 17,99 15,5 6,3 2158 397,9 15,6 3,05 0,8 - 658,7 Med. pluviestacional 
oceánic

Termomediterrani
subhumit

Pugol (Hort de la 
Mare de Deu) 16,5 15,8 4,1 1980 364 14,3 2,32 0,6 - 459,9 Med. pluviestacional 

oceánic
Termomediterrani sec

Requena 14,21 11,2 1,3 1703 267,1 17,5 2,65 0,83 - 452,1 Med. pluviestacional 
oceánic

Mesomediterrani sec

Sinarcas 13,22 10,1 1,1 1585 244,2 17,4 3,56 1,06 - 564,5 Med. pluviestacional 
oceánic

Mesomediterrani sec- 
subhumit

Teresa de 
Cof rentes

14,88 10,6 1.9 1784 273,8 19 2,14 0,66 - 382,1 Med. pluviestacional 
oceánic

Mesomediterrani sec

Torís (Mas de 
Calabarra) 15,61 14 4,1 1872 337,1 14,3 2,73 0,53 - 511,4 Med. pluviestacional 

oceánic
Mesomediterrani sec

Villena 14,54 13,4 0,8 1745 287,4 16,4 2,11 0,51 - 369,1 Med. pluviestacional 
oceánic

Mesomediterrani sec

T: Temperatura mitjana anual (°C); M: Temperatura mitjana de les máximes del mes més fred (°C); m: Temperatura 
mitjana de les mínimes del mes més fred (°C); Tp: Temperatura positiva anual; It: índex de termicitat; Ic: Index de 
continentalitat simple; lo: Index ombrotérmic anual; I0S2: Index ombrotérmic del bimestre més cálid de l'estiu; I0S3: índex 
ombrotérmic del trimestre estival; P: Precipitació mitjana anual (mm).

Taula 1
Parámetres i índexs bioclimátics del territori.



A partir deis resultats básics obtinguts amb els valors bioclimátics de les diferents estacions 
estudiades, la caracterització bioclimática del territori pot completar-se i matisar-se mitjangant 
el seguiment de la distribució en el territori d’una série d’espécies indicadores (Costa, 1982; 
Mateo & Lázaro, 1988). D’aquesta manera considerem presents a les comarques valencianes 
els termotipus i els ombrotipus següents:

Termomediterrani semiárid-sec. Limitat a la cubeta de Casinos. Queda representat per 
l’estació de Bugarra.

Termomediterrani sec. És el majorítari al territori estudiat. Representat per l’estac¡ó de Pugol.

Termomediterrani subhumit. Limitat a l’extrem sud-oriental del territori (la Safor, les Riberes 

-p.p.-, la Costera -p .p .- i la Valí d’Albaida -p.p.-). Ben representat per l’estació de Gandía.

Mesomediterrani semiárid-sec. Exclusiu de la cubeta de la Valí de Cofrents. Representat 
per l’estació de Teresa de Cofrentes.

Mesomediterrani sec. És el bioclima dominant a les comarques de l’interior. Representat per 
les estacions de Requena i Torís.

Mesomediterrani subhumit. Limitat a algunes comarques merídionals (la Valí d’Albaida -p .p -  

, la Costera -p.p.-). Apareix, també, de manera puntual a les muntanyes de l’interior. Ben 
representat per l’estació d’Albaida.

Supramediterrani sec. Apareix a les serres més elevades de l’interior (cim del Tejo, serra 

del Negrete, serra Palomera, el Racó d’Ademús -p.p.-,...).

Supramediterrani subhumit. Exclusiu de les zones més elevades del Racó d’Ademús i els 

Serrans. Representat per l’estació d’Arroyo Cerezo.

Oromediterrani subhumit. Apareix únicament a les zones més altres de les estribacions de 

la serra de Javalam bre, concretam ent a les rodalies del Cerro C alderón .
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ELSSÓLS ~)

En un territori relativament ampli com són les comarques valencianes, amb un relleu tan 
complicat, la diversitat d’ambients és molt gran. Així, la preséncia de calcáries, materials 
silícics, margues i guixos, juntament amb una notable diversitat climática fan que els sóls 
presents al territori també siguen molt diversos.

D’acord amb els treballs de Forteza (1995) i Porta (1987), i prenent com a base la classificació 
de la FAO-UNESCO (1988), es poden reconéixer al territori estudiat els tipus de sóls següents:

FLUVISÓLS.

Són sóls poc evolucionats, formats a partir de dipósits col luvials i alluvials recents, generats 
aquests últims per succesives crescudes de rius, rambles i barrancs. Peí seu origen, 
presenten una morfología caracteritzada per la preséncia de capes ben diferenciades, que 
corresponen ais diferents aportaments de materials procedents, en la major part deis casos, 
deis horitzons A d’altres tipus de sóls. Els fluvisóls contenen una certa quantitat de matéria 
orgánica al llarg de tot el perfil, o bé amb una distribució irregular. Aquesta característica, 
juntament amb la bona permeabilitat i aireació, la profunditat i la facilitat per a la irrigació, fan 
que aquest sóls siguen molt utilitzats per a l’aprofitament agrícola.

Taxonómicament s’hi poden reconéixer tres subunitats: fluvisóls cálcics (abundants a les 
planes litorals i a les valls ampies deis cursos d’aigua de l’interior); fluvisóls éutrics (presents 
a les zones on predominen els materials no calcaris) i fluvisóls sálics (a les zones de marjals 
de la plana litoral).

GLEISÓLS.

Sóls formats a partir de materials no consolidáis, excloent-hi els materials de textura grossa 
i dipósits al luvials amb propietats flúviques, que mostren propietats gleiques en el primers 
50 cm de profunditat.

Es formen en depressions mal drenades, marjals, etc., de les zones humides de la plana 
litoral. Molts gleisóls han estat dessecats i drenats per a la seua utilització agrícola.

REGOSÓLS.

Es tracta de sóls d’escás desenvolupament, procedents de materials no consolidáis o dipósits
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de col luvis recents de més de 10 cm, sense cap altre horitzó de diagnóstic que un horitzó A 

ócric. Poden originar-se, també, com a conseqüéncia de la degradació d’altres tipus de sóls 

més evolucionáis, a causa de processos erosius o aportacions externes de carbonats. 
S’inclouen també en aquest grup els sóls d’origen antrópic formats a les terrasses de cultiu.

S’hi poden reconéixer les subunitats següents: regosóls éutrics (es desenvolupen sobre 

materials no calcaris); regosóls cálcics (són els més abundants al territori estudiat i es 
desenvolupen sobre margues i argiles triásiques i terciáries); regosóls gípsics (es formen a 

les zones d’afloraments d’argiles guixoses del Keuper) i regosóls úmbrics (apareixen puntualment 
a les zones forestáis i sobre materials no carbonatats).

LEPTOSÓLS.

Són sóls limitats en profunditat per una roca dura continua o per material molt calcari dins 
d’una profunditat de 30 cm a partir de la superficie; sense cap altre horitzó de diagnóstic que 

un horitzó A mol-lie, úmbric o ócric. Normalment, es troben associats a crestes calcáries, 
moles, costeres i altres zones muntanyoses de topografía abrupta. Els leptosóls poden ser 
el resultat d’un llarg procés d’evolució fins assolir les condicions d’estabilitat, encara que 
frágils, que apareixen en algunes zones forestáis no afectades per incendis. No obstant aixó, 
és més freqüent que siguen el resultat d’un intens procés erosiu que redueix el sól a la seua 
mínima expressió.

Es poden reconéixer les subunitats següents: leptosóls éutrics (es desenvolupen, sobretot, 
sobre materials pobres en carbonats), leptosóls rendzínics (apareixen a totes les zones de 
muntanya calcária, en zones sec-subhumides) i leptosóls lítics (freqüents a totes les árees 

de muntanya).

ARENOSÓLS.

Sóls que tenen una textura més grossa que francoarenosa, fins a una profunditat de 100 cm 

a partir de la superficie, sense cap altre horitzó de diagnóstic que un horitzó A ócric o un 
horitzó E álbic. Es troben, fonamentalment, ais arenals costaners i barres litorals, així com 

sobre els gresos rojos del Buntsandstein.

S’hi poden reconéixer al territori estudiat les subunitats següents: arenosóls háplics, arenosóls 
cámbics, arenosóls álbics, arenosóls calcaris i arenosóls gléics.



CAMBISÓLS.

Es tracta de sóls on la característica principal és la preséncia d’un horitzó cámbic. Aquests 

sóls, juntament amb els regosóls, són els més ámpliament distribuíts peí territori estudiat i es 

desenvolupen, tant sobre calcáries i margues, com sobre els gresos.

S’hi poden reconéixer quatre subunitats: cambisóls éutrics (es desenvolupen sobre materials 

poc carbonatats en árees planes o de poc pendent); cambisóls cálcics (ámpliament representats 

en tot el territori); cambisóls crómics (característic peí color rogenc de l’horitzó cámbic) i 
cambisóls gléics (limitats prácticament a les planes litorals).

CALCISÓLS.

Sóls que tenen un horitzó d’acumulació de carbonat cálcic com a característica principal. 
Aquesta acumulació es pot produir dins deis horitzons C, o fins i tot en els B o A.

S’hi reconeixen les subunitats següents: calcisóls háplics (presents en totes les comarques 
estudiades, en costeres i valls); calcisóls lúvics (ámpliament representats en tot el territori, 
en zones planes i més argiloses) i calcisóls pétrics (presents en totes les comarques, sobre 
coHuvis i quaternaris antics).

€ SOLONTXACS.

Són sóls que no presenten propietats flúviques, pero que tenen propietats sáliques i no tenen 

cap altre horitzó de diagnóstic que un horitzó A, un horitzó H hístic, un horitzó B cámbic, un 
horitzó cálcic o un gípsic.

Limitats a zones de marjals litorals.

O CASTANOZEMS, TXERNOZEMS I FEOZEMS.

Presentem aquest grup d’unitats de sóls conjuntament ja que es caracteritzen per presentar 
important quantitat de matéria orgánica, molt humificada i estabilitzada en gran part del perfil. 
Tenen, per tant, un potent horitzó mól lic. Presenten un perfil de tipus AC, de vegades AbwC, 
amb capacitat de canvi elevada i complex absorbent saturat.

Són sóls d’evolució essencialment bioclimática, és a dir, depenen fonamentalment de l’acció 

del clima i de la vegetació, encara que sois es desenvolupen sobre substrats básics. L’humus



format és més abundant quan la vegetació és més densa i el clima més humit; així, els 

txernozems són més humífers que els castanozems i aquests, alhora, són més ríes en matéria 

orgánica que els feozems.

Són tipies sóls forestáis que al territori estudiat sois es localitzen a les zones muntanyoses 

més favorables al procés d’humificació (vessants nord de les serres més plujoses i amb més 

cobertura vegetal).

LUVISÓLS.

Són sóls que presenten un horitzó B argílic amb un grau de saturado en bases del 50% o 
més. Solen presentar tonalitats rogenques degudes ais processos d’alliberament i deshidratado 
deis óxids de ferro. Els factors que intervenen en la seua formado són: el factor temps, la 
naturalesa del material original, l’acció de l’home i els factors biótics. El més important és sens 
dubte el factor temps, ja que l’evolució es major quan més antic és el material. En aquest 
sentit, ais luvisóls se’ls pot considerar com un deis sóls més evolucionats i antics del territori 
estudiat.

S’hi poden reconéixer les subunitats següents: luvisóls háplics (es desenvolupen sobre coHuvis 
de gresos del Buntsandstein i sobre calcáries dures amb forts rentats deis carbonats); luvisóls 

crómics (presenten una ámplia distribució peí territori, sobre calcáries, terrasses i sediments 
quaternaris); luvisóls cálcics (es localitzen a la planura litoral, sobre les antigües terrasses 

deis rius i a les costeres de les muntanyes); luvisóls álbics (es desenvolupen sobre els gresos 
del Bunt) i luvisóls cromicolítics (coneguts com a térra rossa, es desenvolupen a les zones 
altes de totes les serres del territori on afloren calcáries dures, especialment a les moles).

ACRISÓLS.

Sóls amb un horitzó B árgic, amb una baixa capacitat de canvi i un grau de saturació menor 
del 50%, dins d’una profunditat de 125 cm a partir de la superficie. Es desenvolupen en 
algunes zones on afloren els materials del Buntsandstein.
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9 BIOGEOGRAFIÁ)

Si seguim la tipología biogeográfica proposada per Rivas-Martínez per a la península Ibérica, 
liles Balears i Canáries, en la seua revisió més recent (R ivas-M artínez & a l ., 1999), les 
comarques valencianes formarien part de les unitats següents:

Regne Holártic
Regió Mediterránia

Subregió Mediterránia occidental
Provincia Mediterraneoiberollevantina

Subprovíncia Castellanomaestratomanxega 
Sector Maestratenc 
Sector Manxec 

Subprovíncia Valencianocatalanoprovengal 
Sector Setabenc 
Sector Valencianotarraconí

La subprovíncia Castellanomaestratomanxega és la que menys extensió ocupa de tot el 
territori estudiat. Així, el sector Maestratenc queda limitat a la comarca del Racó d’Ademús i 
a les zones més septentrionals deis Serrans. El sector Manxec ocupa la major part de la 
comarca de la Plana de Requena-Utiel i una xicoteta porció deis Serrans (limítrofa amb la 
provincia de Cuenca).

La subprovíncia Valencianocatalanoprovengal és la que ocupa la immensa majoria del territori 
estudiat. Tret d’una xicoteta porció que pertany al sector Valencianotarraconí (que inclouria 
les comarques del Camp de Morvedre, la major part de l’Horta Nord i del Camp de Túria i una 
xicoteta porció deis Serrans), la resta del territori s’engloba dins de l’anomenat sector Setabenc. 
De la T orre & al. (1996) encara subdivideixen més aquest sector i arriben a diferenciar quatre 
subsectors: subsector Valenciá (que ocuparía la resta de la comarca de l’Horta Nord que no 
pertany al sector Valencianotarraconí, l’Horta Sud, la Foia de Bunyol i les Riberes), el subsector 
Enguerinocofrentí (apareix a les comarques de la Valí de Cofrents i la Canal de Navarrés), 
el subsector Alcoianodiánic (present a la Safor, la Costera i la Valí d’Albaida) i el subsector 
Aioranovillenenc (limitat a la zona més meridional de la comarca de la Valí de Cofrents i a les 
zones interiors de la serra Grossa).
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GEOGRAFIA HUMANA)

Per a la realització d’aquest apartat ens hem recolzat en les publicacions de P iqueras (1995) 
i Rosselló (1997).

