Castanyers de la Traüna
Fogars de Montclús
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Vallès Oriental
La Traüna
Al marge esquerre del camí d'accés a la Traüna, just abans d'arribar a
la casa.
732

Coordenades:

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

41.77403
2.40338
450415
4624860

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Observacions protecció:
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Fitxes associades:

08081 - 180
Patrimoni natural
Espècimen botànic
Regular
Van perdre els seus trets monumentals degut als tractaments que se'ls
van aplicar per combatre l'afectació de la malaltia del xancre
Legal
Declarats monumentals en l'ordre DARP del 19 d'abril de 1991.
Fàcil
Social
Pública
Diputació de Barcelona

La Traüna
Barraca d'artigaires de la Traüna

Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:
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Descripció
Es tracta de quatre castanyers (Castanea sativa Miller), disposats l'un al costat de l'altre, que creixen al
marge esquerre del camí d'accés a la Traüna, just abans d'arribar a la casa. Són arbres declarats
monumentals per la Generalitat de Catalunya en l'ordre DARP del 19 d'abril de 1991.
Fa uns anys van perdre els seus trets monumentals degut als tractaments que se'ls van aplicar per combatre
l'afectació de la malaltia del xancre; fins aquell moment, un d'ells era considerat el més alt del Montseny,
amb 26 m d'alçada, i un altre el de la capçada més ampla, amb 25,7 m de diàmetre.
Segons dades de l'any 2006 (vegeu bibliografia), el més alt arribava tan sols als 15 m d'alçada i el més
ample de capçada a 14,8 m. Tot i així, actualment continuen sent quatre impressionants castanyers.
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