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3.1.3. LA ZONA DE LES MAQUES I DELS ESPINARS 
(OLEO-CERATONION I QUERCION ILICIS) 

Penetrar al gran domini de les máquies i dels espl- els efectes, de manera que horn trobava encara boscos 

nars és imprimir un canvi important en l'òptica que imponents, baldament fossin de plantes esclerofilles. 

fins ara hem emprat per a conèixer i analitzar la vege- Pere, quan aquesta escassesa hídrica sobrepassa deter-

tació del país dels alzinars. Al país de les máquies i minades cotes, sobretot si es combina amb tempera-

dels espinars, en efecte, les coses són prou diferents. tures elevades, qualsevol recurs és inútil i ens endin-

Prou diferents, si més no en les etapes més degradades sem de forma progressiva en formacions cada cop més 

o en les menys allunyades de la potencialitat óptima, eixarreïdes i de tendència subárida, de les quals els 

car ja és sabut que les etapes intermèdies tendeixen a espinars en són un bon exponent. 

assuaujar diferències. Tots els recursos comentats a propòsit del domini 

El país de les máquies i dels espinars no duu, corn dels alzinars són aquí repetits i exacerbats: esclero-

a vegetació estable final, climácica si voleu, comunitats fi11esa, espinescència, reducció de la superfície foliar, 

forestals de port arbori. A tot estirar horn pot trobar- etcètera. Som encara a la regió mediterrània i, és dar, 

se amb una máquia més o menys densa i alta, però no els trets comuns ens ho recorden. En realitat potser 

pas amb un bosc. Només, si de cas, alguna brolla ar- no cal hipervalorar el fenomen de la manca d'arbres. 

brada modificar aquest estat de coses, però alesho- La transició, sud enllà, és gradual i no pas brusca, si 

res l'estrat arbori —de pins, tanmateix— será par- deixem de banda aquest fet. Però tampoc cal relativit-

ticularment esclarissat i neulit. Això en el més complex zar-lo massa, car la manca d'arbres, ultra ésser molt 

dels casos, car normalment seran les brolles, lei timo- aparent, accentua les rigors a què és sotmesa la resta 

nedes i les comunitats herbàcies els elements de debò de la vegetació, per manca d'ambient nemoral. 

dominants. Dominants i, segons a on, fins i tot finals: D'una manera general, el país de les máquies i espi-

al país dels espinars, els rigors climàtics no permeten nars constitueix la província meridional de la regió me-

la instauració més que de bosquines d'escassa entitat, diterania, amb l'excepció, potser, d'algunes àrees con-

corn a maxim. tinentals més aviat relacionables, malgrat tot, amb la 

La manca d'aigua és, certament, el factor autèntica- província septentrional. És domini de les maquies tota 

ment limitant en aquest domini, qui n'ocasiona la la terra baixa balear i valentina i força contrades de 
instauració per a ésser exactes. Al domini dels alzinars l'interior més eixut i occidental del Principat, així corn 

ja se'ns feia present el fenomen, però les adaptacions una bona llenca litoral del migjorn català, de Barce-

morfológiques dels vegetals reeixien a dissimular-ne lona cap avall (vegeu mapa de la vegetació adjunt). 

3.1.3.1. Les máquies i els espinars 

Les máquies litorals (Oleo-Ceratonion p.p.) permanència (cas dels alzinars amb carrasca del litoral 
tarragoní). D'altra banda, no són poques les àrees de 

Si exceptuem la part més extrema del migjorn va- sòl magre que ni les discretes exigències edáfiques d'una 

lenciá, que és país d'espinar, tot el litoral situat part máquia no suportarien; horn pot pensar que aquest 

del sud de Barcelona, i també el litoral baleàric, per- empobriment de terra és recent, fruit justament de 

tanyen al domini de les máquies. En condicions primi- l'erosió que ha seguit la destrucció de la vegetació pH-

glnies, doncs, cal pensar que aquesta ampla area era mitiva, però tampoc és inversemblant que aital terra 

coberta per un mantell vegetal atapeït, però més aviat vegetal no hagi existit mai. Tant se val. El cas és que 

baix (1,5-2,5 m), per una máquia horn pot parlar del domini de les máquies litorals corn 

Les matisacions a aquesta primera aproximació són, a primera aproximació, bo i admetent totes aquestes 

és clar, importants. Només cal dar un cop d'ull a la restriccions, secundàries al capdavall. 

caiguda de latitud que comporta el recorregut propo- L'àrea de les máquies litorals se superposa, sensible-

sat per a comprendre'n de seguida la necessitat. 0, tam- ment, al nostre espai costaner calcari i el desborda per 

bé, valorar l'efecte del relleu en tot plegat. Les restes l'interior. Això no és una casualitat mancada de sentit. 

que ens han pervingut d'aquest presumible mantell de Sabem que els sòls suportats per calaries solen ésser 

bosquina ens ho confirmen. També l'existència de par- més permeables que els bastits sobre roca silícia, la 

racs de vegetació arbòria, en ple cor d'aquest país de qual cosa equival a dir que són més eixuts. Això sig-

máquia, allá on algun redós favorable en fa possible la nifica que als efectes d'un clima progressivament eixut 
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sud enllà, se superposen els d'uns sòls menys capaços garrofer (Ceratonia siliqua) 

de retenir l'aigua. No cal ponderar l'efecte sinèrgic de arítjol (Smilax aspera) 

la combinació. És així corn la falla a favor de la qual roja (Rubia peregrina) 
esparreguera (Asparagus acutifolius) 

el Llobregat guanya el mar a través del Sistema Litoral bruc d'hivern (Erica multiflora) 
es configura corn un límit tallant entre el país dels alzi- cáclec (Juniperus oxycedrus ssp. rufescens) 
nars, al N del riu (Collserola, etc.) i el de la máquia etc. 

al S (Garraf, etc.): a l'esquerra o N trobem materials 
ESTRAT HERBACI granítics i esquistosos, mentre que a la dreta o S hi 

ha materials calcaris. Sota un clima pràcticament uni- ALTURA: 1-25 cm 
RECOBRIMENT: 10-30 % forme a la periferia del riu, però al límit de les possi- COMPOSICIó: llistó (Brachypodium retastim) 

bilitats del bosc, el canvi del substrat determina el cárex (Carex halleriana) 
canvi de domini vegetal. etc. 