2.5.1. LA POBLACIÓ.

Peí que fa al nombre d’habitants, les comarques valencianes han crescut en tots els períodes 
intercensals a partir del primer cens espanyol modern (1857). No obstant aixó, es poden 
diferenciar tres períodes: entre 1857 i 1960 els increments són regulars i migrats a causa de 
la repetició de saldos emigratoris nets; entre 1960 i 1981 els cens demográfic valenciá 
experimenta un fort creixement bé, en part, a la immigració des d’altres regions espanyoles 
(La Manxa, Andalusia, Múrcia, Aragó) i, en part, a l’excedent natural molt sanejat (alta natalitat 
i baixa mortalitat); durant les darreres décades el creixement ha estat escás perqué han minvat 
molt els dos components del creixement: la immigració i el creixement natural (baixada de la 
natalitat).

La densitat mitjana de població del País Valenciá el 1991 era de 168 hab/km2, xifra que 
augmenta en el conjunt de les comarques valencianes (199 hab/km2) i on es concentra el 
54,6% del cens total.

El mapa de densitats demográfiques municipals (fig. 5) és molt contrastat, amb índex molt 
alts en una franja litoral estreta que ve des de Castelló de la Plana (La Plana Alta) i arriba fins 
a Torrevieja (El Baix Segura). Aquest espai més dens, pero, s’eixampla considerablement 
vers l’interior per les Riberes i la Costera. Densitats molt baixes, de menys de 15 hab./km2, 
cobreixen una faixa molt ampia de l’interior, on l’área de municipis buits s’apropa molt a la 
costa. Entre els municipis que marquen les densitats extremes sol interposar-se una banda 
irregular de densitats intermédies.
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DENSITAT DE 
POBLACIÓ (1991) 
hab./ km2

■  més de 400
I d e  201 a 400
H  de 101 a 200

| de 51 a 100
 de 26 a 50
 de 15 a 25

jmenysde15

Fig. 5 ___________________

Mapa de densitat de població 
(ROSELLÓ, 1997).

Les árees de densitats altes sempre són el resultat de la multiplicació de nuclis urbans, molts 
d’ells de més de 10.000 hab., mentre que les árees de baixa densitat se superposen a les 
de poblament rural, definit per municipis que no assoleixen els 2.000 hab. Si el poblament 
urbá es caracteritza pels forts increments demográfics entre 1960 i 1980, el rural román definit, 
dins aqueix període, per la despoblado. Durant les ultimes décades, les variacions censáis 
en ambdós tipus de poblament s’ha suavitzat considerablement.



Els municipis de creixement demográfic més intens (fig. 6) es localitzen a la franja litoral, on 
s’han acumulat les majors concentracions industriáis (área metropolitana de Valéncia, corredor 
entre Valéncia i Castelló de la Plana), les activitats generades peí turisme (La Ribera Baixa i 
La Safor), així com les funcions terciáries de les grans ciutats.

___________
Mapa de creixement absolut 
(ROSELLÓ, 1997).

CREIXEMENT 
ABSOLUT en % 
(1950- 1991)
| | més de 100

de 61 a 100

de 31 a 60

de 6 a 30

de 5 a -5

de -6 a -30

de -31 a-60

de -61 a -93

Les extenses comarques interiors, muntanyoses, amb nuclis rurals i economía basada 
majorment en l’agricultura de secá, han sofert una despoblació acusada. El procés negatiu 
es multiplica amb la llunyania (espai-temps) de les ciutats i amb la menor dimensió demográfica 
deis nuclis rurals.



La pirámide de població de l’any 1900 marca una elevada proporció de joves -alta taxa de 
natalitat, pero també elevada mortalitat infantil- i un grup molt esquifit de majors de 60 anys, 
a causa d’una esperanga de Vida curta (uns 35 anys en náixer, enfront deis 76 de 1’actualitat); 
les epidémies del segle XIX (que produíren una mortalitat extraordinária i minva de naixences) 
queden reflectides en l’irregular perímetre de la pirámide. L’escalonament de la pirámide de 
1975 és alterat per les mosses provocades per la manca de naixements en 1915-1919 (crisi 
económica) i en 1936-1939 (guerra civil), mentre que el fort augment de joves reflecteix Taita 

natalitat entre 1955 i 1976. La novetat més destacada de la pirámide de 1991 és Tacusada 
manca de xiquets menors de 10 anys, ocasionada per la reducció de la natalitat.

Les grans ciutats tenen una població amb una estructura per edats semblant. A les capitals 
les dones són prou més nombroses que els barons a partir deis 20 anys d’edat. Aixó es deu 
a tres causes: immigració de dones joves a causa de la major oferta de treball femení (sector 
terciari), immigració de viudes i major mortalitat masculina per a la mateixa edat. 
Les pirámides comarcáis són representatives de tres grans tipologies: la que agrupa les 
comarques de Tinterior correspon a árees rurals que han experimentat un éxode rural antic i 
intens; ací Testructura d’edat és molt negativa, ja que el grup més nombrós el formen les 

persones de més de 60 anys, mentre que els joves fan el grup més migrat, sobretot els xiquets; 
una societat d’aquestes característiques té greus dificultáis tant per a la renovado demográfica, 
com per al desenvolupament económic; els adults (20-64 anys d’edat) resten molt minvats 
per Temigració, que al medi rural afecta més les dones que els homes, cosa que pot provocar 
dificultats de nupcialitat.

La pirámide d’una zona industrial mostra una proporció molt alta de joves, conseqüéncia de 

Televada immigració jove i natalista deis anys 1960-80. La generalització del descens de la 
natalitat després de 1977 i el trencament de la immigració despnés de 1975, provoquen un canvi 
drástic a la base de la pirámide després de 1980.
Una tercera tipología de pirámide, amb una estructura intermédia entre les altres dues, 
correspondria a les comarques menys afectades per moviments migratoris, tant negatius com 
positius.
L’ocupació en els tres grans sectors d’activitat mostra canvis substanciáis entre 1950 i 1989, 
d’acord amb Tevolució económica. El sector primari -fonamentalment agrari- era el que més 

llocs de treball oferta fins el 1960, mentre que els darrers anys amb prou feines depassa el 10% 

deis actius. El sector secundan -indústria i construcció- fou el de més ocupació entre 1965 i 
1975, pero perdé pes relatiu amb posterioritat. L’heterogeni sector terciari era el que menys 

treball fomia el 1950, mentre que des de 1981 es col-loca al davant, amb una tendéncia de fort
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creixement relatiu.
La pirámide de població activa (els que treballen més els aturats) mostra un important desequilibri 
entre sexes, provocat fonamentalment per l’abandonament laboral de la dona a causa del 
matrimoni; tanmateix, aquesta baixa activitat femenina fora de la llartendeix a corregir-se. L’atur 
afecta fonamentalment els joves, amb xifres absolutes similars per a ambdós sexes, cosa que 
es tradueix en taxes d’atur molt més elevades entre les dones, atés l’inferior volum absolut 
d’actives.

2.5.2. ELS USOS DEL SÓL.

L’aprofitament que es fa de les 1.076.300 Ha que comprenen les comarques valencianes 
está distribuít entre l’ús forestal (43%) i l’agrícola (41,8%). Aquests usos que es fan del territori 
están condicionats en gran mesura per les característiques del relleu. Així, a les comarques 
litorals és on es concentra la major part deis regadius, mentre que a les terres mitjanes 
dominen els secans arbrats. A les planes i les valls de les terres altes predominen els cultius 
de la vinya i el cereal. No obstant aixó, una part considerable de les terres mitjanes i altes 
són, en l’actualitat, de clara vocació forestal, sobretot després de l’abandonament generalitzat 
de cultius com a conseqüéncia del despoblament de les comarques interiors.

La major part de les terres regades están situades a les planes litorals, gairebé sempre per 
sota deis 200 m d’altitud, amb un clima benigne. Clima i reg permeten d’obtenir diverses 
collites dins un mateix any natural mitjangant la rotació de conreus hortícoles, i s’han pogut 
aclimatar-hi arbres més propis d’ambients subtropicals com ara el taronger, el mandariner i 
el nesprer. Els cítrics són els més estesos i encara es troben en plena expansió. Són comarques 
citrícoles per excel léncia les Riberes i la Safor i, en menor messura, el Camp de Morvedre 
i l’Horta. El conreu de Tarros ocupa extensions importants a la marjal que envolta Testany de 
TAIbufera. Les hortalisses segueixen representant Taprofitament més intensiu de la térra 
regada. La principal zona hortícola se sitúa a la vella horta de Valéncia, encara que cada 
vegada es conrea menys hortalissa, com a conseqüéncia de la progressiva urbanització de 
THorta i la conversió a cultius de cítrics.
Els conreus arboris de secá ocupen una part important de les terres intermédies, entre els 
200 i 600 m d’altitud principalment. Domina en extensió el cultiu de Tametler, encara que la 
seua curta vida i la crisi de preus de Tametla está provocant la seua transformació en oliverars. 
L’olivera és el segon cultiu en importáncia d’aquestes terres i es traba en expansió. La comarca 
de la Canal de Navarrés destaca en quantitat i qualitat de producció d’oli d’oliva. En darrer 
lloc queda el cultiu de la garrofa, molt productiu en altres époques i a punt d’esdevenir un 
conreu residual, com a conseqüéncia de Texpansió deis regadius i de les urbanitzacions.
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Ocupa les zones més baixes del secá al Camp de Morvedre i ais raiguers del Túria.

Els cereals de secá han romas relegats a les terres més altes i fredes de l’interior i únicament 
assoleixen alguna importáncia a les comarques de la Plana de Requena-Utiel, la Valí de 

Cofrents í la Valí d’Albaida. La vinya, que en altres époques arriba a ser present en gairebé 

totes les comarques valencíanes, actualment es troba en regressió i es refugia a les planes 

i valls de les terres altes (la Plana de Requena-Utiel, valls de Montesa i d’Albaida i serranía 
del Túria). Les vinyes de zones cálides están esvaint-se o es dediquen al ra'im de balanga, 
com si es tractara d’un fruiter (Chiva-Godelleta, meitat oriental de la Valí d’Albaida).

La superficie forestal es troba dominada en l’actualitat pels matollars, com a conseqüéncia 
deis nombrosos i importants incendis que han patit les comarques valencianes en les darreres 
décades. Les masses arbóries que queden están formades, en la seua immensa majoria, per 
pinedes.essent molt minoritáries les dominades per les frondoses. La tradicional explotado 
de les terres forestáis (carbó, llenya, fusta, suro, etc.) prácticament ha desaparegut en 
l’actualitat, essent la protecció del sol i l’esplai les principáis funcions de les zones forestáis.
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Per a la realització de l’estudi florístic de les comarques valencianes, el primer que ens vam 
plantejar va ser disposar de la suficient informado geográfica deis diferents táxons presents 
al territori, de tai manera que es poguera plasmar la distribució actual coneguda per a cada 
táxon.
Per a la localització geográfica de les dades recopilades ens hem basat en el reticle UTMGRS 
de 10x10 km, on les diferents quadrícules constitueixen les nostres OGU (Operational 
Geographic Units) en terminología de C rovello (1981).

Les comarques valencianes es troben situades entre la zona 30S, que comprén la major part 
del territori, i la zona 30T, limitada a les quadrícules de la comarca del Racó d’Ademús, a 
l’extrem nord-occidental del territori estudiat. En la relació següent s’indica la denominació 
completa de totes les quadrícules presents al territori:
Zona 30S

XH89* XH99* XJ26* XJ27* XJ35*
XJ36 XJ37 XJ38* XJ39* XJ45*
XJ46 XJ47 XJ48 XJ49* XJ52*
XJ53* XJ54* XJ55* XJ56 XJ57
XJ58 XJ59 XJ61* XJ62 XJ63
XJ64 XJ65 XJ66 XJ67 XJ68
XJ69 XJ71* XJ72 XJ73 XJ74
XJ75 XJ76 XJ77 XJ78 XJ79
XJ80* XJ81 XJ82 XJ83 XJ84
XJ85 XJ86 XJ87 XJ88 XJ89
XJ90 XJ91 XJ92 XJ93 XJ94
XJ95 XJ96 XJ97 XJ98 XJ99
XK40* XK42* XK50* XK51* XK52*
XK60 XK61 XK62* XK70 XK71*
XK72* XK80 XK81* XK90 XK91*
YH08 YH09 YH18 YH19 YH29
YJ00 YJ01 YJ02 YJ03 YJ04
YJ05 YJ06 YJ07 YJ08 YJ09
YJ10 YJ11 YJ12 YJ13 YJ14
YJ15 YJ16 YJ17 YJ18 YJ19*
YJ20* YJ21 YJ22 YJ23 YJ24
YJ25 YJ26 YJ27 YJ28 YJ29
YJ30* YJ31 YJ32 YJ33 YJ34
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YJ35
YJ42
YK20*

YJ38
YJ50*
YK30*

YJ39
YKOO*
YK40*

YJ40*
YK01*

YJ41
YK10*

Zona 30T
XK33*
XK53*

XK34*
XK54*

XK43*
XK63*

XK44* XK45*

Les quadrícules amb poca superficie o amb un nombre de dades molt redu'it han estat 
absorbides per la quadrícula contigua. És el cas de les següents:

30SXJ51 (assimilada a XJ61) 30SXJ70 (id. XJ80) 30SYJ36 (id. YJ26)

Les quadrícules marcades amb un asterisc (*) són compartides amb territoris administratius 
veíns, pero s’han incorporat les dades de flora corresponents.

3.1.1. FONTS D’INFORMACIÓ COROLÓGICA.

Les dades corológiques per a cada táxon les hem obtingudes a partir de tres fonts básiques 
d’informació corológica. D’una banda, els plecs testimoni dipositats ais herbaris, de l’altra, les 
diverses referéncies de la bibliografía florística; i finalment, com a complement d’aquestes 
dues, les observacions directes de camp.

Els testimonis d’herbari constitueixen la referéncia básica per ais estudis florístics i representen 
la font d’informació tradicionalment més utilitzada. No obstant aixó, el nivell de representació 
de les mostres vegetáis ais herbaris és encara molt baix i irregular, amb diferéncies molt grans 
de preséncia entre els diversos táxons. Per tant, la corologia basada únicament en els herbaris 
dóna una visió parcial de la distribució deis táxons en un territori.

