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RESUM 

S'estudien 5 perfils associats a unitats de cic i Bru calcari (CPCS), Xerochrept (Soil 
paisatge de la zona del Valles Occidental Taxonomy). 
(Torre Marimon, Caldes de Montbui). S'evidencia la relació entre la roca mare 

Els sols es clasifiquen com Bru, Bru cal- i el tipus de sol format. 

RESUMEN 

Se estudian 5 perfiles asociados a unida- tal (Torre Marimon, Caldes de Montbui). 
des de paisaje en la zona del Valles Occiden- Se clasifican como suelos Pardo, Pardo 



cálcico y Pardo calizo (CPCS), Xerochrept Se pone dc manifiesto la relación entre la 
(Soil Taxonomy). roca madre J. el tipo de suelo formado. 

ABSTRACT 

Five soils profils associates to landscape We classify them as Xerochrept. 
in <<Valles Occidental)) area (Barcelona) are The relationships bet\veen parental mate- 
studied. rial and soil units presents are discussed. 

A partir d'unes practiques realitzades al Les característiques físiques i químiques, 
llarg de I'any 1981, a la Torre Marimon, es la distribució, classificació i posició en el pai- 
va observar I'existl.ncia de sols molt diferents satge d'alguns d'aquests sols es recullen en 
i molt próxims entre si. el present estudi. 

2.1. Localització 

La Torre Marimon, situada a 1 Km. i es- 
caig al Sud de Caldes de Montbui, just al 1í- 
mit del Valles Occidental amb ]'Oriental, 
s'estén al llarg del marge dret de la Riera de 
Caldes, i només una decima part és a I'altre 
costat, llindant amb la carretera a Caldes de 
Montbui (Fig. 1). 

2.2. El relleu i el material de partida dels sols 

Els perfils estudiats corresponen a una se- 
qüencia topografica sobre el materials mio- 
cens de la Depressió del Valles i els diposits 

al.luvials més recents (Fig. 2 i 3). 
El fons de la depressió és cobert per dipo- 

sits detrítics continentals, producte de I'ero- 
sió de les serralades vei'nes (Serralada Lito- 
ral i Prelitoral). 

Aquest origen immediat dels diposits con- 
tinental~ dóna unes característiques texturals 
i mineralogiques molt variades al material de 
partida dels sols vallesans. En concret, a la 
zona de Caldes de Montbui es troba una are- 
na rica en quars, feldespats alterats i bioti- 
ta, amb una matriu argilosa que cimenta 
Ileugeranient el grans. També s'hi troben 
passades argiloses. El conjunt és poc conso- 
lidat. 

Sedimentologicarnent, per sobre d'aquests 
diposits s'han descrit fins a sis nivells de ter- 
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FIGURA 1.  Localització de I'area estudiada 
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rasses al-luvials en el Valles Oriental (De 
Mas, 1978). Les pedogenesis associades a les 
terrasses són diferents segons l'edat. 

El relleu de la zona ocupada pels diposits 
miocens és suaument ondulat, arnb pendents 
entre 6 i 10070 i arnb un desnivel1 maxim, dins 
la finca, de poc mes de 40 m.  

La resta de la zona correspon al relleu tí- 
pie de les terrasses fluvials, arnb un pendent 
molt suau (entre 2 i 3%), arnb un petit ta- 
Ius, mes o menys modificat per l'home, de 
2 n 3 metres. 

Aquesta associació ha desaparegut gaire- 
bé de tot arreu, en profit dels conreus, es- 
sencialment de tipus cerealístic i ferratger. 
En alguns llocs, p. e. en bona part de la ter- 
rassa al-luvial més baixa, ha crescut un bosc 
de pi pinyer on es poden trobar algunes 
alzines. 