El fenomen es repeteix a l'extrem N del nostre país. 
Una sèrie de circumstàncies determinen una curiosa La domináncia aclaparadora del llentiscle, del gar-
minva de la pluviosítat, a la qual se suma l'aflorament ric i del margalló és el tret més acusat d'aquesta má-
de rogues de natura calcària. El resultat, malgrat la quia. I també, és clar, la presència d'algunes espècies 
latitud, és l'aparició de contrades dominades per la ja marcadament meridionals, com és el mateix margalló 
máquia litoral. No cal dir corn resulta d'irrellevant el o el garrofer. El garrofer, per cert, no sol passar de 
fenomen vist a escala general, però també cal fer tenir-hi un port arbustiu, al contrari d'allò que s'es-

. veure el seu enorme valor simptomàtic. devé a Andalusia o al Nord d'Àfrica, on és un arbre 
espontani esponerós. Tampoc és excepcional la presèn-

La mÁQuiA DE GARRIC I MARGALLÓ (Querco-Lentis- cia d'algun pi blanc (Pinas hale pensis) escadusser. 
cetum) 4" és sens dubte la més estesa als Països Ca- L'estrat herbaci és irrellevant, sí fern l'excepdó del 
talans. És la máquia de la terra baixa valenciana i del llistó, realment força abundant. Això fa de bon expli-
litoral català meridional, una comunitat molt malmesa car a la vista de la gran compacitat de l'estrat arbus-
de la qual no ens resten, malgrat la dilatada cobertura tiu, que en conjunt es presenta corn una massa ata-
dels seus dominis, més que retalls esparsos (vegeu car- pekla i realment impenetrable, com un densíssim en-
rascar amb margalló, p. 74). La seva estructura i com- treteixit de branquillons i tiges. Les mateixes plantes 
posició fonamental són les següents: lianoídes (roja, arítjol i encara alguna altra) solen dis-

posar-se superficialment, recorrent la massa pel defora, 
ESTRAT ARBUSTIU sense travessar a penes l'espai interior. 

ALTURA: 1-2 (3) m Un simple cop d'ull a la relació precedent permet 
RECOBRIMENT: 100 % de veure que tots els arbusts són perennifolís i esclero-
COMPOSICIó: Ilentiscle (Pistacia lentiscus) filies, de fulla petita, i que tenen un bon paper les 

garric (Quercus cocci! era) 
margalló (Chamaerops humilis) plantes punxents (arçot, garric, arítjol) o si més no 
argot (Rhamnus lycioides) agafatoses (esparreguera, roja). Hi detona en certa ma-
ullastre (Olea europaea var. sylvestris) nera el margalló, amb les seves grans fulles palmades, 
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' Fig. 78. MÁQUIA LITORAL DE GARRIC I MARGALLó (Querco-Lentiscetum) 
Fragments de máquina litoral, amb llentiscle, margalló, garric, etc., a la zona del Cap Roig (Baix Ebre), amb penetracions de 
brolla de romaní i bruc d'hivern a primer terme. 
(Fotos: R. Folch i GuillIn). 
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però cal no oblidar que es tracta d'una palmera —1'-áni- i la caracteritzadora presència de l'olivella (Cneorum 

ca palmera autòctona a Europa— amb uns mecanismes tricoccon); per contra, el margalló (Chamaerops ha-

fisiològics ben particulars; en qualsevol cas les fulles milis) hi és rar o absent. La máquia de garric i olivella 

són prou eixarreïdes i, als pecíols, disposen d'espines. constitueix la clímax de les Pitiüses, però ha estat tal-

De la máquia de garric i margalló, corn hem dit, ment alterada que a penes en resten retalls esparsos, 
només ens n'han pervingut retalls. I tenim dret a pen- concentrats als raiguers i a les fondalades, allá on el 

sar, encara, que són retalls en males condicions de des- sòl és relativament ben constituït. Les parts altes i 
envolupament. Sabem que el garric i el llentiscle, per culminals dels vessants, pobres de sell, no sembla que 
exemple, no són en realitat arbusts,

,
 sinó petits arbres puguin ja récuperar-la, posat que mai s'hi hagi ense-

de creixement lent, propensos a regruar-se quan són nyorit: són el domini, actualment, de pinedes sobre 
1 

objecte de capolaments o maltractes. Als morabits ma- brolles de romaní i bruc d'hivern amb lledánia (Anthyl-
(1 

gribins, Rocs sagrats i intocables, hi ha exemplars d'a- lido-Teucrietum majorici orobanchetosum latisqua-
, questes espècies que superen els 5 m d'alçària, i en mae) o de prats d'aira (Airo-Chaenorrhinetum formen-

1 algun dels nostres jardins se'n troben també de prou terae). 
grans. Vist que les condicions climàtiques del Magrib A les Gimnèsies, doncs, no hi ha máquies de garric. 1 , 
són més dures que al nostre país, podem pensar que la Una diferencia més a afegir a les moltes que ja portem 1 
nostra máquia de garric i margalló podria ésser en rea- constatades i que subratlla la independencia de la his- i t 1 
litat un bosc baix de 4-6 m d'alçària (el margalló tam- tória biológica de les Gimnesies respecte de les Pi- , 

bé arriba a atènyer aquestes dimensions), en el qual tiüses. A Mallorca i a Menorca trobem la máquia d'u- t 

les espècies herbàcies jugarien un paper més important llastre i olivella, amb elements propis que confereixen 
que no ho fan actualment. I no fóra gens arriscat de trets d'originalitat per a cada ilia, però que no arriben 
pensar que el pi blanc, de presencia escadussera en a fer-les molt diferents, que no arriben • ni tan sols a 
l'actualitat, s'hi podria fer corn un membre més de la separar-la gaire de la máquia d'ullastre i llentiscle pro-
comunitat, i no pas dels menys genuïns. Així, doncs, vernal, la mateixa que, discontínuament, ateny el N 
caldria admetre que la nostra máquia de garric i mar- del Principat a redós de les circumstàncies favorables 
galló és en realitat la fácies rebordonida d'un bosquet excepcionals que, corn ja hem comentat, hi conflueixen. 