Els testimonis d’herbari utilitzats en la realització d’aquest estudi s’han obtingut, básicament, 
de l’Herbari de la Universitat de Valéncia (VAL). Actualment, l’Herbari VAL és el resultat de 
la fusió (ocorreguda l’any 2000) deis tres herbaris existents a la Universitat de Valéncia fins 
aleshores: l’Herbari de la Cátedra de Botánica del Departament de Biología Vegetal de la

30SYJ37 (id. YJ27) 
30SYJ49 (id. YJ39)

30SYJ43 (id. YJ42) 30SYJ44 (id. YJ34)
30SYJ51 (id. YJ41)

TESTIMONIS D’HERBARI.
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Facultat de Ciéncies Biológiques (VAB), l’Herbari del Jardí Botánic (VAL) i l’Herbari de la 

Cátedra de Botánica del Departament de Biologia Vegetal de la Facultat de Farmácia (VF). 
La majoria deis testimonis dipositats a THerbari VAL procedeíxen de recoHeccions recents, 
ja que els tres herbaris que han donat lloc a Tactual es van crear a fináis deis anys 70 i primers 

deis 80 i, encara que el primer herbari existent al Jardí Botánic data deis inicis del segle XIX, 
tot el material que hi havia dipositat es va cremar en Tincendi ocorregut a Tantic edifici de la 
Universitat de Valéncia (situat al carrer de la Ñau) l’any 1932, on va sertraslladat a comengaments 
del segle XX.

Com a complement de les dades recollides en THerbari de la Universitat de Valéncia, s’hi han 

afegit altres procedents de Therbari del Real Jardín Botánico de Madrid (MA), el qual s’ha 
visitat de manera puntual al llarg d’aquest estudi i se n’han extret dades de les carpetes de 
táxons que presentaven cert interés. A més, s’hi ha comptabilitzat com a testimoni d’herbari 
les referéncies bibliográfiques basades en un plec d’herbari.

En total, s’han obtingut 30.065 testimonis d’herbari, deis quals 27.658 corresponen a cites de 
THerbari de la Universitat de Valéncia i 2.407 a altres herbaris, MA i BC principalment.

C3.1-1.bQ BIBLIOGRAFIA. ANTECEDENTS HISTÓRICS.

L’activitat botánica al País Valenciá va ser de les primeres a renáixer a Europa després del 
llarg paréntesi medieval. A mitjans del segle XVI, la Universitat de Valéncia o Estudi General 
va crear una “Cátedra de Simples”. Entre els diversos professors que ocuparen aquesta 
cátedra cal destacar Pere Jaume Esteve (m. 1556) i Joan Plaga (professor els anys 1579- 
1585). Ambdós són autors de xicotetes publicacions sobre plantes valencianes. De la mateixa 

época és el botánic Charles de TÉcluse (Clusius) (1525-1609), qui va ser el primer botánic 
internacional a treballar la flora valenciana. En les seues obres es poden trobar les primeres 

descripcions de plantes própies del país.

Al llarg del segle XVII i comengament del XVIII cal destacar Tactivitat de la familia Salvador, 
afincada a Barcelona. Alguns deis seus membres acompanyaren botánics ¡I lustres en les 

campanyes d’exploració botánica al País Valenciá. Així, Jaume Salvador i Pedral (1649-1740) 
acompanyá J. P. de Tournefort (1656-1708), mentre que Joan Salvador i Riera (1683-1726) 
féu de guia d’Antoine de Jussieu (1686-1758). A Valéncia, durant aquest temps, només cal 
destacar figures de poc relleu com Idelfons Sorolla, autor d’un “Epitome Medices” (1642) i 
Melcior Villena (1564-1655). Molts deis avangos fets en aquesta época en el coneixement de



la flora valenciana es deuen a un foraster, J. Barrelier (1606-1673).

Després de la Guerra de Successió (1702-1714) es produeix un fort període de decadéncia 

en els estudis de botánica, i no será fins a rapando d’Antoni Josep Cavanílles (1745-1804) 
que la botánica valenciana torne a reviscolar amb la publicació deis seus treballs sobre 

Geografía i Florística del País Valenciá. D’aquesta época, cal destacar també Simón de Rojas 
Clemente (1777-1827), explorador botánic de la seua comarca natal. A més deis autors 

esmentats, cal destacar en aquest període els noms de Mariano de La Gasea (1776-1839), 
¡Ilustre botánic aragonés explorador del País Valenciá i de Léon Dufour (1780-1865) que 

contribuí notablement a fer conéixer la flora. En abril de 1837 arriba a Valéncia un deis botánics 
estrangers de més prestigi que haja visitat les comarques valencianes: Pierre E. Boissier 
(1810-1885), qui va descobrir alguns deis endemismes valencians més interessants.

Afináis del segle XIX, Moritz Willkomm (1821-1895) i Johan Lange (1818-1898) publiquen 

el Prodomus Florae Hispanicae, obra fonamental encara avui en dia. Pero sens dubte, Carlos 
Pau (1857-1937) será el botánic que destaque en aportacions a la flora valenciana a les 
acaballes de segle XIX i comengaments del segle XX. Pau treballá molt sobre la flora valenciana, 
i deixá una obra extensa i valuosa que encara ha de ser consultada en l’actualitat. És una 
llástima que Pau no aprofundira més en el coneixement general de la nostra flora, en lloc de 
centrar-se únicament en la recol lecció de plantes rares. Altres botánics que exploraren les 
comarques valencianes en aquesta época són Émile Burnat (1828-1926), Elisée Reverchon 

(1835-1914), W. Barbey (1842-1914) i George Rouy (1851-1924).

Ja en pie segle XX, Pius Font i Quer (1888-1964), amb qui Pau va mantenir una fluida 
comunicació, va fer nombroses aportacions a l’estudi de la flora valenciana, sobretot de les 

comarques més litorals.

Entre els botánics contemporanis que han desenvolupat la seua activitat després de la guerra, 
cal destacar el valenciá Josep Borja (1901-1993), autor d’un estudi monográfic sobre la Serra 

de Corbera i nombrosos treballs taxonómics. Aportacions més esporádiques han estat 
efectuades per S. Rivas Goday (1905-1981) i S. Rivas-Martínez. Més important peí seu volum, 
han estat les aportacions d’O. de Bolos i J. Vigo, autors de nombrosos treballs sobre flora i 
vegetado valencianes i d’una flora que abasta la totalitat del País Valenciá (B o ló s  & V ig o , 1984- 
2 0 0 2 ), re ferénc ia  obligada per a qualsevol estudi flo rís tic  o taxonóm ic.

Finalment, l’increment de l’activitat investigadora a les universitats valencianes s’ha traduít 
en Tapando de nombrosos estudis sobre la flora de les comarques valencianes, la qual cosa 

en permet situar el grau de coneixement en un nivell notable.
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Si comparem ei volum de cites recoilides i l’época de publicació, observarem que la immensa 
majoria han estat publicades dintre del període 1980-2000, on un 79% de tota la bibliografía 

consultada recull el 93% del total de cites bibiiográfiques observaaes, tal i com es pot apreciar 
a les dues figures següents:

F ig .7
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TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ BIBLIOGRÁFICA.

A l’hora d’utilitzar les referéncies bibiiográfiques com a fonts corológiques ens podem trobar 
amb el problema de la concreció i precisió geográfica de les dades, cosa que dificulta
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I’assignació d’una unitat concreta del reticle UTM amb la suficient certesa per a no introduir 
deformacions o Incorreccions en la representació de la informació corológica. Aquest problema 

és especialment palés en la bibliografía clássica, on la majoria de les citacions són prou 

ambigúes, i en moltes ocasions fan referéncia a árees geográfiques d’extensió superior a les 

OGU considerades en aquest estudi.

Atés que la unitat básica considerada és la quadrícula de 10 km de costat, moltes d’aquestes 
cites poden ésser assignades sense massa dificultat. No obstant aixó, i per tractar de minimitzar 
les possibles incorreccions, s’han adoptat una série de convencions. En primer lloc, les 
referéncies a municipis, si no van matisades per la indicació d’una localitat concreta que 
permeta identificar la quadrícula, s’assignen a la que conté el nucli de població del municipi. 
Si la cita fa referéncia a algún element geográfic o geomorfológic (serra, cim, valí, riu, barranc, 
etc.) que ocupe més d’una quadrícula de 10 km, s’assignará aquella que continga la major 
proporció d’element. De tota manera som conscients que un percentatge important de cites 
bibiiográfiques no ha estat possible assignar-les a cap quadrícula concreta, ja que feien 
referéncia a territoris amplis, sense cap puntualització (comarques, provincia, etc.). Sí que 
s’han considerat, en canvi, aquelles referéncies ámplies acompanyades de matisacions que 

permeten l’assignació d’una quadrícula o quadrícules, com per exemple: present a tota la 
comarca, o a tota la serra, etc.
La revisió de tota la bibliografía que ens ha estat possible (la relació completa es pot trobar 
al final del treb a ll) ha perm és obtenir 106 .824  citacions b ib iiográfiques.

C 3 .1 .1 .C .) OBSERVACIONS DE CAMP.

La recopilació de totes les referéncies d’herbari i bibiiográfiques que hem pogut obtindre i la 

posterior representació sobre el reticle UTM de 10 km de costat, ens va revelar l’existéncia 

de zones més o menys ámplies on la falta de dades corológiques era notoria. Per tal d’esmenar 
aquesta manca i completar, en la mesura de les nostres possibilitats, aquests espais de buit 
corológic, es dugueren a terme, durant els anys 1993-97, una série d’eixides de camp per les 

quadrícules més pobres en citacions. Aqüestes campanyes es planificaren de tal manera que 

es visitaren la majoria deis possibles ambients presents a cada quadrícula que calía 

prospectar i, d’eixa manera, poder recollir-hi la máxima diversitat de táxons presents.

Aquests recorreguts de camp anaven acompanyats de la recol-lecció de material crític per a 

la determinació o revisió taxonómica posterior al laboratori. A més, en totes les localitats 
mostrejades s’elaborava un inventad florístic i s’hi anotaven totes les espécies presents que
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es podien determinar de visu de manera certa.

Som conscients que aquest métode té les seues iimitacions obvies, derivades de la falta de 
material de referéncia per a poder contrastar o revisar la cita en cas d’un error d’identificació 

o un canvi en ¡a consideració taxonómica del táxon esmentat. De tota manera, pensem que 
els avantatges que ofereix com a font de dades corológiques superen aqüestes Iimitacions, 
sobretot si van acompanyades per la prudéncia de l’investigador a l’hora d’anotar les 
determinacions.
Grácies a les anotacions de camp, s’han pogut obtenir 20.165 cites corológiques més, de les 
quals, 11.726 (58,15%) són observacions própies i, la resta, cites recollides majoritáriament 
peí Dr. Antoni Aguilella (6.198 anotacions - 30,47%).

illB K _____________
Percentatges deis tipus 
de cites corológiques.

3.1.2. TRACTAMENT DE LES DADES.

La gestió de tota la informació corológica s’ha realitzat mitjangant l’aplicació informática 
IDUBEDAE, la qual utilitza com a suport el programa de gestió de bases de dades dB2K 
(2000). L’aplicació IDUBEDAE, desenvolupada peí Dr. Antoni Aguilella, maneja diverses bases 
de dades relacionades i permet, a més de la gestió corológica deis diferents táxons, incorporar 
informació de tipus taxonómica o ecológica, informació que ha estat utilitzada en posteriors 
apartats d’aquest estudi.

Els mapes de distribució per a cada táxon s’han creat mitjangant el programa DMAPW  (1997) 
a partir d’una base de dades corológica generada per IDUBEDAE i constituida per 157.054 
registres corresponents a 2.396 táxons que constitueixen el conjunt de la flora estudiada. 
Per a la realització de l’análisi de la flora s’ha creat una segona base de dades, que anomenarem 
base de dades estadística, a partir de la base de dades corológica. Aquest segon fitxer consta

13%
19%

68%

Testimonis d'herbari 
Cites bibiiográfiques 
Observacions de camp



de tots els táxons autóctons presents al territori estudiat (s’han eliminat els táxons naturalitzats 
o assilvestrats, i també tots els híbrids recollits al catáleg florístic) i inclou, a més, la relació de 

quadrats on és present cada táxon i les dades generáis per a cadascun d’ells. La finalitat de 

limitar aquesta nova base de dades ais táxons autóctons no és altra que facilitar la posterior 
análisi fitogeográfica de la flora, eliminant tots aquells registres que, més que aportar informació 

nova, dificulten la interpretació deis resultats. Aquesta base de dades nova consta de 62.595 
registres corresponents a 2.116 táxons.

A partir d’aquesta base de dades reduida, s’han generat els diferents mapes d’isolínies mitjangant 
el programa informátic SURFER (1999), i també les diferents matrius de preséncia/abséncia 
que han estat tractades posteriorment amb els paquets estadístics SPSS (1999) i MVSP (2001).
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CATÁLEG FLORÍSTIC)

3.2.1. ESTRUCTURA DEL CATÁLEG.

El catáleg florístic que es presenta en aquest treball d’investigació recuil la totaiitat deis táxons 
observats o citats en el territori. No s’inclouen totes aquelles plantes vasculars cultivades, tret 
del cas on s’haja pogut comprovar que es reprodueixen al territori pels mitjans propis. Tampoc 
no s’han considerat aquells táxons que, extrets de la bibliografía consultada, ens ha paregut 
poc probable la seua preséncia al territori estudiat.

Per a la presentació del catáleg florístic s’ha optat per un suport físic diferent al clássic format 
en paper. S’ha creat un disc compacte on s’inclou un document informátic, l’anomenat 
“cataleg.pdf, elaborat en format PDF (Adobe Portable Document Format), i una carpeta amb 
els mapes de distribució deis diferents táxons considerats en el catáleg, en format WMF 
(Windows Meta files).
L’ordre de presentació deis táxons és el clássic en considerar els quatre grans grups sistemátics 
de les plantes vasculars: pteridófits, gimnospermes, angiospermes dicotiledónies i angiospermes 
monocotiledónies. Dins de cadascun deis grups esmentats, les unitats taxonómiques inferiors 
es disposen en ordre alfabétic.