2.4. Climatologia 

Les dades climatiques de pluviometria i 
termometria, recollides en la Taula 1, corres- 

2.3. Vegetacici ponen a I'estació meteorologica de Caldes de 
Montbui (X: 41" 31'; Y: 2' 10' E; altitud: 

La vegetació potencial, tant en el Valltts 203 metres). 
9riental com en I'Occidental, en les parts Amb aquestes dades s'ha classificat el cli- 
baixes forma part del domini de I'alzinar ma com a Mediterrani Continental Tempe- 
(Quercetum illicis galloprovinciale arnb Vi- rat, de la classificació climatica de Papada- 
hurnum timus). kis, amb un tipus d'hivern Civada (Av) i un 
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FIGURA 3 .  Distribució de les unitats morfologiques 
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estiu Arros (O). El regim termic CO/TE i el El regim de temperatures del sol és ther- 
regim d'humitat és Me. L'índex anual d'hu- mic (S.T.), amb una temperatura mitjana es- 
mitat és de 0,70. timada del 15.7' C a 50 cm de fondaria. Per 

El regim hídric del sol és Xeric segons els la mateixa profunditat la Tm d'estiu calcu- 
criteris de la Soil Taxonomy, ja que presen- lada és de 213' C i la d'hivern és de 5' C. 
ta una secada estival important de la seva 
secció de control (Fig. 4). 
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FIGURA 4. Temperatura i balanq de I'aigua al sol 



3. ESTUDI DELS SOLS 

3.1. Material i metodes 

a) L'estudi fisiografic de la zona va 
realitzar-se en dues etapes. En la primera es 
van utilitzar les fotografies series que cobrei- 
xen la zona (fotos blanc i negre a escala 
1/18.000 aprox.), per tal de diferenciar les 
unitats basiques del paisatge. 

Després es va dur a terme la prospecció 
i I'estudi propiament dit dels sols, en funció 
de les unitats de foto-interpretació. En 
aquesta fase es van descriure i mostrejar 16 
perfils dins I'ambit de la finca. 

b) Les mostres, un cop assecades i tami- 
sades per 2 mm, s'han analitzat al labora- 
tori pels metodes següents: metode Walkey- 
Black per al C organic, el nitrogen pel me- 
tode Kjeldahl. Els carbonats s'han determi- 
nat arnb el calcímetre de Bernard, la conduc- 
tivitat electrica s'ha mesurat a partir d'un ex- 
tracte 1:5. El pH s'ha fet en una suspensió 
1:2,5 en aigua i en clorur potasic. Per deter- 
minar la capacitat de bescanvi s'ha utilitzat 
el metode d'acetat amonic a pH 7,l. La va- 
loració s'ha fet per fotometria de flama 
(Na+ i K + )  i per complexiometria (Caz+ i 
Mg2+). 

La textura s'ha fet arnb la pipeta de Ro- 
binson (fraccions de menys de 2 p , de 2 a 
20 p i de 20 a 50 p ) i per tamisació en hu- 
mit de les arenes. El Fe lliure (Fe,) s'ha ex- 
tret arnb ditionit-citrat-bicarbonat, i el Fe to- 
tal (Fe,) arnb HCI concentrat i en calent. La 
valoració s'ha fet per absorció atomica en 
tots dos casos. 

C) De tota aquesta informació s'han selec- 
cionat els 5 perfils rnés representatius, que 
es reuneixen en aquest treball. 

El primer, CALD-2, esta situat en una ves- 
sant d'orientació Est, arnb un pendent del 

10070. El sol s'ha format sobre una arcosa 
granítica. La parcelola estava ocupada per fe- 
rratge. Poc més amunt, s'observen senyals 
d'erosió laminar antropica. 

El perfil CALD-5 és en condicions sem- 
blants de relleu i roca mare, pero la vegeta- 
ció que suporta és un bosc seminatural de 
pins. 

El perfil CALDd s'ha descnt en la terras- 
sa al.luvial baixa (a uns 8 o 10 metres per so- 
bre la riera de Caldes) que en bona part ocu- 
pa la finca. El perfil es va implantar en una 
parcelala dedicada a practiques de conreus 
extensius. 

El perfils CALD-14 i 8, també en la dita 
terrassa, estan sota un bosc seminatural, so- 
bre material al-luvial no carbonatat i carbo- 
natat respectivament. 

De les terrasses més altes, arnb pedogene- 
si fersialítica, tan sols n'hi ha una de repre- 
sentada, que serveix de suport a les edifica- 
cions de la Torre Marimon. 

En la Fig. 3 es presenta la distribució de 
les unitats morfologiques rnés importants i 
més extenses de la finca. 