1 
desaparegut a les nostres latituds. i 

Els fragments de máquia de garric i margalló que La MÁQUIA PROVENÇAL D'ULLASTRE I OLIVELLA c 

' hom troba a la part septentrional de l'àrea que és pró- (Oleo-Lentiscetum provinciale) 4" 0 ULLASTRAR PRO-

pia de la comunitat són rics encara en espècies cor- VENÇAL és la més estesa i coneguda d'aquest conjunt. 11 
rents al país de l'alzinar, corn les ja esmentades roja, La seva composició florística li confereix una persona- t 
arítjol, bruc d'hivern, etc. Horn convé a agrupar-los litat ben definida respecte de la máquia de garric i ( 
en una subassociació especial de trànsit (subas. pista- margalló. Hi manquen les espècies ibero-magribines i, e 
cietosum). Devers el S, el paper del llentiscle min- en canvi, en fan part d'altres de procedencia tirreno- e 
va, s'incrementa el del garrofer, desapareixen les es- balear. Vejam, esquemàticament, la seva composició i v 
pecies del domini dels alzinars i, per contra, en sovin- la seva estructura: I 
tegen d'altres de significació meridional, irrellevants 
o inexistents més al N i no consignades a la relació ESTRAT ARBUSTIU 

r 
esquemática precedent; és el cas de l'esparreguera ma- ALTURA: 1-3 m e 
rina (Asparagus stipularis) o, en menor grau, del gi- RECOBRIMENT: 90-100 % 

COMPOSICIÓ: llentiscle (Pistacia lentiscus) e 
nestó valencia (Osyris quadripartita), del cugot (Arisa- ullastre (Olea europaea var. sylvestris) c 
rum vulgare), etc. Aleshores horn parla de la subas. llereresa arbòria (Euphorbia dendroides) \ 
asparagetosum stipularis, una variant de la qual amb olivella (Cneorum tricoccon) 1 
bruc boal (Erica arboreal tanmateix, arriba a prospe- catlec (Juniperus oxycedrus) i 

arítjol  
rar sobre sòl pobre en carbonats 

(Smilax as pera) 
generat sobre grésos 

triásics. En línies generals pódríem dir que la subas. 
pistacietosum és pròpia del Principat, mentre que la ESTRAT HERBACI 

subas. asparagetosum stipularis es fa al País Valencia. ALTURA: 15-25 cm ( 
REcomumENT: 10-25 % 1 

La MÁQUIA DE GARRIC I OLIVELLA (Cneoro-Pistacie- COMPOSICIÓ: llistó (Brachypodium retusum) s 

turn lentisci)  és una comunitat próxima a la máquia cugot (Arisarum vulgare) 
1 .etc 

de garric i margalló, fins al punt que inicialment horn e 

1. 
la considerà una simple subassociació seva (Querco- La domináncia correspon al llentiscle i a l'ullastre, s 

1 
Lentiscetum cneoretosum). Ofereix una gran abundor especies que també són a la máquia de garric i mar- c 
de garric (Quercus cocci/era), de llentiscle (Pistacia galló en abundància. Però només cal comparar les llis- c 
lentiscus) i de savina (Juniperus phoenicea var. lycia) tes esquemàtiques corresponents per a adonar-se de 1 

1 

, 

1 



1 ZONA DE LES MAOUIES i DELS ESPINARS 1 23 

‚I 
-...k..1!.,4 , ., ii 
11,1",N, ..v.4...„,.., _______\;_k`AIII, , 

-.0011:4 1. -9, Ir*N-.4-• "4:-,...,:--4,... ~.."
kW" '14-1'14 efts. •- ."... -..›-, "II' -,...-----, - '.... _ 

,mn 70tillITINhtl'•,1-' -..ree.• ...,,. / '4 F-1-: tfi;41;*•-• .11> `14* 
1;,41 • 3 ,Aitt,Z ' 7P3 4,44+,071111111F05,5----;1--- _ ' 1 y çs ,.."11.,401.41:1411,w/mil.1., 

ir,..14.,i. h, • 1, solt I-91.t-ik;g.a»*‘,..,97.1-1A141 9-1rit. - .177,141 4yil /it' Ill 1 - -et' '''-' , oliVelf.V.V. • ' '1*--"A 
t.r%1 Ally ktV:7431.aNte, e ,ï4~ %'7 j*:z9V9tigt-4~- 1,\..1 ili 514' 1 41I`>' AllAiltY21. I* 4 -41; 31# NI' 

a ..çl tIll 5.4-4-4111/ ';-'11.- 7%.:11)11441f 4g,AV#P- -3 11 ,,1:_r - /' Otent"-e.4. „•;14, 11..t.01A, tivf;11, 

).1r4t11. 11111, 0.1.0\ ' 1.,.'.. i .W421,124,41 ir dn.. r. :9'.4 A\ ' .y44:. /A4 e'AllkIWill2<t. :. ,zowe,„,-, iv 
4,1 

ip -0•11pr'0,- o 550 ;Mk' - ,11, 11.>,,--,,g- YAIVO.,;_hr,, ,,-J/4"‹ N '- .-e-411-InetyltZ-,N*.r.,411110 *. Ilill.fr ••̀V•X•Cti: 1 t '' ii'4 1. '..:71,11. „ICZIttY4,1 ir•riét-SZAW: l'"-->'- . 0 ''''')%çç -'1:14rt2S" • .15111-;-.. .:*‘" • 1,1 . " 5 t P I/ 
•11•7-.:----C-Z"ii.44490,1414-1111:A\3-71MOUtOr