Per a cada táxon, tret d’aquells no autóctons en el territori estudiat, s’indica, a més del nom 
científic amb el corresponent autor, la informació següent:

a) Forma vital de l’espécie (Biot.). S’adopta, amb modificacions lleus (M ateo & F iguerola , 

1987), el sistema de Raunkiaer, abreujada com segueix:

Faner.: Fanerófit 
Caméf.: Caméfit 
Hemicr.: Hemicriptófit 
Geóf.: Geófit 
Teróf.: Terófit 
Hidr.: Hidrófit

i seguida de les categories següents:

arrel.: arrelat 
bulb.: bulbos 

cad.: caducifoli
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cesp.: cespitós 

enf.: enfiladís 

esc.: escapós 

flot.: flotant 
frut.: fruticós 

gen.: genistoide 
par.: parasític 
per.: perennifoli 
pulv.: pulvinular 
rept.: reptant 
riz.: rizomatós 

ros.: rosulat
semicad.: semicaducifoli 
suc.: suculent 
sufr.: sufruticós 
tub.: tuberos

b) Distribució geográfica (Dist.). Grup corológic al qual s’assigna el táxon, d’acord amb les
abreviatures següents:

Atlánt.: Provincia atlántica europea 

Cauc.: Caucásic 
Cosmop.: Cosmopolita 

CW: Centreoccidental 
E: Est, oriental 
Eurasiát.: Eurasiátic 

Eurosib.: Regió eurosiberiana 
Holárt.: Regne holártic 

Iberoatl.: Iberoatlántic 

Iberollev.: Iberollevantí 
Iberomagrib.: Iberomagribí 
Iranotur.: Regió iranoturaniana 

Macar.: Regió macaronésica 

Medit.: Regió mediterránia 

N: Nord, septentrional 
NW: Nord-oest



Paleosubtrop.: Paleosubtropical 
Paleotemp.: Paleotemperat 
Paleotrop.: Paleotropical 
S: Sud, meridional 
Sahar.: Regió saharosíndica 
Subcosmop.: Subcosmopolita 

Subtrop.: Subtropical 
SW: Sud-oest 
W: Oest, occidental

c) Codi CORINE (CORINE). Categoría assignada a cada táxon d’acord amb la classificació 
del manual de biótops de CORINE (Moss, 1991).

d) Nivell d’endemicitat (FERA). Indica el nivell d’endemicitat del táxon respecte deis límits 
administratius del País Valenciá, d’acord amb els criteris ó ’A g uilella  & a l . (1994), modificats 
en La g u n a  & a l . (1998):

A: endemismes exclusius
B: endemismes quasi exclusius o compartits d ’área global molt restringida 
C: endemismes ibérics en sentit ampli 
R: flora vascular rara no endémica

e) Categoría UICN (UICN). Indica la categoría UICN (1994) on s'inclou el táxon, d’acord amb 
els criteris de La g u n a  & a l . (op. cit.) i W .  A A . (2000).

EW: extinta en estat silvestre 
CR: en perill crític 

EN: en perill 
VU: vulnerable 
LR: amb menor risc

f) Grau de protecció autonómic (DOGV). Indica si el táxon es troba protegit per l’Ordre de 20 

de desembre de 1985 de la Generalitat Valenciana, d’acord amb els criteris següents:

1: protecció estricta 

2: protecció parcial
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3: recol lecció regulada

g) Grau de protecció estatal (BOE). Indica si el táxon es troba protegit peí Reial Decret 
439/1990.

e) Grau de protecció europeu (CEE). Indica si el táxon es troba protegit per la Directiva 
92/43/CEE, d’acord amb els criteris següents:

1: inclosa en l’annex II.
2: inclosa en l’annex V.

Per a cada táxon s’adjunta un mapa de distribució on, mitjangant punts, s’indica la preséncia 
en cada quadrícula UTM. A més, per diferenciar en el mapa la font d’informació d’on procedeix 
la cita, s’ha utilitzat una simbologia distinta i diversos colors, d’acord amb la llegenda següent

Fig. 10

Símbols emprats en els mapes de distribució. o Plec d’herbari

• Cita bibliográfica

o Vista viva

A Cita anterior a 1900

Tot i que que per a cada quadrícula es poden haver recollit diverses cites d’un táxon concret, 
aqüestes s’han prioritzat en fundó de rescata següent:

PLEC D’HERBARI>CITA BIBLlOGRÁFICA>VISTA VIVA>CITA ANTERIOR A 190cT)

3.2.2. CATÁLEG.

Consultar en el disc compacte annex.



ANÁLISI FITOGEOGRÁFICA DE LA FLORA )

La Biogeografia es pot definir, de manera general, com la geografía deis éssers vius, entre 
els quals s’inclouen els vegetáis. La Fitogeografia, en sentit estríete, es refereix a l’estudi de 
ia distribució de les plantes. Entre els objectius que pretén aquesta ciéncia es troben l’estudi 
de les dimensions i la forma de les árees de distribució deis diferents táxons i la modelització 
d’eixes árees mitjangant la creació de sistemes jerárquics segons el grau d’afinitat entre elles 
(C osta , 1997). En aquest sentit, han estat diversos els models de sectorització que afecten 
el territori estudiat en el present treball, basats en criteris biológics, bé siga considerant la 
flora en el seu conjunt (Lázaro , 1895; Dant In , 1942; C eballos & al ., 1966; R ivas-M artInez , 

1973; R ivas-M artInez & al., 1977; Bolós , 1979; Bolós & V ig o , op. c/Y.; Bolós , 1985; C osta , 

1986; R ivas-M artínez, 1987a; 1987b; D e la T orre & al., 1996; R ivas-M artínez & al., 1999), 
bé exclusivament l’endemoflora (H ernández & Sainz , 1984; M oreno  & Sainz , 1997; Moreno  

& al ., 1998) o bé grups sistemátics concrets (M árquez & a l ., 1997; O jeda & al ., 1998).

En aquest capítol es realitzen una série d’análisis fitogeográfiques de la flora autóctona de 
les comarques valencianes, que, com ja s’ha comentat anteriorment, ascendeix a 2.116 táxons. 
La unitat geográfica básica sobre la qual s’han realitzat els diferents tipus d’análisis són els 
quadrats basats en el reticle UTMGRS de 10x10 km, els quals constitueixen les nostres OGU, 
tal i com ja ha estat indicat amb anterioritat. Les análisis aplicades a la base de dades 
estadística es poden dividir en dos tipus. D’una banda, s’han calculat diferents índexs 
quadriculars en funció d’una série de parámetres (corológics, ecológics grau de protecció o 
grau d’amenaga) i s’han elaborat mapes d’isoconolínies (Boldú, 1975; T irado, 1998; V illaescusa, 

2000). D’altra, s’han aplicat diferents análisis estadístiques a la matriu de preséncia/abséncia 
(táxons a les files, quadrícules UTM a les columnes). Les dades utilitzades en els cálculs deis 
diferents índexs quadriculars es poden consultar en el CD adjunt, sota el nom “Dades 
quadricules.pdf” i inclós en la carpeta “Dades”.

3.3.1. ÍNDEX FLORÍSTIC.

Els índexs florístics quadriculars s’han revelat com una eina valuosa per al replantejament 
de les necessitats de prospecció corológica d’un territori, tal i com s’ha posat de manifest en 
els estudis corológics de les terres castellonenques (Aguilella, 1998). Definim índex florístic 
com el nombre de táxons que s’han inventariat en una OGU concreta. Si les OGU corresponen 
ais quadrats del reticle UTMGRS de 10x10 km, com és el cas, l’índex coincideix amb el que 
Boldú (op. cit.) anomena índex florístic quadricular (IFQ). Aquest índex está en funció de la 
riquesa florística de la quadrícula i del grau d’insisténcia en l’exploració botánica de cada 
quadrícula. Ara bé, com hem eliminat de l’estudi fitogeográfic tots els táxons al lóctons, haurem



de parlar d ’un índex flo rís tic  quadricu lar rectifica t -IFQr- ( T ir a d o , op. cit.).
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Fig. 11

Esquema del procés d'obtenció i tractament de les dades corológiques.
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L’iFQr miíjá per a tot el territori estudiat ascendeix a un valor de 459 táxons. En conjunt, es 
tracta d’un valor moderadament elevat, encara que una mirada en detall al conjunt d’índexs 
ens mostra grans diferéncies entre els mínims i els máxims (fig. 12).
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Mapa deis índex florístics quadriculars rectificats (IFQr).



Així, trobem quadrícules amb IFQr baixos en una part de la comarca de la Plana de Requena- 
Utiel, el massís del Caroig i la serra d’Enguera, una part deis Serrans i una zona ais voltants 
de la ciutat de Valéncia compresa entre el riu Túria, Cheste, Chiva i el riu Magre. Contráriament, 
apareixen quadrícules amb IFQr elevats al Racó d’Ademús, serres del Negrete i d’Utiel, serra 
de las Cabrillas, serra Calderona, zones litorals prop de Valéncia ciutat, serra de la Murta, 
serra Grossa, serra Mariola i serra del Benicadell.

Aquesta desigualtat entre els valors d’IFQr respon, sobretot, a l’existéncia de estudis florístics 
locáis o comarcáis previs. Aquelles quadrícules que s’inclouen en algún treball monográfic 
previ (tesis, tesines, etc.) solen presentar, com a mínim, IFQr mitjans. Les quadrícules amb 
els valors més grans están totes incloses en algún d’aquests estudis. Agó no és estrany, atés 
que en aquests tipus de treball se sol confeccionar un catáleg florístic bastant exhaustiu. Cal 
remarcar, dones, la importáncia que aquests tipus de estudis tenen per a l’análisi de la flora 
de territoris més amplis. •

*  *  **  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *

*  * *  *  *  *  *

*  *

* * * * * *

*

*  *

*  *  *

*  *  *

i

«

Fig. 13

Classificació deis quadrats respecte l'IFQr mitjá.



En la figura 13 s’han coiorat les quadrícules en funció deis valors d’IFQr que presenten. El 
color roig indica valors bastant superiors a la mitjana, el color groe indica valors al voltant de 

la mitjana, mentre que el color blau indica valors clarament inferiors a la mitjana. A més, s’hi 
indica amb un asterisc l’existéncia de treballs monográfics previs.
Resulta molt interessant observar l’evolució deis valors deis IFQr al llarg deis diversos períodes 
histórics. Si analitzem aquests valors d’acord amb les cites bibiiográfiques recollides en els 
diversos períodes d’estudi (fig. 14-20), observem el següent:

- Al llarg del segle XVIII, els valors deis IFQr són molt baixos, inferiors a 50, i limitats 
majoritáriament a la plana litoral. El baix nombre de botánics en aquest període -únicament 
destaca la figura de Cavanilles-, així com la poca precisió geográfica a l’hora de citar les 
plantes, pensem que són les causes d’aquests valors tan baixos.
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- Al segle XIX, tot i concentrar-se les exploracions a la zona litoral, hi ha un augment de visites 
a les comarques de l’interior, encara que limitades a les zones més ben comunicades. Les 

aportacions deis botánics de l’época, tot i no ser en conjunt quantitativament importants, 
puntualment si ho són. Així, ja hi ha unes poques quadrícules que s’apropen o superen el 
centenar de táxons citats (Titaguas, Sagunt, serra de Chiva, Valéncia ciutat, Xátiva).

s

m M

OfiT

Al
2

r m

2 1OU I - W— >r

* 91 .

\  ^ 2 !ii
4 3 M [«
1 45 14 100

4 1 1 1 2L.
f 2 12 107

..
18 4 3 70

y

.....
1 34 2 1

. _•
36

’V'-Vyv
~"7

1 51
k m9

3 10 1 2
5

" '
4

1 12 4 2 20 12
..'
15

■ ■•.i 
11 1 4 1 2 2 1 56 2

« 13 2 8 36 87 1 6 30 \

31 49

7 14 11 5

Fia. 15
Nombre de cites quadriculars al llarg del segle XIX.



- El primer íerg del segle XX (fins l’inici de la Guerra Civil) és pobre en quantitat d’espécies 
citades, i concentrades en les quadrícules de les comarques litorals. Únicament les campanyes 
de Vicioso pels voltants de Bicorp es tradueixen en valors d’IFQr superios al centenar.
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- Després de la guerra, i fins comengaments deis anys setanta, hi ha un fort descens quant 
al volum de táxons citats. Únicament el treball de Josep Borja sobre la serra de Corbera en 
constitueix una excepció (més del 60% de les cites d’aquest període corresponen a J. Borja).
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Nombra de cites quadriculars per al perlode 1937-70.



- Durant ia década deis setanta hi ha un canvi important respecte deis períodes anteriors. Les 
prospeccions botániques ja no es limiten a les zones costaneres, sinó que abasten ja la totalitat 
del territori, encara que eis valors d’IFQr són baixos.
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- Será en les décades següents quan es produeixen els increments més importants en els 
valors de l’índex florístic. Els nombrosos estudis florístics locáis o comarcáis que es duen a 

terme en aquest període, serán els responsables d’aquests notables increments.
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Fig. 20,

Nombre de cites quadriculars per al període 1991-2000.
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Per a l’estudi taxonómic de la flora vascular del territori, aquesta s’ha dividit en quatre grans 

grups sistemátics (pteridófits, gimnospermes, angiospermes dicotiledónies i angiospermes 
monocotiledónies). Posteriorment s’ha calculat el percentatge per quadrícula de cadascun 
deis grups respecte del total de táxons, seguint la metodología proposada per Boldú  (op. cit.) 
i utilitzada en els estudis florístics de les comarques de la Plana Alta (T ir a d o , op. cit.) i Baix 
Maestrat (V illaesc usa , op. cit.) o de la pteridoflora de les comarques de Castelló (A guilella  

& M a t e o , 1998).



D’aquesta manera s’obté el que s’anomena percentatge taxonómic quadricular d’un determinat 
grup. Com que l’índex florístic quadricular que estem utilitzant és el rectificat, els percentages 
taxonómics quadriculars també están rectificats.

De la comparació deis resultats obtinguts (taula 2) per al conjunt de les comarques valencianes 
amb els percentatges de territoris veíns o próxims (M ateo , 1990; Sánchez & al., 1998; Mateo 

& C respo , 2001; V aldés, Alcaraz & R ivera, 2001) i d’altres més llunyans (Aseginolaza & al., 

1985; C rackles, 1990; C arreras & al., 1993; C o nti, 1998; S egura , M ateo & Be nito , 2000) 
es poden extreure algunes conclusions.

Taula 2 _________________
Percentatges taxonómics per a diversos territoris.

Pteridófits Gimnospermes Dicotiledónies Monocotiledónies

Comarques alacantines 1,19 1,01 78,81 18,99
Comarques castellonenques 1,87 1,14 77,83 19,16
Comarques valencianes 1,82 1,04 81,08 16,04
Prov. Terol 1,38 0,82 79,34 18,46
Prov. Múrcia 1,17 0,86 80,91 17,04
Prov. Albacete 1,46 0,82 80,41 17,30
Abruzzo (Italia) 1,62 0,47 77,60 20,31
Prov. Soria 2,23 0,73 76,90 20,15
Valls de Barravés i de 
Castanesa (Lleida) 2,82 0,40 77,20 19,58

País Base 2,88 0,86 76,19 20,07
East Riding of Yorkshire 
(Regne Unit) 3,69 0,20 71,19 24,93

Les comarques valencianes presenten valors semblants ais de territoris veíns o próxims, com 
ara les comarques alacantines o castellonenques i les terres de Terol, Albacete o Múrcia. 
Totes elles tenen percentatges de pteridófits i monocotiledónies més baixos i percentatges 
de gimnospermes i dicotiledónies més alts, si els comparem amb un territori típicament atlántic 
com és Yorkshire (Regne Unit). Podríem definir aqüestes tendéncies generáis, percentages
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més baixos de peridófits i monocotiiedónies i més alts de gimnospermes i dicotiledónies, com 
un indicador de la mediterraneítat d’un territori. La resta de territoris analitzats presenten 

característiques intermédies en aiguns deis valors, conseqüéncia de i’existéncia d’una certa 
mediterraneítat més o menys acusada. Així, la regió d’Abruzzo (Itália) presenta un valor per 
ais pteridófits que está descompensat a la baixa, mentre la resta mantenen la tendéncia 
general. La provincia de Sória o el País Base presenten, en canvi, uns valors per a les 
gimnospermes descompensats a 1’alga.
La comparació deis quatre percentgatges entre les quadrícules del territori estudiat sí que ens 
permet apreciar algunes xicotetes diferéncies entre elles (fig. 21-24):

- S’observa un augment del percentatge d’angiospermes monocotiledónies en les quadrícules 
més apropades a la línia costanera, mentre que les angiospermes dicotiledónies presenten 
la tendéncia contrária, disminuir lleugerament a les zones costaneres. Tal vegada, aquest 
augment siga conseqüéncia d’una major preséncia de monocotiledónies en comunitats lligades 
a ambients d’aiguamolls, molt presents en aqüestes quadrícules (vegeu el mapa d’isolínies
per al codi CORINE 5).
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Mapa d'isolínies deis percentatges d'angiospermes dicotiledónies.