3.2. Sols sobre els diposits d'arcosa 

Perfil CALD-2 

Data de descripció: 13/2/81 

Localització: terme municipal de Caldes 
de Montbui. Torre Marimon. 

Altitud: 221,5 m. Pendent: lO(5'0. Orien- 
tació Est. Posició geografica: zona mitjana 
d'un vessant, proxima a la part superior. 
Material de partida: arcosa. Vegetació i ús 
del sol: camp de conreu, oliveres i trepade- 
Ila en estat de germinació. Pedregositat: sen- 
se pedres ni afloraments rocosos. Senyals 



d'erosió: antropica i laminar que afecta la 
zona immediata superior. 

Claccificació C.P.C.S.: Bru calcari amb 
encrortanient. 

Soil Taxonomy: Calcixerollic Xerochrept, 
Franca fina, rnixte, calcarea, termica. 

Descripció del perfil 

Horitzó 
- Ap: De O a 1 1 cm. Color bru. Arnb ma- 

teria organica (m.0.) directament apreciable. 
Efervescencia generalitzada d'elements lítics 
i difusos. Graves poc abundants, molt po- 
ques pedres de granit. Estructura fragmen- 
taria neta, generalitzada, poliedrica suban- 
gulosa mitjana. Semirígid, poc plhtic engan- 
xós. Algunes arrels fines, Ilavors, alguns cucs 
de terra i cargols. Horitzo llaurat. Transisi- 
có neta. Límit regular. 
- Ap2/AB: D'11 a 49 cm. Color bru gro- 

guenc. Amb m.0. directament apreciable. 
Efervescencia generalitzada d'elements lítics 
i difusos. Graves i pedres similars a les de 
l'horitzó superior. Estructura fragmentaria 
poliedrica, neta, grossa. Semirígid, poc plas- 
tic i enganxos. Arrels mitjanes i molt fines. 
Transició gradual. Límit regular. 

S'ha mostrejat per separat la part supe- 
rior (fins a 30 cm.) de la inferior (sola de 
llaurat). 
- Bw : De 49 a 79 cm. Color bru. Taques 

de color verme11 groguenques, poc contras- 
tades, amb Iímits difusos. Amb m.0. no di- 
rectament apreciable. Efervescencia localit- 
zada i generalitzada en pseudomicelis, no- 
duls i de forma difusa, a la base augmenten 
els noduls. Molt poques graves i molt poques 
pedres, semblants a les de l'horitzó superior. 
Estructura fragmentaria, neta, generalitza- 
da. Activitat biologica debil. Transició di- 
fusa. Límit regular. 
- Bk: De 79 a 99 cm. Color gris rosat. 

Aparentment no organic. Carbonats en mas- 

ses pulverulentes, noduls i en forma lítica. 
Molt poques graves i molt poques pedres. 
Estructura fragmentaria, poliedrica suban- 
gulosa. Activitat biologica nulala. Transició 
gradual. Límit regular. 
- Ck: Mes de 99 cm. Color gris rosat. 

Taques molt abundants de color bru molt 
paldid, de límits poc nets. Aparentment no 
organic. Forta efervescencia, elements difu- 
sos, lítics, en pseudomicelis i en masses pul- 
verulentes que afecten tot l'horitzó. Estruc- 
tura fragmentaria poc neta, poliedrica i ten- 
dint a massiva. Semirígid. Activitat biologi- 
ca nulela. 

Comentari (vegeu Taules 2 i 3) 

El perfil CALD-2 té un contingut baix de 
materia organica, amb una relació C/N bas- 
tant equilibrada. Les tkcniques de conreu i 
I'aport periodic de fems explica la distribu- 
ció del C i N. 

La textura permet una bona aireació del 
perfil fins a la fondiria on s'inicia l'encros- 
tament calcari. Aixo no obstant, el pendent 
assegura el drenatge lateral del sol. Aquest 
encrostament calcari pot representar una 
barrera per a l'enfonsament de les arrels, 
tant de tipus mecanic (disminució de la po- 
rositat) com de tipus químic (elevació molt 
important dels carbonts en la fracció més fi- 
na). 

La C.I.C. és moderadament baixa i el sol 
esta saturat, sobretot en Caz+, la qual cosa 
descompensa l'equilibri amb el Mg2+ i el 
K + .  