"
411 

v : 1-15...7,459011.41, 4 11' i ii ‘, 1 tkV.,2,115,,,-/ , 1,7,11,Mii,1 ,,,i1P 9 1 -11,1 d• •',,hii ,,litis.ált,,33k1 ,,',. •,,' 
.,1/41 

. ,12 '74-,V9,145.^',PIONMI;,~1.-41144,1959. 0,24k-, % I it ri , 1 , , ,e,-.,.1----:•;-.114".*:..1111911101 
-‘--_,., - ), ,r. r'' ‘14,14,1 ti ylkák' „kfwgli v,i111.4- -1-01.11.1;;;-- -0,', p, ". .* , k '' 11. °••,..::?.'.44:0s:V:9 ... .: .. '32 
›iiY.,1?1,;.•,.'.-11N1114NtrIMISINIIMIll Vel M 1 44.0 ' tls<'.Pf';1: ..CL.5" 1::IV'':' • :7: • ,. ...:E° 

•A 11,..:510... .4)14. ..41: ilitovi polo, :„._ mkávipm, • 2.014 11-r -.,\ ,..,. ..'15'91.;'-,i,:".i.:. ' ,` ' -h? -- . . __/:-------,"-`-iyi 

' - /5(;.'j'' ••••: ::4:•••••'/ ITit '414i111-19144Y- 114-r. ,....11'ts•iá:., ..1.', Atl'," ' ..- - r.,--r__-2 

---I ' I ''-- :•.-51,11.:1.*•:f:' ' ..»1,10( i.li•th&24111 ‘- 4 .. .„,,;.,s;,....u15°,:-.M,,'1 I .N.:-.. .. .. '. /_-_--__r --jk, -_____-,,
. T 1,t_ N ), ---- -f-t , ' -;,.., "" ,•::.:.:••••:••••:- '--'; kr4 , Al., -•,. „t irki.,;5,.9-7--4 . . • ... • .. . . ' /II 1 1- ---

----- -i—th--- ----,,:\ / 1\ i ,,t, ,•:•;i:i:;itl::.r...,. ....: ."-1-0,,--4, --...,-25b... -...5.5-.-.... - . • • • • . , _ 
-- ---L--1-.

' . : . . . , • . .._,::--j____J% 

---,------ --
- 

Fig. 79. BLOC ESQUEMÀTIC DE LA MÁQUIA BALEAR D'ULLASTRE I OLIVELLA (0/e0-CeratOniOn) 

A destacar la predomináncia del garrofer, de l'ullastre, del llentiscle i de l'olivella, i .la vistent presència del margalló, tot plegat 
constituint un bloc atapeït i força dens (compareu amb el bloc de la figura 86). 

les notables diferències florístiques. L'olivella i la lle- Així, a Mallorca hi fan acte de presència el marga-
teresa arbòria només apareixen, pel que fa als Països lló, l'esparreguera marina (Asparagus stipularis), l'es-
Catalans, a les Balears i en comptats reductes de la parreguera de gat (A. albus), la bufera arbustiva (Whi-
costa septentrional del Principat. Per contra, fora en- tania frutescens), etc., alhora que el garrofer esdevé, 
debades cercar en la máquia provençal d'ullastre i oli- sinó dominant, corn a mínim molt abundant; horn dis-
vella espècies corn el margalló o l'argot. El garrofer 
hi apareix, però molt subsidiàriament. 

D'aquesta máquia, important a la Provenga, ens 
n'arriba un modestíssim extrem d'àrea que afecta la Irwr""-~,r1rn 
costa del Rosselló i de l'Alt Empordà. Horn hi hauria
de referir, semblantment, unes formacions poc típiques 
de les files Medes (subas. bryonietosum dioicae). De- , 

vers -el S, el país de la máquia desapareix en tota la - -.-;.-- . ,,--. , 
llarga costa silícia catalana (de l'Empordá a Barcelona)
i no es reinstaura fins passat el Llobregat, aleshores ' --'-' 
amb una comunitat força diferent, corn hem vist.

• - ' - .

La MÁQUIA MALLORQUINA D'ULLASTRE I OLIVELLA - . 

(Cneoro-Ceratonietum) 416 
0 ULLASTRAR MALLORQUÍ i ' 

la MÁQUIA MENORQUINA D'ULLASTRE I OLIVELLA (Pra-
sio-Oleetum) 4" 0 ULLASTRAR MENORQUÍ són, òbvia- 
ment, parentes pròximes de la máquia provençal suara 
comentada. Per a alguns autors no passen d'ésser-ne Fig. 80. MÁQUIA MENORQUINA D'ULLASTRE I OLIVELLA 

simples variants. No en va, però, la latitud i les condi- (Prasio-Oleetum) 

cions climátiques balears difereixen de les provençals: Fragments de la máquia, presidits a primer terme, en els 
indrets més esclarissats, per la lleteresa arbbria, prop de Favá-

els particularismes d'aquestes variants mallorquina i ritx (Menorca). 
menorquina són realment apreciables. (Foto: R. Folch i Guillén). 
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Fig. 81. ESPÉCIES DE LES NIXQUIES LITORALS, I: arbres i grans arbusts ( X 0,5 ) 
Vegeu també les figures 82 i 83. " 

a: garríc (Quercus coccif era, vegeu-ne l'aspecte global a la figura 45-a'), a': detall de les flors femenines i masculines (x 5); 

b: llentiscle (P is tacia lentiscus), b': detall de les flors masculines i femenines ( x 5), b": detall de la infrutescencia ( x 2); c: 
fulla de margalló (Chamaerops humilis), c': detall de la infrutescència, el «pa de guineu» ( x 0,5, vegeu-ne aspectes comple-
mentaris a la figura 85-a'), c": aspecte de la planta; d: garrofer (Ceratonia siliqua), d': detail de les flors hermafrodites i de 
les flors masculines ( x 3), d": detall del fruit ( x 0,5); e: ullastre (Olea europaea var. sylvestris), e': detall de la flor (x4), 
e": detall de la infrutescencia ( x 0,5), e"': fruit en secció ( x 0,5). 