Fig .22

Mapa d'isoliníes deis percentatges d'angiospermes monocotiledónies.
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- El percentatge de pteridófits presenta valors superiors a la mitjana a les zones amb més 
humitat ambiental, bé conseqüéncia d’un increment de les precipitacions (serra de la Murta, 
serra de la Safor, serra de Mira-Talayuelas,...) o d’una condensació de la humitat 
ambiental, com en algunes serres litorals (serra Calderona, serra del Caballón,...).
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Peí que fa a la composició de la flora vascular de les comarques valencianes, s’han comptabilitzat 
2.116 táxons agrupats en 689 géneres ¡ 123 famílies. En la taula 3 presentem les famílies més 

ben representades al territori, ordenades per ordre d’importáncia i especificant el nombre de 
táxons i el percentatge respecte del total de la flora.

Taula 3
Famílies millor representades.

n° táxons % % acumulat
Compositae 269 12,71
Gramineae 212 10,01
Leguminosae 184 8,69 31,42
Cruciferae 122 5,76
Caryophyllaceae 121 5,71
Labiatae 106 5,00
Umbelliferae 76 3,59 51,51
Scrophulariaceae 72 3,40
Cyperaceae 51 2,41
Rosa ce ae 46 2,17
Ranunculaceae 43 2,03
Cistaceae 39 1,84
Liliaceae 39 1,84
Orchidaceae 38 1,79
Boraginaceae 35 1,65
Chenopodiaceae 34 1,60
Papaveraceae 31 1,46
Rubiaceae 31 1,46
Euphorbiaceae 29 1,37
Geraniaceae 23 1,08
Polygonaceae 22 1,03 76,70

Fig.25
Gráfica de les famílies més ben representades.
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Com en la resta del País Valenciá, les compostes ¡ les gramínies, juntament amb ies 
lleguminoses, són les famílies més nombroses, i entre les tres acumulen quasi la tercera part 
del total de la flora. Aquesta tendéncia coincideix també amb altres flores consultades, com 
la de la veína provincia de Terol (M ateo , op. cit.), la valí de Ribes -Girona- (V ig o , 1983), 
Abruzzo -Itália- (C o nti, op. cit.) o Sardenya sud-occidental -Itália- (Bacchetta , 1996). Tal i 
com s’aprecia en la taula 3, 21 famílies constitueixen més del 75% de la flora del territori 
estudiat. Cal destacar el percentatge relativament important (1,79%) que la familia de les 
orquidiácies representa en el conjunt de la flora. Així mateix, també destaca el valor per a les 
cistácies (1,84%), indicatiu de l’alt grau de mediterraneítat del territori. En la taula 4 es compara 
el percentatge de cistácies de flores de diversos territoris, on s’aprecia el descens del valor 
respecte del descens de la influéncia mediterránia.

Taula 4 __________________
Percentatge de cistácies en 
flores de territoris diversos.

zona geográfica % de cistácies
Comarques valencianes 1,84
Provincia d’Albacete 1,80
Provincia de Múrcia 1,76
País Valenciá 1,34
Provincia de Terol 1,32
Provincia de Sória 1,18
País Base 0,95
Regió d’Abruzzo (Itália) 0,66
Valls de Bavarrés i Castanesa (Lleida) 0,56
Valí de Ribes (Girona) 0,36
East Riding of Yorkshire (Regne Unit) 0,11

Peí que fa ais géneres amb més nombre de táxons, en la fig. 17 s’han representat aquells 
que presenten un nombre superior a 10. Cal destacar la preséncia de géneres amb un nombre 
elevat de táxons endémics, com ara Centaurea, Teucrium, Linaria, Hieracium, Biscutella, 
Sideritis, Limonium o Thymus.
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Fig. 26

Gráfica deis géneres amb més de 10 táxons citats.
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3.3.3. ANÁLISI ECOLÓGICA.

En aquest apartat analitzarem la flora sota diversos aspectes de tipus ecológic, com ara 
l’espectre corológic, les formes vitáis o el tipus d’hábitats on s’adscriuen els diversos táxons. 
Per tal de visualitzar i comprendre millor les diferéncies entres les quadrícules, cas que n’hi 
haja, s’han utilitzat diversos índexs d’acord amb els diferents percentatges quadriculars per 
a cada parámetre.

(3.3 .3.a ^  GRUPS COROLÓGICS.

Les plantes presenten uns límits de toleráncia respecte de les condicions del medi on viuen 
que delimiten la seua capacitat de supervivéncia. El conjunt de táxons d’un determinat territori 
és conseqüéncia deis factors ecológics del medi, principalment del clima i del substrat, a més 
de la história de les dispersions en el passat o de les dispersions actuals. Les proporcions 
en qué es presenten els diversos grups corológics en una flora donen una idea de les afinitats 
que presenta amb flores d’altres territoris i ajuden a reconstruir la história del seu poblament 
vegetal.
La flora vascular de les comarques valencianes presenta, després d’eliminar els 
táxons naturalitzats o assilvestrats, una composició de grups corológics (taula 5 i fig. 27) on 
domina clarament el mediterrani (56,42%) i el mediterrani compartit amb altres grups (10,99%). 
Cal destacar, tam bé, el percentge corresponent a l'eurosiberiá  (5 ,99 % ).

Grup corológic %
Mediterrani 56,42
Mediterrani i altres 10,99
Eurasiátic 7,47
Paleotemperat 7,04
Eurosiberiá 5,99
Subcosmopolita 5,57
Holártic s.l. 2,81
Paleotropical 1,38
Cosmopolita 1,33
Subtropical 0,80
Iranoturaniá 0,10
Paleosubtropical 0,10

Wg.27

Percentatges deis diversos grups corológics.

Diagrama deis diversos grups corológics.

E Mediterrani
■ Mediterrani i altres
□ Eurasiátic
□ Paleotemperat
■  Eurosiberiá

□ Subcosmopolita
■ Holártic s.l.
□ Paleotropical
■ Cosmopolita 
O Subtropical
□ Iranoturaniá
O Paleosubtropical
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Per al cálcui del percentatge del grup corológic mediterrani s’han considerat tots aquells táxons 
que presenten (vegeu el catáleg flor(stic) alguna de les següents abreviatures referents a la 

distribució: iberoatl., iberollev., ¡beromagrib. o medit. Així mateix, per ai cálcul del percentatge 
del grup corológic eurosiberiá s’han considerat les següents abreviatures: atlánt. o eurosib. 
A continuació, analitzarem amb més detall la distribució per quadrícules deis grups mediterrani 
i eurosiberiá d’acord amb els percentatges corológics quadriculars de cadascun d’ells. Es 
defineix el percentatge corológic quadricular (PCQ) com el tant per cent de táxons d’un 
determinat element florístic en relació a l’IFQ (Boldú, op. cit.). Com estem considerant sempre 
els índex florístics quadriculars rectificáis, ens referirem en aquest treball ais percentatges 
corológics quadriculars rectificats (PCQr) en el sentit de T irado (op. cit.). L’análisi deis mapes 
d’isocorolínies elaborats en base ais diferents PCQr, ens permet observar una série de 
tendéncies en la distribució deis respectius grups corológics:

- El grup mediterrani, tot i ser dominant a tot el territoti, presenta uns máxims en aquelles 
quadrícules on la flora es troba menys antropitzada, es a dir, aquelles quadrícules on domina 

clarament un ús del sól forestal.
En aquest sentit, cal destacar 
els percentatges bastant més 
elevats que es donen a totes les 
quadrícules que conformen el 
massís del Caroig, possiblement 
com a conseqüéncia de la clara 

vocació forestal del massís.
Altres zones amb densitats de 
població baixes, com ara la 
Plana de Requena-Utiel, els 
Serrans o el Racó d’Ademús, 
no presenten valors tan alts per 
presentar més activitat agrícola.
Contráriament, els percentatges 
més baixos es donen a les 
quadrícules litorals, on l’impacte 
humá és més acusat, al coincidir 
les densitats de població 
més grans i una intensa  
transformació del territori.

8

Mapa d'isolfnies del grup corológic 
mediterrani (%).

30T

.7 5 '



- La distribució del grup corológic eurosiberiá presenta una clara relació amb les serres 
d’orientació ibérica, que assenyalen la serralada Ibérica com la via de penetració principal 
d’aquest element. De fet, si observem el mapa d’isocorolínies per a aquest grup, veurem que 
els percentatges més elevats corresponen a les quadrícules que abasten les serres ibériques 
més elevades: serra de Javalón, serra de Javalambre, serra de Mira-Talayuelas, serra d’Utiel, 
serra del Tejo o serra de Malacara. Les serres d’orientació hética presenten percentatges 
intermedis entre les zones baixes del territori i les altes serres ibériques, tret de la serra 
Palomera on s’aproxima més a aqüestes últimes. Potser, la seua proximitat a les serres 
ibériques, i utilitzant el massís del Caroig com a pont, ha fet que es refugien un major nombre 
de táxons eurosiberians en aquesta serra.

5
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C 3.3.3.b)----  FORMES VITALS.

Segons Raunkiaer les proporcions de ies aiferents formes vitáis constitueixen una 
expressió biológica de les zones climátiques, de tal manera que els espectres deis diferents 
b io tips poden se rv ir per a ca rac te ritza r zones c lim á ticam ent hom ogénies 
(Braun-Blanquet, 1979). L’espectre de formes vitáis corresponent a les comarques valencianes 
és el recollit en la taula 6 i representat en la fig. 30.

Biotips %
Terófits 33,07
Hemicriptófits 28,51
Caméfits 17,25
Fanerófits 11,85
Geófits 8,29
Hidrófits 1,02

Taula 6

B Terófits

■  Hemicriptófits

□  Caméfits

□  Fanerófits

■  Geófits

□  Hidrófits

Espectro de formes vitáis.

mam
Diagrama de formes vitáis.

Els biotips més representáis corresponen ais terófits i hemicriptófits, en proporcions molt 
semblants, seguits pels caméfits i fanerófits, també amb proporcions paregudes. Els geófits 
encara presenten un percentatge més baix, i l’últim lloc l’ocupen els hidrófits. Aquests valors 
es troben compresos entre els obtinguts en altres territoris amb clima mediterrani (Caín, 1950; 
B raun-B lanquet, op. cit.), i tenen característiques intermédies (taula 7 ) entre els valors per 
a la regió eurosiberiana i els de la saharosíndica, les nostres veínes cap al nord i cap al sud, 
respectivament. Difereix deis espectres de zones més septentrionals peí menor nombre 
d’hemicriptófits i de les zones més meridionals i eixutes peí menor nombre de terófits. Són 
comparables, també, ais valors obtinguts per a les comarques castellonenques de la Plana 
Alta (Tirado, op. cit.) i el Baix Maestrat (Villaescusa, op. cit.).

4H N H ____________________
Percentatges biotípics característics 

de les regions florlstiques veínes.

Fanerófits
Caméfits
Hemicriptófits
Terófits______
Geófits______
Hidrófits

Llac Constanza, Suissa 
(Regió eurosiberiana)

4,5
50
20
15
1,5

El Golea, Algéria 
(Regió saharosíndica)

13
15
56



L’aplicació de la metodología de Boldú (op. c it)  permet elaborar els mapes d’isocorolínies 
per a cada forma vital a partir deis percentatges biotípics quadriculars. Definim percentatge 
biotípic quadricular rectificat (PBQr) com el tant per cent de táxons d’un determinat biotipus 
en relació a l’IFQr (Tirado, op. cit). La seua observació ens permet extraure les conclusions 
següents:

- La distribució deis percentatges en fanerófits i caméfits segueix unes pautes semblants. 
Solen presentar valors alts en aquelles quadrícules incloses en les alineacions muntanyoses. 
Ara bé, els valors més alts corresponen a aquelles quadrícules amb altituds mitjanes-baixes 
(per sota deis 1.000 m) on abunden les formacions de garriga i máquia, hábitats dominats 
pels caméfits i fanerófits. Contráriament, les zones més altes de les alineacions muntanyoses 
presenten valors inferiors, conseqüéncia d’un augment de la preséncia d’hemicriptófits.
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m m m __________________
Mapa d'isolínies de caméfits (%).
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- Els valors per ais geófits presenten els increments més alts en les quadrícules més apropades 
a la línia de costa, especialment en aquelles on la preséncia de zones de marjal o saladar 
és important.
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Mapa d'isolfnies de geófits (%).



- Els percentatges deis hidrófits són baixos a totes les comarques, tret d aquelles quadrícules 
costaneres amb zones de marjals i/o arrossars on ascendeix fins quasi un 6%. Lleugers 
augments es donen en algunes quadrícules travessades pels principáis rius (vali del Cabriol, 
especialment) o amb preséncia important de Macunes temporals (Macunes de Sinarcas).
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Mapa d'isolínies d'hidrófits (%).



- Les quadrícules amb més percentatge de terófits corresponen a aquelles zones més 
antropitzades, especialment on les zones de cultiu ocupen superficies importants, com ara 

la plana litoral i algunes zones de la Plana de Requena-Utiel, la Valí d’Albaida, els Serrans o 
la Valí de Cofrents.

Mapa d’isolínies de terófits (%).
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- Els valors més alts per ais hemicriptófits els trobem a les zones altes i més humides de ies 

principáis serralades.

H Ü P í___________________
Mapa d'isolfnies d'hemicriptófits (%).



(3.3.3.C. TIPUS ECOLÓGICS.