La distribució de I'argila i dels oxids de 
Fe en l'horitzó B no presenta cap pa- 
ral-lelisme. 

Els horitzons de diagnostic identificats 
són: epipedon bchric, cambic i calcic. 

En la Taula 3 s'han resumit els principals 
resultats analítics del perfil CALD-5, estu- 
diat en les mateixes condicions de pendent 
i de roca mare que el perfil CALD-2, pero 



sota la vegetació seminatural d'un bosc de tal com era d'esperar, en els horitzons de su- 
~i pinyer amb brolles. perfície, resultat del desigual  balan^ de la 

Facilment s'observa la correspondencia materia organica en els dos perfils, que en 
que hi ha en els horitzons inferiors (a partir aquest cas dóna lloc a un horitzó O i un Al 
de 25 cm de fondaria). Les diferencies són, molt més ric en humus. 

TAULA 1 
Termometria, pluviometria i balanv hidric, 

elaborat a partir de les dades climatiques de I'estació de Caldes de Montbui 

(1) Deficit mensual d'aigua: ETp - Pm (acumulada dels mesos anteriors, suposant que les perdues = 0) 
(2) Mitjana mensual de dies de pluja. 

Mes 

Tm. 
Pm. 

ETP 
ETr 

(1)D 
(2)DP 

S. O .  N.  D. G.  F M$. Ab. Mg. Jn. JI. Ag. 

20.6 16.2 11.0 7.5 6.7 7,8 10,6 13,l 16,3 20,2 23,3 23,O 
77 69 52 49 31 35 55 56 61 50 32 49 
97 60 30 17 15 17 37 50 79 114 142 129 
77 60 30 17 15 17 37 50 79 114 71 49 
20 - - - - - - - - - 71 80 

7 7 6 5 4 5 7 8 9 6 4 6  

Anual 

14.7 
616 
787 
- 
- 
74 
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TAULA 2 

Perfil CALD-2 

color 
Prof. c- Hor. sec humit 4 C 

AP 0 - 1 1  lOYR 5,5/3 lOYR 514 0.54 

A P ~  1 1  - 30 IOYR 5/3 lOYR 514 0.45 
A B 30 - 49 10 YR 5/4 lOYR 5/6 0.37 
BH. 49 - 79 7,5YR 5/4 IOYR 5/6 0.21 
R k  79 - 99 7,5YR 6/2 lOY R 5/8 0,20 
Ck 9 9 - 1 1 0  7,5YR7/2 lOYR7/6 0,16 

PH 
O'o 'o N/% H20 -- CIK 

0,07 7.3 8.25 7,30 
0,05 9,6 8.20 7,20 
0.04 10 8.30 7 ,O0 
0,015 14 8.20 7,lO 
n.d. - 8,30 7.10 
n.d. 8,30 7.20 

'"0 

Hor. SG SF LLG L1.F A Textura 

AP 29.30 16,32 10,99 17.20 26.53 Fr. arg. are. 
A P ~  31.02 14,71 11.43 15,46 27,37 Fr. arg. are. 
AB 23,70 14,91 12,33 16.11 33.59 Fr. arg. 
B w 28.82 11,73 11,89 13.70 33.86 Fr. arg. 
Bk 23,04 10.11 11.03 17.99 37,83 Fr. arg. 
Ck 21,72 14.44 9,11 24,99 29.94 Fr. arg. 

mmhas 
Hor. C.E. 2S°C -- 
AP 0,225 
AP2 O, 166 
AB 0,227 
B w O, 173 

Bk O, 160 
Ck 0,175 

9'0 total 
CaCO. % Fe, % Fe, % Fe,,, --- 

9,5 15,O 61,3 
10,O 16,O 62,5 
10,O 21,4 46,7 
11,O 21,5 51,l 

9,0 21,5 41,9 

8,s 15,O 56,7 



A R X I L S  de 1'Elc. SUD. d'.4grlcuI!ura. Barcelona 29 

TAULA 3 

Perfil CALD - 5 

mmhoi. PH vo total 
Hor. Prof. cm. m. C C.E. H,O CIK CaCO, 
- - - - - - - 

O - 4,5 - O n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Al  O - 5.5 1.96 0,280 8.00 7.30 11.25 