' 

tingeix dues subassociacions principals, l'una sense El país de la máquia, a Mallorca, correspon a tota , 
margalló, amb bufera, esparreguera de gat i abundor la terra baixa, ben be fins a 500-600 m; en indrets 
d'olivella (subas cneoretosum), i l'altra amb molt de assolellats pot pujar encara més amunt. A Menorca 
margalló i escassa o nulla presència d'aquelles tres es- ocupa també les parts baixes, per dessota dels 100-200 
pècies.(subas. chamaeropetosum). A Cabrera es fa una metres, bé que la natura del substrat de l'illa, la gran 
tercera variant (subas. rhamnetosum ludovici-salvato- importància del vent, etc., determinen una zonificació - 
ris), mancada tant de margalló, corn de bufera arbus- altitudinal menys nítida que a Mallorca. En ambdues 
tiva, cona d'esparreguera de gat, però rica en llampú- illes l'estat de conservació de la máquia és molt do-
dol bord (Rhamnus ludovici-salvatoris), arbust endè- lent i ens enfrontem amb problemes d'interpretació 1 
mic de les Balears que a Mallorca apareix més aviat comparables als analitzats en tractar la máquia de gar-
al domini de l'alzinar; aquesta comunitat representa, ric i margalló (p. 122). , 
tanmateix, l'únic dominí clímácic cabrerenc. A Menor- A tall recapitulatiu sembla útil de recollir en un 
ca no apareix la bufera arbustiva i es rarifiquen enor- quadre el grau de presència de les espècies més sig- , 
mement el garrofer (com al Rosselló), l'olivella i fins nificatives de quatre de les máquies comentades. Horn - 
el llistó; per contra, hi abunden les esparregueres i el hi pot apreciar el valor aglutinador i preeminent del 
margalló, corn a Mallorca, i passen a jugar un paper llentiscle i de l'ullastre, i fins del garrofer, del llistó, i - 
vistent i personalitzador dues noves espècies, l'arangí del pi blanc, així com les afinitats i diferències de cada ..: 
bord (Prasium majus) i la vidalba baleárica (Clematis una de les máquies, posades en relleu mitjançant en-
cirrhosa var balearica). quadraments: 

, 

', 
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Maquia Máquia d'ullastre i olivella Les máquies permanents al domini de les litorals 
de garric i (Oleo-Ceratonion p.p.) 
margalló mallor- menor-

provençal quina quina 
En diversos punts del litoral menorquí, i en alguns 1 

llentiscle D D D D del mallorquí, apareix una máquia particular, de natu-, 
ullastre P A A A ra fronterera, al llindar del país de la máquia litoral. 
garroter P -E A -E No es tracta pròpiament d'una comunitat de costa i 
llistó A P A + per aixè, sembla més raonable de considerar-la aquí . 
pi blanc P + P + que no pas en l'apartat consagrat a l'anàlisi de les for-
garric D + — — macions rigorosament vinculades al mar (savinar, ca-

+` + 
, 

margalló dequer, máquia d'aladern de fulla estreta: pp. 234 i P — 
1 arçot P — _  _ 235). Ens referim a la máquia d'aladern fals menorquí. 

lleteresa arbòria — P P P 
olivella — P P + La MÁQUIA D'ALADERN FALS MENORQUÍ (Aro-Philly-
esparreguera marina P2 — P P reetum) 422 és una comunitat atapeïda i densa, d'1-2 m 
esparreguera de ,gat +2  _ P P d'altura, dominada pel llentiscle i, sobretot, per una 
vidalba baleárica — — P P varietat especial d'aladern fals, de fulla remarcable-
arangí bord — — — A ment estreta (Phillyrea media var. rodriguezii); hi 
bufera arbustiva _ + __., troben també aixopluc tres espècies notables més: 4 

la rapa mosquera (Arum muscivorum), la rapa blava 
D: dominant (A. pictum) i el dafne menorquí (Daphne rodrigue-
A: abundant zii), que és un petit arbust endèmic de Menorca. P: simplement present Aquesta comunitat, declaradament mediterránia i rica -F: escàs o present ocasionalment 
—: absent en endemismes o espècies notables, colonitza les àrees 
1: present només, però en abundancia, a la subas. chamaero- 

més ventoses del domini de les máquies litorals, aca-
petosum rada sempre a les formacions ja pròpiament de costa. 

2: absent a la subas. pistacietosum El vent arriba a conformar-la de forma particular, de 
3: arriba a aparèixer al migjorn valencià manera que es presenta com una massa aerodinámica, 
4: present només en la subas. cneoretosum 

; 
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i Fig. 82. ESPECIES DE LES MÁQUIES LITORALS, II: notabilitats balears o austrovalentines ( X0,5) 
a Vegeu també les figures 81 i 83. 
.. a: rapa mosquera (Arum muscivorum); b: dafne menorquí (Daphne ridriguezii), b': detall de la flor (x2); c: teucri groc (Teu-crium• flavum), c': detall de la flor ( x 1,5). 

.. 
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Fig. 83. ESPECIES DE LES MÁQUIES LITORALS, III: herbes, lianes i arbusts ( X0,5) 
Vegeu també les figures 81 i 82. ' , 

a: lleteresa arbòria (Euphorbia dendroides), a': detall de la inflorescència en ciati (x3); b: olivella (Cneorum tricoccon), b': de- - 
tall de la flor i del fruit (x1,5); c: cugot (Arisarum vulgare), c': detall de la flor en secció (x0,5); d: esparreguera marina 
(Asparagus stiPularis), d': detall de la flor (x5) i del fruit (x1,5); e: esparreguera de gat (Asparagus albas, vegeu una altra ' 
esparreguera a la figura 35), e': tija florífera i detall de la flor (x5), e": detall del fruit (X1,5); f: bufera arbustiva (Whitania 
frutescens), f': detall de la flor (x1,5), f": detall del fruit (x1,5,); g: vidalba baleárica (Clematis cirrhosa, vegeu d'altres vi-
dalbes a les figures 35 i 67); h: arangí bord (Prasium majas), h': detall de la flor (x1,5). 