En aquest apartat s'analitza la flora vascular observada en funció del seu comportament 
ecológic, en base ais diferents biotops de CORINE. Per tal de poder determinar la preséncia 
de cada biótop al llarg de tot el territori estudiat, s’ha assignat a cada táxon una categoría 

segons la classificació del manual de biotops de CORINE (Moss, op. cit.), seguint el criteri 
de F it t e r  & P eat (1 9 9 4 ) , pero tenint en compte el seu comportament ecológic al territori 
estudiat, i no el més general en la seua área de distribució principal, atés que en alguns casos 
pot ser diferent en tractar-se de poblacions relictes. Les categoríes aplicades són les següents:

Taula 8 _______________
Codis CORINE aplicats.

Codis CORINE Biótops
1 Comunitats halof¡tiques
2 Comunitats d’aigua dolga
3 Matollars i pastures
4 Boscos
5 Aiguamolls
6 Comunitats rupícoles, glerícoles i arenícoles
8 Comunitats lligades a medis antrópics

Una vegada assignat cada táxon a una categoría CORINE, apliquem la metodología de Boldú 

(op. cit). Definim percentatge ecológic quadricular rectificat (PEQr) com el tant per cent de 

táxons d’un determinat biótop de CORINE en relació a l’IFQr. Amb els diferents PEQr obtinguts 
es poden dibuixar els corresponents mapes d’isocorolínies. L’observació deis diferents mapes 

elaborats ens indica el següent:

- La major concentració de táxons lligats a medis rics en sais (CORINE 1) apareix, com calia 

esperar, en les quadrícules de la línia litoral, amb percentatges de fins el 20%, on són abundants 

els saladars. No obstant aixó, apareix un altre centre secundari amb concentracions importants 

d’aquest tipus d’espécies: la confluéncia de les valls deis rius Cantabán, Cabriol i Xúquer, on 

hi ha importants afloraments d’algeps del Keuper. La resta del territori valenciá presenta 

percentatges homogenis, almenys en l’escala utilitzada.



- Els táxons lligats a comunitats d’aigua dolga (CORINE 2) presenten percentatges molt baixos 
a tot el territori. Únicament a la plana litoral es produeixen increments en el percentatge, fíns 

arribar al 6%, conseqüéncia de l’existéncia de nombrosos cursos permanets d’aigua (rius, 
barrancs, séquies,...) i marjals.

5
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Mapa d'isolínies per a! codi CORINE 1 (%).



Hi ha, a més, dos zones secundáries amb índexs superiors a la mitjana del territori: la zona 
endorreica de Sinarcas, on existeixen diverses llacunes, i la confluéncia deis rius Cantabán, 
Cabriol i Xúquer, on la ralentització deis cursos d’aigua i l’abundáncia de sediments faciliten 
la colonització de les plantes aquátiques.
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Mapa d'isolfnies per al codi CORINE 2 (%).



- Peí que fa a les espécies lligades ais matoliars i pastures (CORiNE 3), ia seua distribució 
és relativament homogénia. Les diferéncies observades més importants són, d’una banda, 
la disminució deis percentatges que es produeix en acostar-se al litoral, conseqüéncia de la 
rarificació d’aquests hábitats. De l’altra, els valors bastant superiors a la mitjana que es donen 
a tot el massís del Caroig.

30T
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Mapa d'isolfnies per al codi CORINE 3 (%).



- Els percentatges de táxons vinculats a formacions boscoses (CORINE 4) presenten, en 
general, valors baixos a la major part del territori (al voltant del 7%), tret de les quadrícules 

que abasten les serres interiors on augmenten fins a valors al voltant del 10%.
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Mapa d’isolínies per al codi CORINE 4 (%).



- Les espécies íligades a zones pantanoses (CORiNE 5), com ara aiguamolis, marjals o 
albuferas, presenten una distribució molt semblant a les que viuen en comunitats d’aigua 

dolga, encara que amb percentatges més aits. La máxima concentrado es dóna a la plana 
litoral, especialment ais voltants de l’Albufera. Hi ha un máxim secundan a l'aiguabarreig deis 
rius Cantabán, Cabriol i Xúquer.
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- Els táxons rupícoles (CORINE 6) presenten valors relativament homogenis (al voltant del 
6%) a tot el territorí. Destaquen, no obstant, algunes zones on aquests percentatges són més 

elevats, fins i tot el doble de la mitjana. Aqüestes zones són: el massís del Caroig i serres 
deis voltants, serres de la Safor i la serra Palomera.
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- Per úitim, els táxons lligats a medís antropitzats (CORiNE 8) són eis que presenten valors 

més alts, després deis corresponents ais matollars i pastures. Dintre del conjunt del territori, 
¡es quadrícules arnb percentatges més alts corresponen a l’Horta de Valéncia, la Ribera Aita 
i la Baixa, el Camp de Llíria, el Pía de Quart i la Plana de Requena-Utiel, zones on la superficie 
dedicada a cultius ateny més extensió. El massís del Caroig, en canvi, presenta els valors 
més baixos de tot el territori.
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3.3.4, ANÁLISI DE L’ENDEMISME i la raresa.

Conéixer quins són els táxons endémics o rars presents en un territori concret, i la seua 

distribució al llarg d’aquest, és fonamental per a poder planificar i executar mesures de protecció 

per tal de poder garantir-ne la conservado. La publicació de la Colección Biodiversidad per 
part de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana ha suposat un avang 

considerable en el coneixement de la flora rara, endémica o amenagada del País Valenciá, i 
també d’alguns grups sistemátics d’interés.

Per tal de conéixer la distribució al llarg de les comarques valencianes deis táxons amb un 
interés especial, bé per la seua raresa en el territori, peí grau d’endemicitat i/o peí grau 
d’amenaga, presentera a continuació una série de mapes on es detalla la distribució per 
quadrícules d’aquests táxons. Per a la selecció de les espécies, s’ha seguit el criteri de Laguna 

& al. (op. cit.) amb l’excepció del grup D que no ha estat considerat, atés el carácter dubtós 
deis táxons inclosos en aquest apartat. Per tal de facilitar la interpretado deis diferents mapes, 
s’han dibuixat isolínies que uneixen punts amb el mateix nombre de táxons. Els valors concretes 
per a cada quadrícula es poden consultar en l’annex.

ENDEMISMES EXCLUSIUS.

La mitjana d’endemismes exclusius per al conjunt de comarques valencianes está entre 

3 i 4. L’análisi del mapa d’isocorolínies corresponent a aquest conjunt de táxons ens mostra 
dos grans nuclis que superen ámpliament aquest valor. El més important, sens dubte, és el 
format per les comarques de les Riberes, la Safor i gran part de la Costera i la Valí d’Albaida. 
En aquesta zona s'arriba quasi a quintuplicar el nombre d’endemismes exclusius en serres 

com la de Corbera o la Safor.

L’altre nucli és el format peí massís del Caroig-serres de l’Ave i Caballón. En aquesta zona 

els valors són més baixos (arriben a duplicar la mitjana) pero, en canvi, abasta una superficie 

més extensa.

A més d’aquestes dues zones, cal fer menció de la serra Calderona, on s’observen valors 
lleugerament superiors a la mitjana.

Cal remarcar que la immensa majoria d’aquests endemismes es localitzen a les serres litorals 

i prelitorals, i destaca el gran buit existent a les comarques més interiors: Racó d’Ademús, 
Serrans i Plana de Requena-Utiel.



m m m __________________________
Mapa d'isolinies per ais endemismes del grup A.

5

30T

Y

ENDEMISMES EXCLUSIUS I ENDEMISMES QUASI EXCLUSIUS O D’ÁREA MOLT 
RESTRINGIDA.

Per tal de comprendre millor la distribució de l’endemisme d’área més restringida, hem 
considerat convenient agrupar els grups A i B en un sol mapa.

En aquest cas, la mitjana de táxons per a tot el territori estudiat ascendeix a 12. Es manté
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el nucli de les serres diániques com a més important quant al nombre de táxons i es forma 
un altre menys nombrós en espécies peró amb molta més superficie, que englobaría l’abans 

esmentat del massís del Caroig més les serres d’Utiel, Santa María, las Cabrillas, Malacara 
i Palomera.

La serra Calderona es manté com a nucli secundan amb valors lleugerament superiors a la 
mitjana. Les comarques interiors continúen sent les més pobres, amb diferéncia.
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ENDEMISMES IBÉRICS O IBEROBALEÁRICS DE DISTRIBUCIÓ AMPLIA.

L’análisi del mapa d’isocorolínies d’aquest grup d’endemismes ens mostra una distribució 
Migada a les principáis serres del territori estudiat. És en aqüestes on s’observa la major 
concentració d’aquests endemismes, amb valors prou semblants entre les diferents serres. 
No obstant aixó, n’hi ha més preséncia en les serres que voregen la comarca de Requena- 
Utiel peí nord i el llevant: estribacions de la serra de Mira-Talayuelas, serres d’Utiel, las 
Cabrillas, Malacara i Martés.

5
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Mapa d'isolinies per ais endemismes del grup C.
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La superposició deis tres mapes anteriors, que recolliria la distribució al llarg del territori de tot 
el component endémic de la flora, posa de manifest l’existéncia d’un gran eix discontinu i 
transversal al voltant del qual es donen les majors concentracions d’endemismes.

Aquest hipotétic eix aniria des deis contraforts de la serra de Mira (NW del territori) fins la serra 
de la Safor (SE del territori), i inclouria les serres d’Utiel, Cabrillas, Malacara, Martés, Ave, 
Caballón i Corbera-Buixcarró-Mondúver. Quedarien fora d’aquest eix la resta de serres d’orientació 
hética, algunes quadrícules del massís del Caroig, els contraforts de la serra de Javaiambre i 
la serra Calderona, totes elles amb valors superiors a la mitjana del territori.

Clarament per sota de la mitjana, quedaría la valí del riu Túria, les planes litorals, la valí del 
Canyoles i la Plana de Requena-Utiel.

mmm
Mapa d'isolinies per al conjunt d'endemismes.



Una análisi complementária que ajuda a comprendre la singularitat de la flora d’un territori és 
observar la distribució d’aquells táxons que, tot i no ser endémics, sí que són rars en el context 
d’aquest territori. Una mirada al mapa d’isocorolínies deis táxons rars a les comarques valencianes, 
ens indica que aquests solen refugiar-se a les serres més altes i/o humides i, per tant, presenten 
la máxima concentració en l’extrem nord-occidental del territori (contraforts de les serres de Mira 
i Javalambre). Aqüestes serres presenten un tipus de clima amb una important quantitat de pluja 
d’estiu, la qual cosa permet refugiar-se a una certa quantitat d’espécies amants de les condicions 
ombrívoles i humides. Altres zones amb concentracions superiors a la mitjana les trobem a la 
zona litoral, especialment ais voltants de l’Albufera, i a les serres d’Utiel, de las Cabrillas i 
Malacara, serra Palomera i serres diániques.

s
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3.3.5. TÁXONS PROTEGITS.

En l’actualitat, la majoria de les administracions i organismes internacionals mostren certa 

sensibilitat davant la pérdua de biodiversitat que s’está produint, establint mesures conservacionistes 

sobre la flora i fauna. En el cas de l’estudi que ens ocupa, hi ha una série de disposicions 

internacionals, estatals o autonómiques que estableixen mesures de protecció de la flora i 
inclouen táxons presents a les comarques valencianes. En el catáleg florístic es detalla quina 

norma afecta cadascun deis táxons presents al territori.

El Consell d’Europa, per mitjá de la Unió Internacional per a la Conservado de la Naturalesa 

(UICN, op. cit.) estableix diferents categories o nivells de protecció. Els que afecten táxons 
presents a les comarques estudiades són els següents:

- Extinta en estat silvestre (EW): táxons que sois sobreviuen en cultiu o com a poblado 
naturalitzada completament fora de la seua distribució original.

- En perill crític (CR): táxons amb un risc extremadament alt d’extinció en estat silvestre en un 
futur immediat.

- En perill (EN): táxons que, sense estar en perill crític, presenten un risc molt alt d’extinció en 
estat silvestre a mitjá termini.

- Vulnerable (VU): táxons que, sense estar en perill crític o en perill, tenen un alt risc d’extinció 
en estat silvestre a mitjá termini.

- Amb risc menor (LR): táxons que, sense presentar un alt risc d’extinció en estat silvestre a 
mitjá termini, están afectats per algún tipus d’impacte.

La directiva 92/43/CEE del Consell d’Europa estableix una série de mesures que tenen per 
objecte garantir la biodiversitat mitjangant la conservado deis hábitats naturals i de la fauna i 
flora silvestres. Aquesta directiva contempla els següents nivells de protecció que afecten la 

flora de les comarques valencianes:

- Annex II: táxons d’interés comunitari que la seua conservado requereix la designado de zones 

d’especial conservado.

-A n n ex  IV: táxons d’interés comunitari que requereixen una protecció estricta.

- Annex V: táxons d’interés comunitari deis quals la recollida en la naturalesa i l’explotació poden 
ser objecte de mesures de gestió.
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Aquesta directiva ha estat transposada a la legislado estatal mitjangant el Reial Decret 1997/1995, 
on els táxons queden incorporáis al Catálago Nacional de Especies Amenazadas, pero sense 

especificar el grup on s’inclouen d’entre els quatre previstos a la Llei 4 /1989 .

El Reial Decret 439/1990 estableix el Catálago Nacional de Especies Amenazadas amb dos 

annexos, deis quals només el primer inclou táxons presents al territori estudiat:

- Annex I: espécies i subespécies catalogades en perill d'extinció.
Finalment, l’Ordre de 20 de desembre de 1985 de la Generalitat Valenciana contempla els 

següents nivells de protecció per a la flora:

- Annex I: prohibido de la tala, recollecció i desarrelament, i també la utilització de parts i llavors 
i la seua comercialització.

- Annex II: sotmesa a autorització la tala, la recol lecció i el desarrelament, i també la utilització 
de parts i llavors.

- Annex III: sotmesa a autorització la tala o el desarrelament, i sense necessitat d’autorització 
la sega o la recollida de parts i llavors.

Per tal de visualitzar millor la distribució de la flora protegida al llarg del territori, hem elaborat 
una série de mapes d’isolinies, amb la distribució per quadrícules, d’aquesta flora.

La mitjana de táxons amb algún tipus de protecció legal és de 21 táxons/quadrícula. En el mapa 

següent es pot veure la distribució a les comarques valencianes.
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Mapa d'isolfnies de táxons protegits legalment.
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D’aquest mapa, cal destacar l’existéncia d’algunes quadrícules que superen considerablement 
la mitjana del territori i que corresponen a les serres d’Utiel, Cabrillas, Santa Maria, Malacara, 
Martés, Ave, Caballón, massís del Caroig, serres de Corbera-Buixcarró-Mondúver i Safor.



Peí que fa ais táxons inclosos en alguna de les categories UICN, la mitjana per a tot el territori 
és de 52 táxons/quadrícula. En el mapa següent es pot vore la distribució general.