AB 5.5 - 22.0 0,78 0,226 7.85 7.30 12.35 
Bw 22.0 - 45,O 0.35 0,234 8,00 7.30 11.25 
Ck 45,O - 52,O 0.31 0,244 8,OS 7.35 14.50 

?'o 
SG SF LLC LLF A Textura Hor.pp--p-  

O n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. 
A l  24,46 13.08 25.60 16,52 20.34 Fr. 
AB 22.18 12,48 23.80 15.83 25.83 Fr. 
Bw 17,63 13,18 21.20 15,84 32,15 Fr. arg. 
C k 21,78 15,30 20,lO 11.45 31.39 Fr.arg.  

3.3. Sols de la terrassa baixa 

Perfil CALD-6 

Data de descripció: 28/2/81 
Localització: terme municipal de Caldes 

de Montbui. Torre Marimon. 
Altura: 1923 m. d'altitud. Pendent: 1 - 

2%. Material de partida: diposits al.luvials 
arenosos. Vegetació i ús del sol: bosc de pi 
pinyer amb restes d'alzinar degradat, amb 
sotabosc de Rumex, sp. Cistus sp. Rosma- 
rinus officinalis, i gramínies diverses. Lleu- 
gerament pedregós en superfície. 

Classificació: (C .P .C.S.) Bru moda1 eu- 
trof 

Soil Taxonomy: Calcixerollic Xerochrept, 
Franca grossa, sobre esqueletica arenosa, 
mixta, no calcarea, termica. 

Descripció del perfil 

Horitzó 

- 01: De -2 a O cm. Fullaraca sense des- 
compondre, fulles de pi i d'alzina, restes de 
tiges i petits troncs no descompostos. 
- 02A1: De O a 4,5 cm. Color bru fosc 

vermellós. Arnb restes organiques. Molt po- 
ques graves, algunes pedres i molt pocs 
blocs. Estructura que tendeix a fibrosa, poc 
neta. Semirígid, poc friable. Algunes arrels 
fines, vives. Activitat biologica molt inten- 
sa. Transició neta, límit irregular. 
- Al :  De 4,5 a 8,5 cm. Color bru. Amb 

m.0. directament apreciable. Molt poques 
graves, molt poques pedres i molt pocs blocs. 
Estructura fragmentaria neta generalizada, 
poliedrica subangulosa, fina a mitjana. Se- 



mirígid, no plastic. Arrels fines Ilenyoses, de - C2: Mes de 93 cm. Color rosa. Apa- 
pi. Activitat biologica mitjana. Transició ne- rentment no organic. Graves i pedres. Es- 
ta. Límit irregular. tructura particular. Molt poques arrels. Ac- 
- AB: De 8,5 a 16,5 cm. Color bru clar. tivitat biologica nulda. El sol és més 

Taques fosques de materia organica poc con- profund. 
trastades, amb Iímits nets, de forma arrodo- 
nida de color bru grisós molt fosc. Amb (vegeu Taula 4) 
m.0. localitzada a les taques. Molt poques 
graves, algunes pedres, molt pocs blocs. Es- 
tructura poliedrica subangulosa fina a mit- 
jana. Semirígid, no plastic. Arrels fines i mit- 
janes, vives, Ilenyoses. Activitat biologica 
mitjana a feble. Transició neta, límit 
ondulat. 

Bwl: De 16,5 a 4 4 5  cm. Color bru ver- 
mellós. Algunes graves, molt poques pedres. 
Estructura fragmentaria generalitzada mit- 
jana. Semirígid, no plastic. Arrels fines, mit- 
janes i grosses, vives. Activitat biologica: 
presencia de micelis. Transició difusa, límit 
regular, lleugerament inclinat. 
- Bw2: De 44,5 a 62 cm. Color bru ver- 

mellós. Aparentment no organic. Graves 
molt abundants, pedres molt abundants, 
blocs. Estructura politdrica subangulosa 
mitjana. Semirígid, no plhstic. Arrels mit- 
janes, vives i necrosades, envoltant els blocs. 
Activitat biologica molt feble. Transició ne- 
ta. Límit irregular. 
- C 1 k: De 62 a 93 cm. Color bru verme- 

Ilós clar. Aparentment no organic. Eferves- 
cencia localitzada en la part inferior de certs 
codols (((pendents))). Graves, pedres. Estruc- 
tura particular. Arrels fines i mitjanes, vi- 
ves i necrosades. Activitat biologica nulela. 
Transició neta. Límit irregular. 