' 
, 
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Fig. 84. BLOC ESQUEMÀTIC DE L'ESPINAR D'ARÇOT I MARGALLÓ (Chamaeropo-Rhamnetum lycioidis) 
A destacar l'aspecte fortament esclarissat i punxent de la vegetació d'argot, margalló, esparreguera marina i trompera, assen-
tada sobre un sòl prim i pedregós. 

solcada per nombrosos corredors per on s'esmunyen L'espinar d'arçot i margalló 
les furioses tramuntanades illenques. Horn diria que (Chamaeropo-Rhamnetum lycioidis)"5

' la seva missió és emparar la máquia d'ullastre i olive-
lla de l'embat directe del vent que arriba desfermat a Al S d'Alacant, a l'àrea del Baix Vinalopó, del Baix 
l'illa (figs. 152 i 154) de manera que es captindria corn Segura i més avall, les condicions climàtiques atenyen 
un mantell marginal protector. Bé que bàsicament limi- uns graus d'ariditat molt considerables. Les precipita-
tada a diversos punts del litoral menorquí (illa d'en cions mitjanes se solen mantenir ben per sota dels 
Colom, Faváritx, Artrutx, cala Galdana, etc.) és con- 400 mm anuals, i fins per sota dels 350 mm, la qual 
venient de fer-hi referència per la seva notabilitat, tant cosa suposa uns nivells d'eixut realment elevats. Les 

1 de signe floristic corn fisiognómic. possibilitats de mantenir una vegetació forestal sota 
aquestes condicions són pràcticament nulles, fins pen-

També corn a comunitat permanent vol una refe- sant en punts rigorosament obacs i beneficiaris d'ai-
, rència la MÁQUIA DE TEUCRI GROC I VIOLETA ROQUERA gües d'escorriment. Ni la máquia de garric i margalló 1 ' , (Teucrio-Hippocrepidetum valentinae)f° que es fa al no pot arribar a instaurar-se. 
,51 domini de la máquia de garric i margalló, exclusiva- En efecte, la máquia de garric i margalló s'atura a 

ment al peu dels cingles calcaris orientals al N a l'àrea l'alçada d'Alacant aproximadament. Els seus mecanis-
de Dénia. És una comunitat prou densa, alta d'1-2 m, mes de resistència a l'ariditat, ben reeixits, no poden 
dominada pel teucri groc (Teucrium flavum), per una fer front malgrat tot a unes condicions tan dures. La 

, subspècie endèmica de la violeta roquera (Hippocre- máquia de garric i margalló no deixa d'ésser una for-
pis balearica ssp. valentina),9 per una lleteresa arbus- mació forestal, amb uns minims d'exigència hídrica. 

, tiva també endèmica d'aquelles àrees (Euphorbia squa- A Prea que -ara comentem no pot arribar a consti-
nzigera) i pel ginestó valencià (Osyris quadripartita); tuir-se, car les dues espècies que hi són més abundo-
també hi abunden d'altres espècies banals, entre les ses, el garric i el llentiscle, esdevenen incompatibles 
quals el llistó. La insignificant rellevància geográfica amb el clima; llurs fulles, bé que petites, endurides i 
d'aquesta máquia es veu amb escreix compensada per encerades, transpiren encara massa i resulten encara 
la seva notabilitat fiorística. massa nombroses. Per contra, Parlot, que ja era pre-

sent a la máquia, pot passar a jugar un paper de gran 
- e- preponderància. És així corn es configura una forma-- a ció predominantment espinosa, eixarreïda i clarera, 

l'espinar d'arlot i margalló. 
La següent taula esquemática permet de recollir els 

9. Vggeu nota 14 (p. 182). trets dominants d'aquesta comunitat: 

, 
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Fig. 85. ESPECIES DE L'ESPINAR D'ARCOT I MARGALLÓ I DE LA MÁQUIA CONTINENTAL DE GARRIC I ARÇoT (X0,5) 
a: fulla de margalló (Chamaerops humilis), a': detall de la inflorescència masculina (x0,5) i d'una flor masculina (x3, vegeu-ne 
d'altres details a la figura 81-c'); b: arlot (Rhamnus lycioides), b': detall de la flor (x4); c: garric (Quercus cocci/era, vegeu-
ne details de les flors a la figura 81-a' i l'aspecte global a la figura 45-a'); d: savina (Juniperus phoenicea ssp. phoenicea), d': 
branca jove amb fulles primordials i amb fulles adultes, d": branquilló amb fulles joves (x1,5), d": branquilló amb fulles adultes 
esquamiformes i imbricades (x 1,5). 