Mapa d'isolinies de táxons inclosos en alguna 
categoría UICN.
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Cal destacar algunes quadrícules que superen considerablement la mitjana i que corresponen 
a quadrícules deis contraforts de la serra de Mira, les serres d’Utiel, Cabrillas, Santa Maria, 
Malacara, Martés, Palomera, massís del Caroig, serres de Corbera-Buixcarró-Mondúver i totes 

les serres d’orientació hética. Contrariament, les planes litorals, la valí del Túria, la valí del 
Canyoles i una gran part de la comarca de Requena-Utiel presenten uns valors clarament 
inferiors a la mitjana, tot i que, precisament siga a les zones litorals on es concentren els táxons 
més amentatzats, tal i com s’observa en el mapa següent:

5
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Mapa d'isolinies de táxons més crftics: EW+CR+EN. Y



3.3.6 /ANÁLISI DE LES MATRIUS DE PRESÉNCIA/ABSÉNCIA.

La utilització de métodes estadístics en fitogeografia ha experimentat un important augment 
a partir deis anys 80. Ais primers treballs de P r o c t o r  (1967), B irks  (1976), K eller  (1979) o 

C r o v e l l o  (op. cit.), els han seguit tot un extens llistat de publicacions sobre l’aplicació de 

técniques estadístiques a la distribució deis vegetáis.

De tota aquesta extensa llista, remarquem aquells treballs que, bé per la seua relació amb els 

objectius plantejats en aquest treball, bé per incloure el territori sobre el qual hem realitzat el 
nostre estudi, hem considerat interessants. Els hi ha que es basen en tota la flora d’un territori 
(A n d e r s s o n , 1988; M c La u g h lin , 1989; M c La u g h lin , 1994; K e n t  &  a l ., 1999) o en grups concrets 

de plantes (M o r e n o  & S a in z , op. citr, M á r q u e z  & a l ., op. c/í.; A g uilella  & M a t e o , op. c/f.; O je d a  

& a l ., op. cit.] S a n z  & a l ., 2001), pero tots tenen en comú detectar i explicar com s’agrupen les 
diferents unitats geográfiques (OGU) o els diferents táxons. Per tractar d’esbrinar aquests 

agrupaments, s’utilitzen técniques de classificació per tal de delimitar elements florístics i 
regions florístíques o técniques d’ordenació si el que es vol és identificar en base a qué es 

formen els diferents agrupaments.

En el present estudi hem aplicat els dos tipus de técniques per tal de detectar els agrupaments 
de quadrícules en base a la seua semblanga florística i tractar d’identificar els gradients 
ambientáis que determinen els patrons de distribució deis diferents táxons. Per tal d’obtindre 
la major quantitat d’informació, s’han creat diverses matrius de preséncia/abséncia en funció 
de les característiques deis táxons utilitzats. Les matrius analitzades han estat les següents:

-m atriu  d’endemismes: grups A, B i C en base a La g u n a  & a l . (op. cit.),
- matriu de tota la flora del territori,
- matriu de tota la flora menys els endemismes.

A més, amb la finalitat de minimitzar l’efecte de l’anomenat soroll estadístic, s’han analitzat les 

matrius anteriors modificades de la manera següent:

- eliminant préviament els táxons presents en menys del 5% o més del 95% de les
quadrícules, i les quadrícules amb menys del 5% o més del 95% del conjunt de táxons
considerats,

- eliminant tots els táxons lligats a medis ruderals o arvenses,
- totes dues eliminacions anteriors.
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C 3.3.6.a!) CLASSIFICACIÓ DE LES OGU.

La metodología utilitzada en les diferents matrius ha estat sempre la mateixa. A la matriu de 

preséncia/abséncia hem aplicat un índex de similitud per tal de generar una matriu de distancies. 
A l’hora d’escollir un índex sempre sorgeix el dubte de quin triar entre totes les possibilitats. 
Kenkel & Booth (1987) consideren que els índex de Baroni-Urbani, Ochiai, Kulczynski, Jaccard, 
Sorensen i Sokal/Seath-2 són els que més bons resultats ofereixen. A ndersson (op. cit) utilitza 

un índex semblant al de Jaccard, mentre que M árquez & al. (op. cit) es decanten peí de Baroni- 
Urbani. Altres índex utilitzats amb certa freqüéncia són la distancia euclidea (B isq uerra , 1989; 
A guilella & Mateo , op. cit) o les parelles simples (S anz & al., op. cit). Nosaltres, finalment, 
hem optat per utilitzar l’índex de Jaccard, present en el paquet informátic SPSS.

El pas següent, una vegada elaborada la matriu de distancies, és sotmetre-la a una análisi 
d’agrupaments. De nou ens trobem davant la tessitura d’escollir un métode. Habitualment, 
solen utilitzar-se en biogeografia tres tipus d’análisi d’agrupaments: no jerárquics, jerárquics 
dissociatius i jerárquics aglomeratius. Belbin & M c D onald (1993) comparen un algoritme de 
cadascun deis tres tipus d’análisi d’agrupaments i arriben a la conclusió que els millors són 
els jerárquics aglomeratius i els no jerárquics. A ndersson  (op. cit.) considera com a millor 
métode, entre els jerárquics aglomeratius, el de les mitjanes aritmétiques entre grups, també 
conegut com a UPGMA ( Unweighted Pair-Group Method using artitmethic Averages).

En el present estudi ens hem decidit peí métode UPGMA. El fet de tractar-se d’una análisi 
jerárquica, permet la construcció d’un arbre de classificació, anomenat dendrograma, que 
facilita la visualització deis resultats. Com que és un métode aglomeratiu, l’análisi comenga 

amb tants grups com individus hi ha, i a partir d’aquestes unitats iniciáis es van formant grups 
de forma ascendent, agrupant cada vegada més individus. Al final del procés tots els casos 

están englobats en un mateix conglomerat.

De les diferents matrius de preséncia/abséncia abans esmentades, i després d’aplicar el métode 
UPGMA a cadascuna d’elles, n’hem seleccionat tres, les quals ofereixen els resultats més 

interpretables: a) la matriu d’endemismes, b) la matriu de tota la flora del territori excepte els 

táxons lligats a medis ruderals o arvenses, i c) la matriu de tota la flora menys els endemismes 

i els táxons lligats a medis ruderals o arvenses.

Per facilitar la interpretació, hem elaborat un mapa amb els resultats obtinguts per a cada 

matriu. No obstant aixó, els diferents dendrogrames es poden consultar en l’annex.

MATRIU D’ENDEMISMES.

Es tracta de la matriu que ofereix la informació amb més consisténcia i significado geográfica
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de totes les analitzades. El fet de recollir dades de táxons deis quals se’n coneix bé la distribució 
a les comarques valencianes, ha contribuít molt a facilitar eixa interpretabilitat. També les 
dimensions de la matriu (230 files x 136 columnes) han facilitat molt la interpretació deis 

resultats, ja que ha permés editar el dendrograma de doble entrada (táxons i quadrícules), que 
ha resultat molt útil a l’hora determinar els táxons que millor caracteritzen cada agrupament. 
Aquest dendrograma es pot consultar al CD adjunt, sota el nom “Doble cluster.pdf i inclós a 
la carpeta “Dades”.

El dendrograma de les OGU obtingut a partir de l’análisi d’agrupaments separa en primer lloc 
un grup de quadrícules litorals (YJ24, 25, 26, 35, YK40). Les quadrícules YJ24 i 25 han estat 
separades rápidament per l’escassa presencia de táxons endémics, únicament 4 o 5 de 
distribució ámplia. No obstant aixó, i una vegada consultat el dendrograma de doble entrada, 
considerem que aqüestes quadrícules s’hauríen d’incloure en la subunitat veína. La resta, són 
quadrícules que s’exclouen peí gran pes que tenen tots aquells táxons presents en comunitats 
de dunes, marjals i saladars litorals, de carácter azonal, com ara Limonium dufourii, L. 
angustebracteatum, Thalictrum maritimum o Elymus curvifolius. La quadrícula YK40, tot i 
presentar endemismes com Centaurea saguntina i Leucojum valentinum, presents en altres 
tipus de comunitats, ha estat agrupada juntamfent amb les YJ36 i 35 peí pes més gran que

Fig. 52

Interpretació geográfica de l'análisi d'UPGMA deis endemismes
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Una segona divisió aglutina les quadrícules de la valí del riu Cabriol (XJ26, 27, 35, 36, 45, 55). 
Aqüestes quadrícules són difícils de caracteritzar, encara que totes presenten afloraments de 

guixos i una certa termicitat. No obstant aixó, una mirada al dendrograma de doble entrada, 
ens revela que no són tantes les diferéncies amb les quadrícules ve'ínes, per la qual cosa sería 

més lógic incorporar-les a la unitat ve ína  que m antenir-les  independents.

Si excloem aquests dos grups de quadrícules, el dendrograma realitza un primer nivell 
d’agrupament i permet dividir el territori en dues zones clarament diferenciades. D’una banda, 
les quadrícules més interiors amb una clara influencia maestratomanxega. És el que podriem 
anomenar unitat biogeográfica Maestratomanxega. De l’altra, la resta de quadrícules, les quals 
constituirien la unitat biogeográfica Valencianosetabenca.

Dintre de la unitat maestratomanxega es poden establir, en un segon i tercer nivell d’agrupament, 
tres zones que defineixen altres tantes subunitats. La primera, formada per les quadrícules 
més septentrionals (XJ58, 59, 69, XK33, 34, 40, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 
71, 72, 81 i 91) és la que presenta una influéncia ibérica més palesa, i estaría definida per la 
preséncia més o menys constant d’endemismes com ara Artemisia assoana, Biscutella 
atropurpúrea, B. turoíensis, Genista cinérea subsp. ausetana, Polygaia nicaeensis subsp. 
caesalpinii, Salvia phlomoides, Thymus godayanus, Th. ieptophyilus o Th. mastichina. Aquesta 
subunitat la denominarem Maestratenca.

La segona, agruparía les quadrícules més meridionals (XJ37, 38, 39, 46, 47, 48, 49, 51, 56, 
57, 61, 63, 64, 65, 66 i 67) i estarien més marcades per la influéncia manxega. L’abséncia o 
raresa deis táxons abans esmentats, juntament amb la preséncia d’altres com Centaurea 

toletana i Genista pumila, o Gypsophita struthium, Limonium cofrentanum, L. lobetanicum i L. 
sucronicum, aquests últims compartits amb les quadrícules de la valí del riu Cabriol, caracterítzen 

aquesta subunitat que denominarem Manxega.

La tercera subunitat, formada per les quadrícules XJ46,47 i 56, presentaría unes característiques 
intermédies entre la subunitat Manxega i la valí del Cabriol. Els endemismes gipsícoles perden 

pes, desapareixen aquells de tendéncia més termófila com Anthyllis temiflora, pero no hi són 

presents táxons més continentals com Genista pumila. Tot i que el dendrograma resultant de 

l’análisi de les OGU separa aqüestes quadrícules de la subunitat Manxega, el dendrograma 
de doble entrada ens mostra una gran afinitat amb l’esmentada subunitat, per la qual 
cosa considerem que aqüestes haurien de pertányer a la subunitat Manxega.

Peí que fa a la unitat Valencianosetabenca, succesius nivells d’agrupament permeten establir 
cinc subunitats. La primera, formada per les quadrícules XJ98, 99, YJ07, 08, 09, 17, 18, 27,
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28, 29, 37, 38, 39, 49, YK20 i 30, estaría definida per la preséncia d’endemismes com ara 
Anthyllis temiflora, Biscutella calduchii, B. carolipauana, Centaurea saguntina, Cistus hetenophyllus 

subsp. carthaginensis, Dianthus multiaffinis, Helianthemum asperum subsp. willkommii, H. 
marifolium subsp. molle, Leucojum valentinum, Limonium angustebracteatum, L  dufourii o 

Teucrium edetanum. Aquesta subunitat la denominarem Valentina.

La segona, constituida per les quadrícules XJ79, 89, XK60, 70, 80, 90, YJ19, YK00, 01 i 10, 
comparteix alguns endemismes amb la primera, pero li manquen els Limonium sp. pl., Leucojum 

valentinum i Cistus carthaginensis. A més, la preséncia d’altres que no hi són a la subunitat 
Valentina (Carduus assoanus, Centaurea pinae, Erysimum gomezcampoi, Globularia vulgaris 

subsp. valentina, Satureja intricata subsp. gracilis, Serratula leucantha, Silene mellifera, Teucrium 
angustissimum, T. expassum, T. thymifolium o Thymelaea pubescens, entre d’altres) reforcen 

la independéncia d’aquesta segona subunitat, la qual denominarem Serránica. No obstant aixó, 
ambdues subunitats presenten fortes afinitats, de tal manera que en el dendrograma apareixen 

diferenciades respecte de les altres tres. Hem remarcat aquest fet al mapa de síntesi mitjangant 
una línia blava que separa aqüestes dues subunitats de la resta.

L’abséncia de táxons com ara Biscutella carolipauana, B. calduchii, Dianthus multiaffinis, 
Helianthemum asperum subsp. willkommii, Minuartia valentina, Teucrium edetanum, etc., i la 
preséncia d’altres com Anthyllis onobrychioides, Arenaria aggregata subsp. pseudoarmeriastrum, 
Jasione foliosa, Leucanthemum gracillicaule, Reseda paui, Sarcocapnos saetabensis, Satureja 
obovata subsp. valentina, Teucrium buxifolium, Trisetum velutinum o Urginea undulata, etc., 
separen la resta de subunitats valencianosetabenques de les dues abans esmentades.

La tercera subunitat, que denominem Sucrense, estaría formada per les quadrícules XJ52, 53, 
62, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 97, YJ02,03,04 i 05. Els endemismes que la caracteritzen són, entre d’altres, Chaenorhinum 

tenellum, Echium saetabense, Genista pumila, Lonicera splendida, Narcissus radinganorum, 
Sideritis sericea o Thymus granatensis subsp. micranthus.

La quarta subunitat agruparía les quadrícules sud-orientals del territori estudiat, es a dir, XH89, 
99, YH08, 09, 18, 19, 29, YJ00, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 
43, 44, 50 i 51 i constitueix el que denominem subunitat Setabenca. Aquesta es caracteritza 
per la preséncia de taxons com ara Antirrhinum valentinum, Arenaria valentina, Biscutella 

montana, B. riberensis, B. rosularis, Centaurea mariolensis, C. rouyii, C. segariensis, Erodium 

saxatile, Hippocrepis valentina, Linaria depauperata, Phlomis purpurea, Salvia blancoana subsp. 
m ario len s is , S cab iosa s ax a tilis  o Teucrium  buxifo lium  subsp. h ifacen se .
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Del conjunt de quadrícules que formen aquesta subunitat, el dendrograma en separa dues 
(YJ34 i 42) de la resta. En aquest cas, la separado és conseqüéncia de la preséncia d’alguns 
endemismes de saladars i marjals (Limonium dufourii, L. angustibracteatum o Marsilea batardae) 
que les diferencien un poc de la resta, pero considerem que pertanyen a aquesta subunitat, 
atesa la semblanga que presenten i que s’observa clarament en el dendrograma de doble 
entrada.

