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Situació

Begues

Begues

Moderador
Notas de la presentación
La vegetació de Begues i del Garraf està molt marcada pel substrat calcari, tant per la manca d’aigua superficial com per l’excés de calç, mal tolerat per algunes plantes, mentre que és imprescindible per altres.Això es fa patent si comparem la vegetació dels terrenys silicis impermeables (Garraf vermell i negre) amb els calcaris del Garraf blanc, doncs els primers tenen una vegetació més densa i exuberant, només alterada pels efectes dels incendis. Al Garraf la vegetació ha de desenvolupar diferents estratègies per sobreviure en condicions d’aridesa: Mantenir un cicle vital curt: germinació, creixement, floració i fructificació en funció de la l’existència d’aigua.Desenvolupar arrels superficials o profundes per captar més fàcilment l’aigua disponible.Incidir sobre les fulles: s’han proveït de fulles piloses, petites i dures (coriàcies), totalment opaques i lluentes, anomenades escleròfil·les, una eina molt eficaç per lluitar contra la deshidratació estival.Al Garraf abunden els perennifolis i escassegen els caducifolis, obligats a renovar la fulla cada any, perquè aquest cicle requereix que a la primavera la disponibilitat d’aigua estigui garantida i així puguin obrir-se els borrons.



Relleu

Begues

Moderador
Notas de la presentación
La vegetació de Begues i del Garraf està molt marcada pel substrat calcari, tant per la manca d’aigua superficial com per l’excés de calç, mal tolerat per algunes plantes, mentre que és imprescindible per altres.Això es fa patent si comparem la vegetació dels terrenys silicis impermeables (Garraf vermell i negre) amb els calcaris del Garraf blanc, doncs els primers tenen una vegetació més densa i exuberant, només alterada pels efectes dels incendis. Al Garraf la vegetació ha de desenvolupar diferents estratègies per sobreviure en condicions d’aridesa: Mantenir un cicle vital curt: germinació, creixement, floració i fructificació en funció de la l’existència d’aigua.Desenvolupar arrels superficials o profundes per captar més fàcilment l’aigua disponible.Incidir sobre les fulles: s’han proveït de fulles piloses, petites i dures (coriàcies), totalment opaques i lluentes, anomenades escleròfil·les, una eina molt eficaç per lluitar contra la deshidratació estival.Al Garraf abunden els perennifolis i escassegen els caducifolis, obligats a renovar la fulla cada any, perquè aquest cicle requereix que a la primavera la disponibilitat d’aigua estigui garantida i així puguin obrir-se els borrons.
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Moderador
Notas de la presentación
La vegetació de Begues i del Garraf està molt marcada pel substrat calcari, tant per la manca d’aigua superficial com per l’excés de calç, mal tolerat per algunes plantes, mentre que és imprescindible per altres.Això es fa patent si comparem la vegetació dels terrenys silicis impermeables (Garraf vermell i negre) amb els calcaris del Garraf blanc, doncs els primers tenen una vegetació més densa i exuberant, només alterada pels efectes dels incendis. Al Garraf la vegetació ha de desenvolupar diferents estratègies per sobreviure en condicions d’aridesa: Mantenir un cicle vital curt: germinació, creixement, floració i fructificació en funció de la l’existència d’aigua.Desenvolupar arrels superficials o profundes per captar més fàcilment l’aigua disponible.Incidir sobre les fulles: s’han proveït de fulles piloses, petites i dures (coriàcies), totalment opaques i lluentes, anomenades escleròfil·les, una eina molt eficaç per lluitar contra la deshidratació estival.Al Garraf abunden els perennifolis i escassegen els caducifolis, obligats a renovar la fulla cada any, perquè aquest cicle requereix que a la primavera la disponibilitat d’aigua estigui garantida i així puguin obrir-se els borrons.



