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Prepirineus Centrals 
Catalans:

Serres exteriors
Serres marginals
Montsec

Conca de Tremp

Serres Interiors

Àmbit geogràfic



Vista del Montsec en el seu extrem occidental



Montsec: serralada de quasi 40 km de longitud i poc més de 5 km d’ample

Montsec

S. Sant Mamet

S. Montclús

Serra Mitjana



Vista de la Conca de Tremp i serra Mitjana des de la cinglera de Benavent



Conca de Meià i estribacions de la serra de Sant Mamet al fons a la dreta



Anàlisi de la diversitat vegetal

Les espècies i les poblacions.

Els hàbitats i les comunitats vegetals.

El paisatge vegetal.



Valoració:
Nombre estimat d’espècies:

[Montsec 1.300 tàxons (28% aprox. total fPC)]

[Serres exteriors prepir. 1.550 tàxons (34% fPC)]

Endemismes: representa un 2%. La majoria d’origen
submediterrani.

Hi ha diverses espècies catalogades/protegides:
Espècies d’interès comunitari (Directiva Hàbitats)

Espècies incloses en annexos del D 172/2008, fl. amenaçada Cat.

Espècies estrictament protegides en el PEIN (D 328/1992)

LES ESPÈCIES I LES 
POBLACIONS: LA FLORA



Centaurea uniflora subsp. emigrantis



Petrocoptis pardoi (=P. crassifolia subsp. montsicciana



Aquilegia viscosa subsp. montsicciana



Scabiosa crenata subsp. pulsatilloides



Spiraea crenata subsp. parviflora



LES COMUNITATS VEGETALS I 
ELS HÀBITATS

 Estimació de comunitats vegetals catalogades:
Montsec 85 associacions; serres exteriors prepir. (165
associacions)

 Classes fitocenològiques amb major representació
d’associacions: comunitats nitròfiles (35), brolles i
matollars (22), comunitats rupícoles (20).

 Estan representats 73 hàbitats de Catalunya.

• Valoració:



LES COMUNITATS VEGETALS I 
ELS HÀBITATS

Comunitats climàciques: 
boscos esclerofil·les (carrascars, arbocedes)
boscos marcescents (rouredes de fulla petita i martinenc)
boscos caducifolis (fagedes, boscos mixtos de caducifolis)

Comunitats secundàries:
pinedes, garriga, brolles, matolls, joncedes i prats secs.
bardisses, conreus i pastures.

Comunitats permanents:
bosc de ribera.
comunitats de llocs aigualosos.
comunitats rupícoles.

• Predominança i extensió:



LES COMUNITATS VEGETALS I 
ELS HÀBITATS

Comunitats de llocs aigualosos.

Comunitats rupícoles.

Comunitats gipsícoles.

Fageda.

Alzinar amb marfull (arbocedes).

• Singularitats:



Comunitat de caròfites (Charatea)



Comunitat rupícola d’obaga



Fageda calcícola

Fagus sylvatica

Fageda calcícola



Alzinar amb marfull 

Quercus ilex subsp. ilex



Rouredes + pinedes pi roig-
pinassa + matollars + pastures

Carrascar + garriga + 
brolles + prats secs

Conreus + bardisses+ 
veg. ruderal

Veg. rupícola
Fageda + telleda

Il·lustració FJO



EL PAISATGE VEGETAL

Heterogeni.

Equilibrat.

Connectat.



Vessant nord del Montsec per l’extrem oriental



Serra de Montclús



Espais naturals protegits

Web Departament Medi Ambient i Habitatge



Factors que han contribuït a la 
biodiversitat vegetal

Temps.

Herència geològica.

Clima.

Ésser humà



TEMPS

És un factor molt important,
atès que és necessari perquè
es doni el fenomen evolutiu.

És un factor del que depenen
tots els altres.



HERÈNCIA GEOLÒGICA

Diversitat de substrats.

Topografia.



HERÈNCIA GEOLÒGICA

Materials carbonatats.
Materials evaporítics.

Materials detrítics.

Conseqüències:
Proporcionen hàbitats adequats per a diversos

tipus de comunitats vegetals.

Diversitat de substrats:



Materials carbonatats

Flora àmplia.

Comunitats vegetals diverses 
associades a...

sòls més o menys profunds: 
boscos, garriga, brolles.
sòls superficials o nuls: 
prats secs i roques.
precipitació de carbonat 
càlcic (tosques calcàries).



Vessant sud del Montsec d’Ares



Santolina chamaecyparissus

Cistus clusii

Erinacea anthyllis



Jonquera en una surgència
amb precipitació de carbonat



Remintoladors i degotalls calcaris

Adiantum capillus-veneris



Materials evaporítics

Flora singular associada:
Gipsòfits

Comunitats singulars:
Comunitats gipsòfiles



Ononis tridentata v. tridentata Ononis tridentata v. edentula

Gypsophila struthium subsp. hispanica



Materials detrítics

Generen hàbitats contraposats segons la
granulometria i allotjen comunitats vegetals i
espècies poc esteses pel territori:

a) Materials argilomargosos:
sòls amb entollament freqüent (jonqueres)

b) Materials sorrencs:
sòls molt permeables (brolles) i en ocasions de

naturalesa àcida (bruguerars, pradells terofítics)



Jonquera a les margues del Coll d’Orenga



Schoenus nigricans

Cirsium monspessulanus Lysimachia ephemerum



Herència geològica

Diversitat de substrats

Topografia:
– Disposició dels relleus
– Altitud
– Formes del relleu
– Singularitats: relleus 

relictes geomorfològics
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