So1 forestal, poc diferenciat, amb acumu- 
lació superficial de materia organica, que 
disminueix rapidament en profunditat. Es- 
ta poc descomposta (horitzó 0 1 i 0 2 A  l ) ,  és 
moderadament acida i moderadament desa- 
turada. Per sota té un hortizó Al arnb ca- 
racters de mull acid-moder. 

L'acumulació no és prou important per 
poder donar el gruix necessari d'un epipe- 
don mollic. 

La textura arenosa del perfil propicia una 
valor baixa de la capacitat d'intercanvi ca- 
tionic, que s'incrementa fortament en super- 
fície, paral.lelament amb I'enriquiment de 
materia organica. Al contrari, el percentat- 
ge de saturació de bases augmenta en sentit 
invers. 

Afavorides per la textura, les sals s'acu- 
mulen en la part inferior del perfil, donant 
lloc a la precipitació de carbonats (horitzó 
calcic de textura arenosa-franca). 

En el perfil no s'observen revestiments 
d'argila, malgrat que I'índex d'al.luviació si- 
gui de més d11,5. Per tant, no es complei- 
xen els requeriments de I'horitzó argilic. 

Els horitzons de diagnostic identificats són 
ochric, cambic i calcic. 
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Hor. 

o 1 
O2A 1 

Al 
AB 
Bwl 
Bw2 

C k 
C 

Prof. cm. 

-2 - o 
o - 4,5 

4.5 - 8.5 
8.5 - 16.5 
16.5 - 44 
44 - 62 
62 - 93 

mes de 93 

Hor. 

o1 
02A1 
Al 
AB 
Bwl 
Bw2 
C k 

C 

TAULA 4 

Perfil CALD-6 

Color 
Sec humit 

n.d. n.d. 

5YR 3/2 5YR 3/3 
7,5YR 5/2 IOYR 3/2 
7,5YR 6/4 7.5YR 4/2 
5YR 5,5/3 7,5YR 5/4 
5YR 5/4 7,SYR 4,5/4 
5YR 6/4 7,5YR 5/6 
5YR /4 7,5YR 6/6 

Q'o !v 
n.d. 

1.15 
0.17 
0.04 
0.03 
0.02 
- 
- 

"70 

LLG 

n.d. 

n.. 

8.30 
13.63 
10,20 
8.32 
1.53 
0,oo 

LLF A 

n.d. n.d. 

n.d. n.d. 

12,85 5,35 
5,22 5,35 
3,96 8,26 
5,86 9,81 
3,32 8.60 
0,51 5,35 

Hor. 

0 1 

02A1 
Al  
AB 
Bw 1 

Bw2 
Ck 
C 

Textura 

- 
- 

Fr. are. 
Fr. are. 
Fr. are. 
Fr. are. 
Are. fr. 

Are. 



mmhoi 
C.F. 25°C 

n.d. 

0,355 

0,064 

0,066 

0,074 

0,249 

0,240 

"o total 
CaCO, 

n.d. 

Perfil CALD-14 

Data de descripció: 27/3/81 
Localització: Terme municipal de Caldes 

de Montbui. Torre Marimon. 
Altura: 193,5 m. Pendent: 2,5070. Mate- 

rial de partida: diposits al-luvials fins. Ve- 
getació i ús del sol: camp Ilaurat, en guaret 
(amb males herbes Veronica sp., Poligonae 
sp., Silene sp., i d'altres). algunes pedres en 
superfície. 

Classificació: C.P.C.S.: Bru calcic. 
Soil Taxonomy: Typic Xerochrept, Fran- 

ca fina, sobre arenosa, mixt, calcaria, ter- 
mica. 