Mapa geològic

Begues

Moderador
Notas de la presentación
La vegetació de Begues i del Garraf està molt marcada pel substrat calcari, tant per la manca d’aigua superficial com per l’excés de calç, mal tolerat per algunes plantes, mentre que és imprescindible per altres.Això es fa patent si comparem la vegetació dels terrenys silicis impermeables (Garraf vermell i negre) amb els calcaris del Garraf blanc, doncs els primers tenen una vegetació més densa i exuberant, només alterada pels efectes dels incendis. Al Garraf la vegetació ha de desenvolupar diferents estratègies per sobreviure en condicions d’aridesa: Mantenir un cicle vital curt: germinació, creixement, floració i fructificació en funció de la l’existència d’aigua.Desenvolupar arrels superficials o profundes per captar més fàcilment l’aigua disponible.Incidir sobre les fulles: s’han proveït de fulles piloses, petites i dures (coriàcies), totalment opaques i lluentes, anomenades escleròfil·les, una eina molt eficaç per lluitar contra la deshidratació estival.Al Garraf abunden els perennifolis i escassegen els caducifolis, obligats a renovar la fulla cada any, perquè aquest cicle requereix que a la primavera la disponibilitat d’aigua estigui garantida i així puguin obrir-se els borrons.



Esquema tectònic
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Moderador
Notas de la presentación
La vegetació de Begues i del Garraf està molt marcada pel substrat calcari, tant per la manca d’aigua superficial com per l’excés de calç, mal tolerat per algunes plantes, mentre que és imprescindible per altres.Això es fa patent si comparem la vegetació dels terrenys silicis impermeables (Garraf vermell i negre) amb els calcaris del Garraf blanc, doncs els primers tenen una vegetació més densa i exuberant, només alterada pels efectes dels incendis. Al Garraf la vegetació ha de desenvolupar diferents estratègies per sobreviure en condicions d’aridesa: Mantenir un cicle vital curt: germinació, creixement, floració i fructificació en funció de la l’existència d’aigua.Desenvolupar arrels superficials o profundes per captar més fàcilment l’aigua disponible.Incidir sobre les fulles: s’han proveït de fulles piloses, petites i dures (coriàcies), totalment opaques i lluentes, anomenades escleròfil·les, una eina molt eficaç per lluitar contra la deshidratació estival.Al Garraf abunden els perennifolis i escassegen els caducifolis, obligats a renovar la fulla cada any, perquè aquest cicle requereix que a la primavera la disponibilitat d’aigua estigui garantida i així puguin obrir-se els borrons.



La xarxa hidrogràfica:
visió de conjunt

Begues

Moderador
Notas de la presentación
La vegetació de Begues i del Garraf està molt marcada pel substrat calcari, tant per la manca d’aigua superficial com per l’excés de calç, mal tolerat per algunes plantes, mentre que és imprescindible per altres.Això es fa patent si comparem la vegetació dels terrenys silicis impermeables (Garraf vermell i negre) amb els calcaris del Garraf blanc, doncs els primers tenen una vegetació més densa i exuberant, només alterada pels efectes dels incendis. Al Garraf la vegetació ha de desenvolupar diferents estratègies per sobreviure en condicions d’aridesa: Mantenir un cicle vital curt: germinació, creixement, floració i fructificació en funció de la l’existència d’aigua.Desenvolupar arrels superficials o profundes per captar més fàcilment l’aigua disponible.Incidir sobre les fulles: s’han proveït de fulles piloses, petites i dures (coriàcies), totalment opaques i lluentes, anomenades escleròfil·les, una eina molt eficaç per lluitar contra la deshidratació estival.Al Garraf abunden els perennifolis i escassegen els caducifolis, obligats a renovar la fulla cada any, perquè aquest cicle requereix que a la primavera la disponibilitat d’aigua estigui garantida i així puguin obrir-se els borrons.