ESTRAT ARBUSTIU
Els elevats graus de cobertura atesos no poden dis- r 

ALTURA: 1-1,5 (2) m L-,treure'ns de la realitat de la situació. Horn pot parlar, ,..s RECOBRIMENT: 80-90 % 1,„•1 
COMPOSICIÓ: arçot (Rhamnus lycioides) certament, d'un recobriment total del 100 %, pero de

• '..' margalló (Chamaerops humilis) cap manera això no suposa una formació compacta 1 
esparreguera marina (Asparagus stipularis) ombrívola: la llum solar penetra pertot i ateny amb 
esparreguera de gat <Asparagus albas) facilitat el sòl. Per aixe, l'estrat herbaci reprèn una 
arc intricat (Lycium intricatum) relativa importncia, tot i estar constitifit per especies bufera arbustiva (Whitania frutescens) á
trompera frágil (Ephedra fragilis) clarament heliófiles. 1, 
etc. La reducció foliar és maxima: l'argot té unes fulles

insignificants, la trompera i l'esparreguera marina no
ESTRAT HERBACI en presenten pràcticament de cap mena, ultra el fet

ALTURA: 20-30 cm que, en èpoques de màxim eixut, diverses espècies ar-
RECOBRIMENT: 20-50 % riben a perdre la fulla (bufera, arc intricat, argot, es-
COMPOSICIÓ: llistó (Brachypodium retusum) 

malrubf hirsut (Ballota hirsuta) parreguera de gat). L'espinositat, per contra, és alta, 
corretjola rogenca (Convolvulus althaeoides) molt més encara que no n'era la de la máquia; l'argot 
etc. i les esparregueres, efectivament, disposen d'una ge- , 

i 1, 

• 
, , 
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nerosa dotació d'espines, llargues i fortament vulne- l'interior es reprodueix el fenomen de l'afebliment de 
rants. Tot justifica la denominació d'espinar que rep les precipitacions, però no pas combinat amb les tern-
aquesta comunitat, i tot permet d'intuir les condicions peratures tot l'any elevades, sinó, ben al contrari, amb 
extremes a què es troba sotmesa. el de freds hivernals acusats. 0 sigui, les nostres con-

L'espinar d'argot í margalló ha quasi desaparegut trades més interiors presenten un clima mediterrani 
de l'àrea en què, potencialment, podria dominar. Ens fred a l'hivern i eixut, de tendència continental. 
en resten només extensions peritíssimes, d'alguns me- Les espècies termòfiles de les máquies litorals i de 
tres quadrats només, esparses d'ací d'all . Resulta ar- l'espinar no suporten aquestes condicions. Ni el mar-
riscat de fer massa extrapolacions en base a mostres galló, ni l'ullastre, ni les esparregueres marina o de 
tan migrades, de manera que són aquí válides, amb gat, ni les buferes, ni el cugot, ni tantes altres no 
escreix, les prevencions que més amunt hem fet per a toleren les baixes temperatures continentals. En can-
la máquia (p. 122). Això no obstant, vistes les preci- vi, d'altres plantes com el garric, l'argot o el mateix 
pitacions i temperatures d'aquesta área extrema del llentiscle reïxen a viure en aquestes condicions. En 
nostre migjorn, podem assegurar que quelcom de no conjunt generen una nova comunitat, la máquia con-
gaire diferent als actuals retalls d'espinar és el màxim tinental de garric i argot, pròpia de les planes de l'E-
esperable a l'indret. bre í també de l'àrea continental del migjorn valencià . (Alt i Mítjá Vinalopó) i d'altres contrades valencianes 

interiors (la Plana d'Utiel, la Vail de Cofrents, els Ser-La máquia continental de garric i arcot rans, la Foia de Bunyol i el Camp de Túria). 
(Rhamno-Quercetunn cocciferae) 425 La máquia de garric i -arlot no és gaire densa. Pel 
(=Rhamno-Cocciferetum) seu port i aspecte hom tendiria a vegades fins a asso-

ciar-la als espinars alacantins. Els fitocenblegs, per , 
Hem vist com el litoral balear i valencià i la costa contra, la relacionen Inés aviat amb els carrascars, no l' $ de bona part del Principat (al S de Garraf) presenten pas per la fisiognomia, però sí per raons florístiques. , ,una ariditat creixent a mesura que horn ateny cotes Les clarianes que ja de natural s'hi estableixen perme- 1 progressivament meridionals, i corn s'arriba a instau- ten un bon desenvolupament de pins, savines i altres : 

rar, al nostre migjorn, una vegetació d'espinar. Devers plantes resinoses, ofegades sovint a les máquies lito- 1 
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Fig. 86. BLOC ESQUEMÁTIC DE LA MÁQUIA DE GARRIC I ARGOT (Rhamno-Quercetum coccilerae) , 
A destacar la preclomináncia del garric, del llentiscle i de l'arlot i la presència d'algun pi blanc espars, en una formació rela-tivament poc densa (compareu amb el -bloc de la figura 79). 

- 
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rals per l'atapeïment de la vegetació. Així, aquesta submediterránia, corn la boixerola (Arctostaphylos uva-
máquia continental disposa d'estrat arbori, bé que molt ursi); s'esdevé aquest darrer cas, per exemple, a la Ser-
feble i deslligat, no prou considerable per a suscitar reta Negra de Fraga, un dels enclavaments més inte-
impressió forestal. ressants de la nostra vegetació continental, sobre la 

En aquest darrer sentit, la més complexa de les for- mateixa ratlla de l'Aragó (més enllà d'aquesta en la 
mes de la máquia continental és oferta per la subas. pis- divisió administrativa actual). 
tacietosum, que. pren aquest nom a causa de l'abundor Les nostres planes continentals no fan més que 
de llentiscle. La seva estructura i composició florística situar-nos a l'entrada del gran domini de la máquia 
básiques poden resumir-se així: de garric i argot. El tram central de l'Ebre, de Tudela 

a l'aiguabarreig amb el Segre, n'és el gran eix verte-
ESTRAT ARBORI brador: ja es veu de seguida que el Principat en par-

ALTURA: 2-5 m ticipa molt marginalment. A la part central d'aquesta 
REcomumENT: 10-30 (60) % area, fora ja del nostre territori, la máquia de garric i 
composició: pi blanc (Pinus halepensis) argot s'enriqueix amb la presència de la savina turí-

ESTRAT ARBUSTIU 
fera (subas. thuriferetosum), fet de notable significació 
que ha fet vessar molta tinta sobre la hipotètica exis-

• ALTURA : 1-2 m tència pretèri REcoammENT: 75-100 % ta de grans bosalries en els actuals erms 

COMPOSICIÓ: garric (Quercus cocci/era) dels Monegres. Cal no deixar volar massa la fantasia. 
argot (Rhamnus lycioides) L'acció humana ha degradat certament el paisatge ve-
llentiscle (Pistacia lentiscus) getal d'aquesta area, per() les limitacions hídriques de 
cádec (Juniperus oxycedrus) la contrada í les característiques del sell, poc profund i 
savina (J. phoenicea ssp. phoenicea) 

molt sovint guixos romaní (Rosmarinus officinalis)  o fins salat, no permeten d'imaginar 
etc. cap gran bosc. Les restes de vegetació ben conservada 

que ens han pervingut confirmen aquesta manera de 
ESTRAT H ERBACI veure les coses. 

