Avellaners del sot de la Núvia
Fogars de Montclús
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
entre el PK 19 i el 20.
Alçada:

Vallès Oriental
Sot de la Núvia
A tocar de la carretera BV-5114, a l'alçada del Sot de la Núvia,
1125

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

41.76502
2.46612
455623
4623825

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:

08081 - 175
Patrimoni natural
Espècimen botànic
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Diversos propietaris
Virgínia Cepero González
ds., 23/04/2011 - 02:00

Descripció
Els avellaners del sot de la Núvia es troben a tocar de la carretera BV-5114, a l'alçada del
Sot de la Núvia, entre el PK 19 i el 20. En destaquen diversos exemplars força
desenvolupats de característiques similars.
l'avellaner (Corylus avellana) és un arbre caducifoli que viu a l'hemisferi nord en climes
temperats. Les seves fulles són arrodonides, simples i serrades. Les flors són de
pol·linització anemòfila en aments, Els fruits de 1-2 cm de diàmetre, es troben de forma
parcial dins d'un involucre.
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L'avellaner representa una important font de recursos alimentaris especialment per als
mamífers rosegadors, com l'esquirol (Sciurus vulgaris), el ratolí de bosc (Apodemus
sylvaticus), el talpó muntanyenc (Microtus agrestis) i la rata cellarda (Elyomis quercinus).

Història
Els aprofitaments dels avellaners al Montseny han estat diversos. Les avellanes sempre han
tingut un gran valor com a fruits secs pel seu elevat contingut en olis i eren recomanades a les
persones amb la tensió arterial baixa. A partir dels mil metres, on la canya no hi creix, l'avellaner
s'ha usat per asprar les mongeteres, tomaqueres, etc. Les seves branques flexibles eren
utilitzades en cistelleria i de la seva fusta se'n feien algunes eines de camp de mànecs llargs que
no calia que fossin gaire resistents, com les forques, els rampins o els arpiots. També ha estat
utilitzat per a la fabricació de bastons. BRONCANO (2006: 123)
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