Xarxa de rieres i torrents

Begues

Moderador
Notas de la presentación
La vegetació de Begues i del Garraf està molt marcada pel substrat calcari, tant per la manca d’aigua superficial com per l’excés de calç, mal tolerat per algunes plantes, mentre que és imprescindible per altres.Això es fa patent si comparem la vegetació dels terrenys silicis impermeables (Garraf vermell i negre) amb els calcaris del Garraf blanc, doncs els primers tenen una vegetació més densa i exuberant, només alterada pels efectes dels incendis. Al Garraf la vegetació ha de desenvolupar diferents estratègies per sobreviure en condicions d’aridesa: Mantenir un cicle vital curt: germinació, creixement, floració i fructificació en funció de la l’existència d’aigua.Desenvolupar arrels superficials o profundes per captar més fàcilment l’aigua disponible.Incidir sobre les fulles: s’han proveït de fulles piloses, petites i dures (coriàcies), totalment opaques i lluentes, anomenades escleròfil·les, una eina molt eficaç per lluitar contra la deshidratació estival.Al Garraf abunden els perennifolis i escassegen els caducifolis, obligats a renovar la fulla cada any, perquè aquest cicle requereix que a la primavera la disponibilitat d’aigua estigui garantida i així puguin obrir-se els borrons.



Desenvolupament de la circulació 
subterrània en el carst

Begues

Circulació d'aigua superficial en 
substrat calcari amb diaclases
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Moderador
Notas de la presentación
La vegetació de Begues i del Garraf està molt marcada pel substrat calcari, tant per la manca d’aigua superficial com per l’excés de calç, mal tolerat per algunes plantes, mentre que és imprescindible per altres.Això es fa patent si comparem la vegetació dels terrenys silicis impermeables (Garraf vermell i negre) amb els calcaris del Garraf blanc, doncs els primers tenen una vegetació més densa i exuberant, només alterada pels efectes dels incendis. Al Garraf la vegetació ha de desenvolupar diferents estratègies per sobreviure en condicions d’aridesa: Mantenir un cicle vital curt: germinació, creixement, floració i fructificació en funció de la l’existència d’aigua.Desenvolupar arrels superficials o profundes per captar més fàcilment l’aigua disponible.Incidir sobre les fulles: s’han proveït de fulles piloses, petites i dures (coriàcies), totalment opaques i lluentes, anomenades escleròfil·les, una eina molt eficaç per lluitar contra la deshidratació estival.Al Garraf abunden els perennifolis i escassegen els caducifolis, obligats a renovar la fulla cada any, perquè aquest cicle requereix que a la primavera la disponibilitat d’aigua estigui garantida i així puguin obrir-se els borrons.



Pinedes

Alzinar

Matollars (garriga, màquia, brolla)

Conreus
Improductiu (pedreres, abocador, 
central elèctrica, sòl urbà)
Límit Parc Natural

Mapa de la vegetació
Begues

Moderador
Notas de la presentación
La vegetació de Begues i del Garraf està molt marcada pel substrat calcari, tant per la manca d’aigua superficial com per l’excés de calç, mal tolerat per algunes plantes, mentre que és imprescindible per altres.Això es fa patent si comparem la vegetació dels terrenys silicis impermeables (Garraf vermell i negre) amb els calcaris del Garraf blanc, doncs els primers tenen una vegetació més densa i exuberant, només alterada pels efectes dels incendis. Al Garraf la vegetació ha de desenvolupar diferents estratègies per sobreviure en condicions d’aridesa: Mantenir un cicle vital curt: germinació, creixement, floració i fructificació en funció de la l’existència d’aigua.Desenvolupar arrels superficials o profundes per captar més fàcilment l’aigua disponible.Incidir sobre les fulles: s’han proveït de fulles piloses, petites i dures (coriàcies), totalment opaques i lluentes, anomenades escleròfil·les, una eina molt eficaç per lluitar contra la deshidratació estival.Al Garraf abunden els perennifolis i escassegen els caducifolis, obligats a renovar la fulla cada any, perquè aquest cicle requereix que a la primavera la disponibilitat d’aigua estigui garantida i així puguin obrir-se els borrons.