Descripció del perfil 

Horitzó 
- Apl: de O a 5 cm. Amb materia orga- 

nica no directament apreciable. Algunes gra- 
ves i algunes pedres. Estructura fragmenta- 
ria poc neta generalitzada, poliedrica, mit- 
jana. Rigid, entre fragil i poc fragil. Algu- 
nes arrels fines, activitat antropica intensa. 
Transició neta. Límit irregular. 
- Ap2: de 5 a 16 cm. Color vermell gro- 

guenc. Amb m.0. no directament apreciable. 
Efervescencia molt debil, elements Iítics. Al- 
gunes graves i algunes pedres. Estructura 
fragmentaria poc neta, generalitzada, polie- 
drica, mitjana. Semirígid, friable. Arrels 
molt fines. Activitat biologica molt forta. 
Transició neta. Límit regular. 

ro Fe, "'o Ee, ró Fe, , 
--- 

n.d.  n.d. - 

4 , m  5.99 66.78 

4.00 9-51 42.06 

4.50 9,95 45.23 

5.50 9.50 57.89 

5.00 13.00 38,46 

4.50 14.46 31,12 

3.50 11.98 29.26 

- Ap3: de 16 a 31 cm. Color bru. Amb 
restes vegetals enterrades. Efervescencia 
molt debil, elements litics. Algunes graves i 
algunes pedres. Estructura fragmentaria poc 
neta que tendeix a poliedrica subangulosa 
mitjana. Semirígid, friable. Arrels. Activi- 
tat antropica forta, palla enterrada. Transi- 
ció neta. Límit regular. 
- Bw 1: de 3 1 a 45 cm. Color vermell gro- 

guenc. Aparentment no organic. Efervescen- 
cia generalitzada i difusa. Algunes graves i 
algunes pedres. Estructura fragmentaria poc 
neta, poliedrica grossa. Semirígid, friable. 
Arrels molt fines en la massa de I'horitzó. 
Activitat biologica molt feble. Transicio di- 
ferenciada. Limit regular. 
- Bw2: de 45 a 58 cm. Color bru verme- 

llós. Algunes taques localitzades (((turríco- 
les» de diferent material). Aparentment no 
organic. Efervescencia generalitzada, ele- 
ments litics. Molt poques graves i molt po- 
ques pedres. Estructura fragmentaria polie- 
drica neta, generalitzada, entre mitjana i 
grossa. Semirígid, friable. Arrels fines i vi- 
ves en la massa de I'horitzó. Activitat bio- 
logica molt debil. Transició diferenciada. Li- 
mit regular. 
- Cl :  de 58 a 98 cm. Color bru verme- 

Ilós clar. Aparentment no organic. Eferves- 
cencia forta generalitzada d'elements Iítics. 
Molt poques graves, algunes pedres i alguns 
blocs. Estructura particular generalitzada. 
No plastic, poc enganxós. Arrels fines en la 



massa de I'horitzó. Activitat biologica molt 
debil. Transició neta. Límit irregular. 
- C2: més de 98 cm. Nivell de pedres, 

amb matriu arenosa que dóna efervescencia. 

Comentari (vegeu Taules 5 i 6) 

Sol agrícola amb un bon contingut de ma- 
teria organica en la part alta (fins a 31 cm.). 
Els valors de la capacitat d'intercanvi son 
baixos. 

Per sota de 58 cm. hi ha un canvi de ma- 
terial, caracteritzat per un increment de I'are- 
na grossa i un empobriment en argila. A la 
vegada, augmenta el contingut en carbonats. 

Els valors de la relació Fe lliure / Fe to- 
tal són inferiors o lleugerament superiors al 
50%' malgrat el color vemellós intens que 
presenten la majoria dels horitzons del per- 
fil. 

Són de remarcar els valors relativament 
alts de .Vgz- de bescanvi, que possiblement 
corresponen a la presencia de la dolomia en 
el material de partida. 

Els horitzons de diagnostic identificats són 
ochric i cambic. 

En la mateixa terrassa baixa s'han estu- 
diat altres sols forestals. Prenent com a 
exemple el perfil CALD-8 (Taula 6) s'obser- 
va que són molt arenosos (per sobre del 
70%) i amb un important contingut de car- 
bonats distribuits irregularment. 

Els horitzons de diagnostic identificats són 
ochric i cambic. 

Aquests sols ocupen en la finca gran part 
de la zona dedicada a bosc i estan per sota 
d'un petit talús que separa diferents episo- 
dis dins de la terrassa al-luvial baixa. 