Per últim, el dendrograma separa un grup de quadrícules (XJ96, YJ01, 12, 13, 14, 15, 16) que 
com parte ixen endem ism es representa tius d ’alguna de les a ltres subunita ts 
valencianosetabenques, tal i com es reflecteix en la taula 9, per la qual cosa, hem considerat 
més conve n ie n t reass ig na r-les  a a lguna de les subu n ita ts  esm entades.

Taula 9

Táxon YJ01 YJ06 YJ12 YJ13 YJ14 YJ15 YJ16
Limonium
mansanetianum X X

Valentina
Centaurea
saguntina X X

Leucojum
valentinum X

Biscutella dufourii X
B. riberensis XoGtaDenca Linaria valentina X X X
Silene diclinis X

Sucrense Thymus micranthus X

Setabenca
i

Sucrense

Arenaria
pseudoarmeriastrum X

Reseda paui X
Satureja valentina X X X X X X
Urginea undulata X X X
Verbascum
fontqueri X

La quadrícula XJ54 constitueix un cas especial. Pensem que la separació d’aquesta quadrícula 
és una distorsió matemática conseqüéncia del poc nombre de cites que hi presenta, pero 
considerem que hauria d’incloure’s dintre de la subunitat Sucrense per la preséncia d’endemismes 
característics d’aquesta subunitat, com ara Chaenorhinum tenellum o Lonicera splendida, tal 
i com es reflecteix en dendrograma de doble entrada.

En el mapa següent es pot vore com quedaría dividit el territori una vegada reflectits els canvis 
comentáis abans.
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Interpretació geográfica de l'análisi d'UPGMA deis endemismes (modificat).

5

MATRIUS DEL CONJUNT DE LA FLORA.

Els dendrogrames resultants d’analitzar el conjunt de la flora, amb totes les combinacions que 
s’han comentat al comengament d’aquest apartat, són molt complexos. La tendéncia en tots 
ells és la creació de gran quantitat de dicotomies que dificulten la interpretació deis resultats. 
No obstant aixó, hem seleccionat dues matrius entre les diverses combinacions analitzades, 
que exposarem de manera conjunta, atés que ambdues mostren uns resultats semblants, tot 
i les seues diferéncies. Les dues matrius escollides corresponen, una, a tota la flora del territori



excepte els táxons lligats a medis ruderals o arvenses, l’altra, a tota la flora menys els 
endemismes i els táxons lligats a medis ruderals o arvenses. La interpretació d’ambdues matrius 
no presenta el mateix grau de detall que la matriu d’endemismes. La impossibilitat de disposar 
del dendrograma de doble entrada, atesa la grandária d’aquestes dues matrius (1720x136 i 
1501x136, respectivament), no ens ha permés caracteritzar cadascun deis agrupaments 
identificats.

s

m m m ___________________________________________
Interpretació geográfica de l'análisi d’UPGMA de tota la flora menys els táxons 
lligats a medis ruderals o arvenses.



ü i i ______________________________________________
Interpretació geográfica de l'análisi d'UPGMA de tota la flora menys els táxons 
lligats a medis ruderals o arvenses i els endemismes.

D’entrada, hi ha dues o tres quadrícules que se separen rápidament (XJ26, 54 i 72), probablement 
perqué contenen poques cites. A continuado, el dendrograma agrupa un conjunt de quadrícules 
litorals (YJ24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 41, 50 i YK40) i les separa de la resta -ocorre en les dues 
matrius analitzades-.

Seguidament, hi ha una série de quadrícules que se separen deis dos agrupaments principáis 
i que fluctúen un poc en fundó de quina de les dues matrius analitzem: XJ27, 35, 36, 38, 39, 
45, 46, 47, 52, 53, 55, 56, 61, 62, 66, 72, XK42 i 52. De tota manera, totes tenen en comú estar 
situades a la zona més interior del territori, en contacte amb La Manxa.



En el següent nivell d’agrupament es generen, en ambdues matrius, els dos grups principáis 
de quadrícules, els quals englobarien tota la resta d’OGU del territori. Aquest dos grups no 
varíen excessivament d’un dendrograma a l’altre. Únicament unes poques quadrícules (XJ57, 
65, 67, 75, 78, 87 i 88) fluctúen d’un agrupament a l’altre en fundó de quina matriu analitzem. 
Curiosament, es tracta de quadrícules on la influéncia ibérica encara arriba amb certa intensitat. 
Dintre d’aquests dos grans grups, ambdós dendrogrames encara efectúen agrupaments a 
nivells inferiors, deis quals únicament hem representat els més importants.

Observant els dos mapes obtinguts a partir deis respectius dendrogrames, es pot generar un 
nou mapa, a manera de síntesi, que explicaría millor les tres grans divisions detectades al 
territori. Una primera divisió aglutinaría prácticament totes les quadrícules del litoral (A), tret 
de les YJ38 i 39, on la preséncia de les últimes estribacions de la serra Calderona imprimeix 
carácter a aqüestes quadrícules i les agrupa juntament amb la resta de quadrícules de la Serra.

■ H H ________________________
Interpretació geográfica de l'análisi d'UPGMA 
per al conjunt de la flora (mapa de sintesi).
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El segon grup de quadrícules és el més nombrós i abasta una gran franja central que inclouria 

la majoria de les comarques valencianes (B), tret de gran part deis Serrans, la Plana de 

Requena-Utiel i una porció de la Valí de Cofrents. Dintre d’aquest gran bloc es poden establir 
tres subdivisions noves. La zona nord-oriental del territori constituiría la primera (B1), i estaría 

caracteritzada per la serra Calderona i els seus contraforts. Les quadrícules del sud formarien 

la segona zona (B2) de clara influéncia setabenca, mentre que la resta, tret d’algunes excepdons, 
constitueixen un gran bloc heterogeni (B3) que abastaría des deis Serrans fins la Costera. A 
més, hi ha tres grups més de paredes de quadrícules que són l’excepció. D’una banda, les 

dues quadrícules més seques de la Valí de Cofrents (XJ63, 64) amb una forta personalitat. De 
l’altra, les quadrícules YJ13 i 14 que apareixen en els dendrogrames vinculades al primer 
subgrup (B1), tot i restar aillades de les altres. Per últim, dues quadrícules més, amb poques 

citacions, que no acaben de definir-se (YJ06 i 16).

El darrer grup (C) estaría format per les quadrícules més interiors, i es pot subdividir en dos 
subzones: la més septentrional, de clara influéncia ibérica (C1); i la meridional, més marcada 

per la influéncia manxega (C2).

c 3.3.6.b0 ORDENACIÓ DE LES OGU.

Per tal de tractar d’identificar d’acord amb quins gradients es formen els diferents agrupaments, 
hem testat dos métodes d’ordenació indirectes: l’análisi de correspondéncies (CA) i l’análisi 
de coordenades principáis (PCO). Ambdós tipus d’análisi s’utilitzen de manera habitual en 
biogeografia quan les dades a analitzar es troben en forma de matriu de preséncia/abséncia 

(A n d e rs s o n , op. cit.; M o re n o , C a s t r o  & S ainz, op. cit/, O je d a , A r r o y o  &  M a ra ñ ó n , op. cit., 
entre d’altres). En l’análisi de correspondéncies hem utilitzat directament les matrius de 

preséncia/abséncia, mentre que en l’análisi de coordenades principáis hem fet servir les matrius 

de distáncies, obtingudes prévia aplicació de l’índex de semblanga de Jaccard a cadascuna 
de les matrius de preséncia/abséncia. Les matrius de preséncia/abséncia utilitzades han estat 
les mateixes que per a les análisis de classificació: a) la matriu d’endemismes, b) la matriu de 

tota la flora del territori excepte els táxons lligats a medis ruderals o arvenses, i c) la matriu 

de tota la flora menys els endemismes i els táxons lligats a medis ruderals o arvenses.

En les taules es mostren els valors propis i els percentatges de varíáncia acumulada deis tres 

primers eixos, per a les tres matrius analitzades i els dos tipus d’análisi utilitzats:



Taula 10

Valors propis i percentatges de variáncia acumulada per a la matriu d'endemismes.

PCO CA

eix 1 eix 2 eix 3 eix 1 eix 2 eix 3

valors propis 6,62 5,24 3,84 0,29 0,19 0,11

% variáncia acumulada 6,92 12,40 16,42 8,61 14,21 17,61

Taula 11______________________________________________________
Valors propis i percentatges de variáncia acumulada per a la matriu de tota la flora 
menys els táxons lligats a medís ruderals o arvenses.

PCO CA

eix 1 eix 2 eix 3 eix 1 eix 2 eix 3

Valors propis 8,73 7,53 4,03 0,39 0,28 0,21

% variáncia acumulada 8,42 15,68 19,57 8,58 14,76 19,54

Taula 12______________________________________________________
Valors propis i percentatges de variáncia acumulada per a la matriu de tota la flora 
menys els táxons lligats a medis ruderals o arvenses i els endemismes.

PCO CA

eix 1 eix 2 eix 3 eix 1 eix 2 eix 3

Valors propis 6,59 5,15 4,06 0,29 0,20 0,12

% variáncia acumulada 6,84 12,18 16,40 8,42 14,10 17,60

Atesos els valors tan baixos obtinguts per ais percentatges de variáncia acumulada (en cap 
cas s’arriba al 20% en el tercer eix) hem optat per no emetre cap hipótesi sobre quins podrien 
ser els factors que expliquen els diferents agrupaments, ja que el volum de casos que 
suposadament explicaríem seria molt baix. Potser, la utilització de variables ambientáis 
quantificables en cada quadrat podría servir per tal d’observar gradients que explicaren els 
agrupaments. Pero agó, ho deixarem per a estudis posteriors.
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C  CO NCLUSIONS

A partir deis resultáis recollits en aquesta memoria, es poden extraure les següents conclusbns:

1. La revisió de la bibliografía i testimonis d’herbari existents, juntament amb les própies 
recol leccions i observacions de camp, han permés la recollida de cites corológiques 
confirmades per a 2.396 táxons diferents fins el rang de subespécie.

2. La immensa majoria deis estudis florístics que afecten les comarques valencianes s’han 
realitzat al llarg de les dues últimes décades. Així, de la bibliografía consultada un 79% del total 
recull fins un 93% de les cites observades. Aquest percentatge encara s’incrementaria més si 
es consideraren, també, els testimonis d’herbari.

3. Els índexs florístics quadriculars són una eina valuosa per al replantejament de les necessitats 
de prospecció corológica d’un territori. Una mirada ais valors obtinguts per a cadascuna de les 
quadrícules presents al territori estudiat, ens revela l’existéncia de zones on aquests valors són 
baixos encara: algunes quadrícules de la comarca de Requena-Utiel, el massís del Caroig i la 
serra d’Enguera i unes quantes quadrícules de la comarca deis Serrans i voltants de Valéncia 
ciutat presenten valors clarament inferiors a la mítjana.

L’existéncia d’estudis florístics detallats és molt important per tal d’abordar análisis quantitatives 
de la flora de territoris amplis.

4. Els valors deis percentatges deis quatre grans grups sistemátics són molt semblants ais 
d’altres territoris clarament mediterranis. Al comparar els valors obtinguts a les comarques 
valencianes amb altres zones, s’ha observat l’existéncia de percentatges més elevats de 
gimnospermes i dicotiledónies, front a pteridófits i monocotiledónies, a les zones amb una 
mediterraneitat més acusada. Aquesta tendéncia es veu reforjada per l’augment del percentatge 
de cistácies respecte el conjunt de la flora.

5. La distribució del grup corológic eurosiberiá presenta una clara relació amb les serres 
d’orientació ibérica, que assenyalen la serralada Ibérica com la via de penetració principal 
d’aquest grup.

6. L’espectre de formes vitáis presenta valors semblants a altres territoris amb clima mediterrani, 
amb valors máxims per a terófits i hemicriptófits, i tenen característiques intermédies entre els 
valors per a la regió eurosiberiana i els de la saharosíndica.



7. La distribució deis percentatges quadriculars per ais diferents biótops de CORINE, ens mostra 

que els valors més elevats obtinguts al territori estudiat corresponen a la categoría 3 (matollars 

i pastures) i a la 8 (medís antropitzats), mentre que la categoría 4 (formacions boscoses) no 
arriba al 7%, la qual cosa indica una forta transformado del medi.

8. L’análisi de la distribució del component endémic de la flora posa de manifest l’existéncia 

d’un hipotétic eix discontinu i transversal al voltant del qual es donen les majors concentracions 
d’endemismes, que aniria des deis contraforts de la serra de Mira fins la serra de la Safor. 
Peí que respecta ais endemismes exclusius (grup A) la concentrado més important es dona a 
les comarques sud-orientals del territori.

9. La flora rara no endémica presenta les máximes concentracions en l’extrem nord-occidental 
del territori (contraforts de les serres de Mira i Javalambre).

10. Els táxons més amenatzats, en fundó de les categories UICN, es localitzen a les comarques 
més litorals.

11. L’aplicació de técniques de classificació al conjunt de la flora, permet establir sis agrupaments 
de quadrícules, els quals formen tres grans unitats: una zona litoral, una gran franja central i 
una zona interior.

12. L’aplicació de les mateixes técniques al component endémic de la flora permet establir dos 
unitats biogeográfiques, divisibles en sis subunitats: la unitat Maestratomanxega, que inclouria 

dues subunitats (Maestratenca i Manxega) i la unitat Valencianosetabenca, amb quatre subunitats 
(Serránica, Valentina, Sucrense i Setabenca).

13. L’aplicació de técniques d’ordenació a les matrius de preséncia/abséncia no ha donat resultáis 
interpretables, atés els baixos percentatges de variáncia acumulada obtinguts. Caldrá, dones, 
incorporar variables ambientáis quantificables, a més, de les dades de preséncia/abséncia.
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UPGMA-Jaccard's coefficient

0,04

Fig. 57. Dendrograma obtingut a partir de l’análisi UPGMA de la matriu de preséncies/abséncies de la flora endémica.
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UPGMA-Jaccard's coefficient

r
0,04

Fig. 58. Dendrograma obtingut a partir de l’análisi UPGMA de la matriu de preséncies/abséncies de tota la flora menys els táxons lligats a medis ruderals o arvenses.
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UPGMA-Jaccard's coefficient

0,840,520,20,04

Fig. 59. Dendrograma obtingut a partir de l’análisi UPGMA de la matriu de preséncies/abséncies de tota la flora menys els táxons lligats a medis ruderals o arvenses i els táxons endémics.
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