La vegetació del Garraf: Estratègies 
per viure en escassetat d’aigua

Cicle vital curt
 Incidir sobre les arrels
Actuar sobre les propietats de les fulles
Renovar el fullam selectivament

Begues

Moderador
Notas de la presentación
La vegetació de Begues i del Garraf està molt marcada pel substrat calcari, tant per la manca d’aigua superficial com per l’excés de calç, mal tolerat per algunes plantes, mentre que és imprescindible per altres.Això es fa patent si comparem la vegetació dels terrenys silicis impermeables (Garraf vermell i negre) amb els calcaris del Garraf blanc, doncs els primers tenen una vegetació més densa i exuberant, només alterada pels efectes dels incendis. Al Garraf la vegetació ha de desenvolupar diferents estratègies per sobreviure en condicions d’aridesa: Mantenir un cicle vital curt: germinació, creixement, floració i fructificació en funció de la l’existència d’aigua.Desenvolupar arrels superficials o profundes per captar més fàcilment l’aigua disponible.Incidir sobre les fulles: s’han proveït de fulles piloses, petites i dures (coriàcies), totalment opaques i lluentes, anomenades escleròfil·les, una eina molt eficaç per lluitar contra la deshidratació estival.Al Garraf abunden els perennifolis i escassegen els caducifolis, obligats a renovar la fulla cada any, perquè aquest cicle requereix que a la primavera la disponibilitat d’aigua estigui garantida i així puguin obrir-se els borrons.
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Moderador
Notas de la presentación
7000 anys enrera el Garraf era molt més exuberant que avui dia. Predominaven els boscos mixtes d’alzina i roure, i tant les clarianes com les pinedes es limitaven als solells més pobres i rocosos del Garraf calcari.. 



Begues
Evolució del paisatge
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Notas de la presentación
A partir d’aquest moment fins a primers del segle XX, l’home va iniciar la desforestació i crema per crear conreus i pastures, disminuint la superfície de bosc fins a nivells crítics. 



Evolució del paisatge
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Notas de la presentación
L’abandonament de les activitats tradicionals ha comportat un retorn descontrolat del bosc, donant pas a una vegetació atapeïda que ha afavorit la propagació d’incendis amb  efectes devastadors al Parc Natural. De fet, actualment el bosc es limita a l’entorn immediat del Pla de Begues.En els darrers cent anys però, la pressió humana i els sofisticats mitjans de que disposem, han introduït modificacions molt més profundes en el medi: urbanització, pedreres, línies elèctriques, abocador, carreteres i altres infrastructures. En aquest breu període els canvis han estat molt més contundents i irreversibles que en els darrers 7000 anys. 



Begues
Evolució del paisatge
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Garraf calcari: Vegetació potencial

Obaga Solell

Begues
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marfull
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boix

Omeda GatelledaMàquia de garric 
i margalló

Moderador
Notas de la presentación
Vegetació potencial o climàcica: La vegetació que trobaríem en condicions òptimes seria l’alzinar litoral, amb marfull o amb boix com a associació dominant.A les parts més obagues trobaríem una certa presència de roures, mentre que a les zones rocoses i assolellades, l’alzina seria minoritària per deixar pas a una vegetació més oberta formada per la màquia de garric (cuscó) i margalló.Les espècies que acompanyen aquesta màquia són l’ullastre, l’arçot, la sibina i el llentiscle. A les parts més encinglerades hi creix la comunitat de te de roca.



Begues
Garraf calcari: Vegetació actual
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Moderador
Notas de la presentación
Vegetació actual: La regressió de l’alzinar el limita a petites tasques residuals al Puig de la Mola i a l’entorn del Coll de la Creu d’Ardenya. Fora d’aquests indrets no està representat, a excepció d’una incipient recuperació en l’interior d’algunes pinedes.El fort impacte que han causat els incendis forestals en el Parc Natural, ha suposat una disminució dràstica de les pinedes i la pràctica extinció de la sibina.La vegetació dominant a la resta del territori és la garriga i la brolla calcícola de romaní i bruc d’hivern. Les espècies que l’acompanyen són la carcera (càrritx), la gatosa, el llentiscle, amb presència d’alguns peus de margalló, aladern fals i arboç.A l’entorn del Pla de Begues trobem boscos secundaris fruit de l’abandonament dels conreus, on les espècies dominants són el pi blanc i el pi ver (pi pinyer).