TAULA 5 

Perfil CALD-14 

Hor. Prof. cm. 

A P ~  0 - 5  
A P ~  5 - 16 

Color 
ser humit 

PH 
C/N H ~ O  CIK --- 
5 3  7.30 7,lO 
7.1 7.30 7.10 
6 7  7.10 6.70 
- 7.80 7,40 
- 8.30 7.20 
- R,35 7.30 

070 

SC SF LLG LLF Textura ! ! L A - -  
AP 1 29,lO 22.15 28.82 1.33 18,60 Fr. are. 

A P ~  30,20 22,60 14.30 14.05 18,85 Fr.are.  
Ap3 29,35 24.00 14,16 11,32 21,17 Fr. 
Bwl 33,96 22,73 10.40 12.44 20.31 F r . a rg . a r e .  
Bw2 39,70 24,15 6.95 5.35 23,85 Fr. arg. are. 
C 60,65 19,05 4,16 6,72 9,42 Are. fr. 



Hor. Na- K - 
Apl 0,06 0.56 

Ap2 0.03 0.61 

.Ap3 0.05 0.61 

BN 1 0.08 0.48 

B\\2 0.05 0.38 

C 0.04 0.10 

Hor. 

A P ~  
A P ~  
Ap3 
Bwl 
Bw2 

C 

Hor. 

o 
Al  
B w 
BC 

C 1 
C 2 

mmhos VO total 
C.E, 25°C CaCO, --- 

0,248 0,36 
0,258 0.45 
0,210 0.60 

Prof. cm. 

@'o Fe, 

n.d. 
8,50 
9.06 
9.50 
8.51 
6.00 

TAULA 6 

Perfil CALD-8 

SG Hor. 

O n.d. 
Al 41,40 
Bw 53,90 
BC 92.34 
C 1 92,72 

C2 80,54 
C 3 77,96 

I Fe, % Fe,,, -- 
n.d. n.d. 
18,42 46.24 
17.97 50.45 
17.48 54.39 
17.48 48,71 
1 1 ,O0 54,62 

mmhos. 
C. E. 

n.d. 
0,425 
0,275 
0,250 
0,250 
0,295 
0,295 

Yo total 
CaCO, 

n.d. 
n.d. 

22.00 
30,30 
26,40 

4,20 
26,90 

A Textura 

n.d. - 
10,57 Fr. are. 
9,02 Are. fr. 
3,91 Are. gros. 
1,60 Are. gros. 
2,91 Are. gros. 
4.91 Are. fr .  
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Conclusions 

En I'area estudiada es diferencien dues 
unitats morfologiques. El vessant modelat 
sobre les arcoses granítiques, que dóna lloc 
a un relleu ondulat, ocupa la part occiden- 
tal de la finca. D'altra banda, hi ha la ter- 
rasca al.luvial baixa de la Riera de Caldes. 
Els sols associats a aquestes unitats presen- 
ten propietats físico-químiques diferents. 

Així, sobre I'arcosa es troben sols de ti- 
pus Bru Calcari amb crosta, que presenten 
variacions locals diferents segons la seva uti- 
lització, sÓ1s agricoles (CALD-2), sbls fores- 
t a l ~  (CALD-8) o segons la seva posició to- 
pografica (erosió o acumulació de I'horit- 
zo A). 

La terrassa al.luvial baixa presenta sols 
més diversificats, conseqüencia dels diferents 

aports al .luvials. 
Així, si els al-luvions son arenosos i no car- 

bonatats es desenvolupa un sol Bru 
(CALD-6) amb forta acidesa en superfície, 
afavorida per la presencia d'un bosc de pi; 
en la base s'observen indicis d'acumulació 
de carbonats secundaris (horitzó Ck de tex- 
tura arenosa). 

Sobre al.luvions lleugerament carbonatats 
els sols son Bru Calcic amb pH neutre-basic 
i amb el complex de bescanvi totalment sa- 
turat (CALD-14). 

Quan el material de partida és una arena 
carbonatada i hi ha una vegetació arboria, 
el so1 que es forma és de tipus Bru Calcari 
(CALD-8) amb un contingut alt de carbo- 
nats. 
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