Alzina de Manudells
Casserres
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Berguedà
Davant la masia de Can Menudells
A l'alçada del PK 6 de la B-4132z
517

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.02998
1.86778
406276
4653725

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08049 - 229
Patrimoni natural
Espècimen botànic
Bo
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Privada
08048A00600020
Jordi Montlló Bolart
dc., 27/06/2012 - 02:00

Descripció
Alzina (Quercus ilex ssp ballota) que es troba plantada entre dues planes de conreu de
cereals, molt a prop de Can Menudells, envoltada d'aritjol i esbarzers així com per una
franja d'alzines molt joves, damunt d'una llosa de pedra sorrenca i exposada a ple sol.
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Destaca de la resta de vegetació arbòria que hi ha al voltant, bàsicament formada per
restes de màquia i brolla de romaní. La capçada és espessa i la seva escorça fosca i
clivellada. Presenta algunes ferides cicatritzades a nivell del tronc i de la brancada a causa
de la virulència dels incendis de l'any 1994 dels quals va sobreviure i es va refent any rere
any amb nous rebrots. Mesura 17 m d'alçada total x 20 m. de capçada mitjana x 3,50 m de
volt de canó i 4,10 m de volt de la soca. Es tracta d'un arbre perennifoli amb fulles coriàcies
molt variables. El marge és dentat i punxant a les fulles més joves. L'anvers de la fulla és
d'un color verd fosc i el revers blanc i pelut, sobretot a les fulles més velles. El fruit és la gla,
amb les escames de la cúpula no punxats. L'alzina floreix als mesos d'abril - maig. Les
glans maduren al començament de la tardor.

Història
Té un creixement molt lent que produeix una fusta molt dura i compacta, molt apreciada per fer
eines del camp i fusteria. Les branques es fan servir per fer llenya i carbó vegetal d'una qualitat
excel·lent .
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