Begues
Garraf silici: Vegetació potencial

Obaga Solell

Alzinar amb roureAlzinar amb 
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Moderador
Notas de la presentación
Es correspon amb el Garraf Negre i el Garraf Vermell, on tot i trobar el mateix tipus de vegetació, podem fer algunes matisacions.Vegetació potencial o climàcica: En condicions òptimes, el bosc que es desenvoluparia seria l’alzinar litoral, essent l’associació més habitual l’alzinar amb marfull.Es tracta d’un bosc perennifoli dominat per l’alzina, amb amb preséncia d’arbustos de fins a 2-3 metres d’alçada—marfull, arboç, aladern, aladern fals i llentiscle— i estrats herbacis, i nombroses plantes enfiladisses —arítjol, lligabosc, vidiella, etc.—.En els ambients més humits o ombrívols, a mig camí de les fondalades silícies i aprofitant els sòls més profunds i la major disponibilitat d’aigua, trobaríem l’alzinar amb roure.També trobem altres comunitats pròpies de ribera com l’omeda amb mill gruà, amb l’om com a arbre característic, i també l’àlber o el pollancre. Si el sòl manté la humitat permanentment, a les parts més fondes hi creixeria una gatelleda, on el gatell seria l’arbre dominant.



Begues
Garraf silici: Vegetació actual
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Moderador
Notas de la presentación
Vegetació actual: Quan l’alzinar litoral s’altera, el bosc apareix esclarissat, poc dens, amb espècies més o menys heliòfiles i que per tant, es desenvolupen aprofitant la forta insolació que arriba al desaparèixer la massa forestal.La successió biològica que s’inicia, dóna pas a l’extensió de les màquies i les brolles amb presència de coníferes, principalment de pi blanc.El pi blanc és un arbre termòfil, adaptat a viure amb poca aigua. Actualment és l’arbre més estès, en haver estat afavorit per l’home i els incendis.Tot i que la màquia i les pinedes són les formacions vegetals més esteses, es conserven algunes restes dels boscos d’alzines als voltants del castell d’Eramprunyà.En aquest sector del Garraf Vermell hi creix una brolla d’estepes i brucs, amb espècies calcífugues com pot ser l’estepa d’arenal (un dels pocs indrets de Catalunya on es pot trobar), el bruc d’escombres i el bruc boal (el que creix a altres llocs sol ser el bruc d’hivern, menys exigent amb el contingut de calç) i també la bruguerola, gens amant de la presència de calç al sòl.El bruc boal i la bruguerola estan limitats a les cingleres de Bruguers.



Fauna Extingida
Begues

 S’han extingit les espècies més grans
 Són les més vulnerables i exigents amb 

les condicions ecològiques del medi.
 En bona part, la pressió humana és 

responsable de la seva desaparició. 

Àliga daurada
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Moderador
Notas de la presentación
La vegetació de Begues i del Garraf està molt marcada pel substrat calcari, tant per la manca d’aigua superficial com per l’excés de calç, mal tolerat per algunes plantes, mentre que és imprescindible per altres.Això es fa patent si comparem la vegetació dels terrenys silicis impermeables (Garraf vermell i negre) amb els calcaris del Garraf blanc, doncs els primers tenen una vegetació més densa i exuberant, només alterada pels efectes dels incendis. Al Garraf la vegetació ha de desenvolupar diferents estratègies per sobreviure en condicions d’aridesa: Mantenir un cicle vital curt: germinació, creixement, floració i fructificació en funció de la l’existència d’aigua.Desenvolupar arrels superficials o profundes per captar més fàcilment l’aigua disponible.Incidir sobre les fulles: s’han proveït de fulles piloses, petites i dures (coriàcies), totalment opaques i lluentes, anomenades escleròfil·les, una eina molt eficaç per lluitar contra la deshidratació estival.Al Garraf abunden els perennifolis i escassegen els caducifolis, obligats a renovar la fulla cada any, perquè aquest cicle requereix que a la primavera la disponibilitat d’aigua estigui garantida i així puguin obrir-se els borrons.



Fauna actual: Principals espècies

Begues

Mamífers Ocells Rèptils Amfibis
Porc Senglar Oreneta Escurçó Gripau corredor
Guineu Tudó Dragó Tòtil
Toixó Àliga cuabarrada Noia (vidriol) Salamandra
Esquirol Còlit ros Serp de ferradura Reineta
Eriçó Perdiu roja Llangardaix Granota verda
Ratolí de bosc Cargolet Serp verda Gripau comú
Mussaranya comuna Polla d’aigua
Conill

Moderador
Notas de la presentación
La vegetació de Begues i del Garraf està molt marcada pel substrat calcari, tant per la manca d’aigua superficial com per l’excés de calç, mal tolerat per algunes plantes, mentre que és imprescindible per altres.Això es fa patent si comparem la vegetació dels terrenys silicis impermeables (Garraf vermell i negre) amb els calcaris del Garraf blanc, doncs els primers tenen una vegetació més densa i exuberant, només alterada pels efectes dels incendis. Al Garraf la vegetació ha de desenvolupar diferents estratègies per sobreviure en condicions d’aridesa: Mantenir un cicle vital curt: germinació, creixement, floració i fructificació en funció de la l’existència d’aigua.Desenvolupar arrels superficials o profundes per captar més fàcilment l’aigua disponible.Incidir sobre les fulles: s’han proveït de fulles piloses, petites i dures (coriàcies), totalment opaques i lluentes, anomenades escleròfil·les, una eina molt eficaç per lluitar contra la deshidratació estival.Al Garraf abunden els perennifolis i escassegen els caducifolis, obligats a renovar la fulla cada any, perquè aquest cicle requereix que a la primavera la disponibilitat d’aigua estigui garantida i així puguin obrir-se els borrons.



Mamífers: Esquema de localització

Begues

1. Musaranya
2. Senglar
3. Eriçó
4. Esquirol
5. Ratolí de bosc
6. Toixó
7. Guineu
8. Conill

Pinedes

Alzinar

Matollars

Conreus

Improductiu

Límit Parc Natural

Moderador
Notas de la presentación
La vegetació de Begues i del Garraf està molt marcada pel substrat calcari, tant per la manca d’aigua superficial com per l’excés de calç, mal tolerat per algunes plantes, mentre que és imprescindible per altres.Això es fa patent si comparem la vegetació dels terrenys silicis impermeables (Garraf vermell i negre) amb els calcaris del Garraf blanc, doncs els primers tenen una vegetació més densa i exuberant, només alterada pels efectes dels incendis. Al Garraf la vegetació ha de desenvolupar diferents estratègies per sobreviure en condicions d’aridesa: Mantenir un cicle vital curt: germinació, creixement, floració i fructificació en funció de la l’existència d’aigua.Desenvolupar arrels superficials o profundes per captar més fàcilment l’aigua disponible.Incidir sobre les fulles: s’han proveït de fulles piloses, petites i dures (coriàcies), totalment opaques i lluentes, anomenades escleròfil·les, una eina molt eficaç per lluitar contra la deshidratació estival.Al Garraf abunden els perennifolis i escassegen els caducifolis, obligats a renovar la fulla cada any, perquè aquest cicle requereix que a la primavera la disponibilitat d’aigua estigui garantida i així puguin obrir-se els borrons.



Ocells: Esquema de localització

Begues

1. Tudó
2. Polla d’aigua
3. Oreneta
4. Cargolet
5. Oriol
6. Perdiu
7. Àliga cuabarrada 
8. Còlit ros

Pinedes

Alzinar

Matollars

Conreus

Improductiu

Límit Parc Natural

Moderador
Notas de la presentación
La vegetació de Begues i del Garraf està molt marcada pel substrat calcari, tant per la manca d’aigua superficial com per l’excés de calç, mal tolerat per algunes plantes, mentre que és imprescindible per altres.Això es fa patent si comparem la vegetació dels terrenys silicis impermeables (Garraf vermell i negre) amb els calcaris del Garraf blanc, doncs els primers tenen una vegetació més densa i exuberant, només alterada pels efectes dels incendis. Al Garraf la vegetació ha de desenvolupar diferents estratègies per sobreviure en condicions d’aridesa: Mantenir un cicle vital curt: germinació, creixement, floració i fructificació en funció de la l’existència d’aigua.Desenvolupar arrels superficials o profundes per captar més fàcilment l’aigua disponible.Incidir sobre les fulles: s’han proveït de fulles piloses, petites i dures (coriàcies), totalment opaques i lluentes, anomenades escleròfil·les, una eina molt eficaç per lluitar contra la deshidratació estival.Al Garraf abunden els perennifolis i escassegen els caducifolis, obligats a renovar la fulla cada any, perquè aquest cicle requereix que a la primavera la disponibilitat d’aigua estigui garantida i així puguin obrir-se els borrons.



Altres espècies

Begues

1. Aranya-tigre
2. Salamandra
3. Serp verda
4. Dragó
5. Reineta
6. Tòtil
7. Escurçó
8. Serp de ferradura

Pinedes

Alzinar

Matollars

Conreus

Improductiu

Límit Parc Natural

9. Gripau corredor

Moderador
Notas de la presentación
La vegetació de Begues i del Garraf està molt marcada pel substrat calcari, tant per la manca d’aigua superficial com per l’excés de calç, mal tolerat per algunes plantes, mentre que és imprescindible per altres.Això es fa patent si comparem la vegetació dels terrenys silicis impermeables (Garraf vermell i negre) amb els calcaris del Garraf blanc, doncs els primers tenen una vegetació més densa i exuberant, només alterada pels efectes dels incendis. Al Garraf la vegetació ha de desenvolupar diferents estratègies per sobreviure en condicions d’aridesa: Mantenir un cicle vital curt: germinació, creixement, floració i fructificació en funció de la l’existència d’aigua.Desenvolupar arrels superficials o profundes per captar més fàcilment l’aigua disponible.Incidir sobre les fulles: s’han proveït de fulles piloses, petites i dures (coriàcies), totalment opaques i lluentes, anomenades escleròfil·les, una eina molt eficaç per lluitar contra la deshidratació estival.Al Garraf abunden els perennifolis i escassegen els caducifolis, obligats a renovar la fulla cada any, perquè aquest cicle requereix que a la primavera la disponibilitat d’aigua estigui garantida i així puguin obrir-se els borrons.
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Moderador
Notas de la presentación
La vegetació de Begues i del Garraf està molt marcada pel substrat calcari, tant per la manca d’aigua superficial com per l’excés de calç, mal tolerat per algunes plantes, mentre que és imprescindible per altres.Això es fa patent si comparem la vegetació dels terrenys silicis impermeables (Garraf vermell i negre) amb els calcaris del Garraf blanc, doncs els primers tenen una vegetació més densa i exuberant, només alterada pels efectes dels incendis. Al Garraf la vegetació ha de desenvolupar diferents estratègies per sobreviure en condicions d’aridesa: Mantenir un cicle vital curt: germinació, creixement, floració i fructificació en funció de la l’existència d’aigua.Desenvolupar arrels superficials o profundes per captar més fàcilment l’aigua disponible.Incidir sobre les fulles: s’han proveït de fulles piloses, petites i dures (coriàcies), totalment opaques i lluentes, anomenades escleròfil·les, una eina molt eficaç per lluitar contra la deshidratació estival.Al Garraf abunden els perennifolis i escassegen els caducifolis, obligats a renovar la fulla cada any, perquè aquest cicle requereix que a la primavera la disponibilitat d’aigua estigui garantida i així puguin obrir-se els borrons.
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