ALTURA: 10-30 CM Al País Valencia, la máquia de garric i argot pren 
REcomimENT: 5-30 % un carácter un bon xic diferent. Horn l'assimila a una 
COMPOSICIÓ: listo (Brachypodium retusum) subassociació etc. particular (subas. daphnetosum gnidii), 

en la qual apareixen espècies de tendència marítima, 

Horn s'adona de seguida de la migradesa d'aquest poc o no gens representades a les máquies de les pla-

estrat de pins, d'altra banda no pas sempre present. nes de l'Ebre; és el cas del matapoll (Daphne gnidium), 
d Es tracta sempre d'individus regruats, d'aspecte poc el bruc d'hivern (Erica multiflora), o de la gatosa

esponerós, petits. (Ulex parviflorus). En rigor, és una comunitat ja prou 

La dominancia correspon al garric, be que a vega- próxima a la máquia litoral de garric í margalló, amb 

des la savina arriba a preponderar. El llentiscle sem- la qual Arriba a entrar en contacte; tanmateix, al mig-

pre juga un paper secundari, be que la seva presència jorn valencia, ateny els 700 m. 

és un indicador climàtic valuós, car no suporta repeti-
dament descensos del termòmetre per sota dels lo-
12°C sota zero. La boixeda amb llessamí groc 

Aquesta forma de la máquia de garric i argot re- (Jasmino-Buxetum sempervirentis)' 
presenta la clímax de la part més continental de la 
Terra Alta, del Matarranya i de la Ribera d'Ebre, així El pes paisatgístic d'aquesta boixeda és senzillament insig-
corn de les árees semblantment continentals del Baix 

- 
nificant en el context general dels Paisos Catalans, perb, en 
canvi, el seu valor fitocenolegic és gran. Per aixi5 paga la pena 

Cinca í del Segrià que queden per sota de la línia de fer-ne menció. 
Lleida-Fraga. Per sobre d'aquesta línia, tant al Baix Aquesta boixeda apareix només a la poc més amunt esmen-
Cínca corn al Segrià, prospera també la máquia de tada Serreta Negra de Fraga (200-300 m), al peu frescal dels 
garric i argot, però amb unes característiques diferents. obacs, allá on es deu acumular més aigua d'escorriment. Sor 

En efecte, en aquestes zones, la influencia tempe- 

- 
pren de constatar-ne rexistència al bell mig del domini de la 
máquia de garric i argot, car el boix es una planta netament 

radora maxima que puja Ebre amunt a l'empar de la submediterránia (en aquest sentit, cf. fig. 193). 
vall del riu, arriba ja molt afeblida, i el rigor conti- La boixeda amb llessamí groc s'ofereix com una bosquina 
nental es manifesta amb puixança. El llentiscle desapa- densa i alta (3-4 m), del tot dominada pel boix (Buxus sees-
reix i el pi blanc pràcticament també. El paper del gar- pervirens) i pel llessamí groc (Jasminurn fruticans); hi fan un 

paper molt secundari el llentiscle (Pistacia tentiscus), el garlic 
ric, per contra, puja de to fins a fer que aquesta es- (Quercus cocci/era), l'argot (Rhamnus lycioides) i fins l'auró ne-
plcie domini d'una manera absoluta. Hom parla ales- gre (Acer monspessulanum) i la noguerola (Pistacia terebinthus). 
hores de la subas. cocciferetosum, en la qual arriba a Cal pensar que es tracta d'una comunitat permanent, ancorada 
introduir-se, als obacs, alguna espècie de tendencia al si de la máquia. 
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3.1.3.2. Les bosquines i les pinedes; les bardisses 

Els raonaments introductoris fets a 3.1.2.2 a pro- Les brolles litorals calcícoles de romaní 
pòsit del paper i significat de les bosquines al domini 1 bruc d'hivern (Rosmarino-Ericion p.p.) 
dels alzinars son vàlids també, en línies generals, per 
al domini de les máquies. Les máquies han experimen- El país de les máquies litorals s'ofereix sovint als 
tat una reculada fortíssima a causa de la pressió hu- ulls de l'observador corn el país de les brolles calcíco-
mana, més forta encara que l'experimentada pels al- les Morals. En efecte, tant el litoral meridional català, 
zinars, de manera que en llurs dominis respectius horn corn la zona litoral valenciana, corn les terres baixes 
troba quasi sempre comunitats secundáries que les de les Illes apareixen amplament dominats per diver-
substitueixen, comunitats que ben sovint són bosqui- ses bosquines, quasi sempre calcícoles per ra6 de la 
nes o fins alguna pineda. Al país dels espinars passa natura litológica d'aquestes àrees. El romaní i el bruc 
semblantment, però la degradació mena de seguida a d'hivern s'ensenyoreixen d'aquest territori corn ja ha-
la instauració de comunitats herbàcies, el tractament vien reeixit a fer-ho d'una notable part del domini dels 
de les quals no será fet en aquest apartat, sinó en el alzinars. 
següent (3.1.3.3); será aleshores, tanmateix, que ens 
referirem també, òbviament, a les comunitats herb- Les BROLLES DE ROMANÍ I BRUC D' H IVERN AMB 
cies que, en el procés degradatiu, apareixen així mateix BUFALAGA TINCTÓRIA (Erico-Thymelaeetum tinctoriae), 
en els dominis de les máquies. AMB PEBRELLA (Helianthemo-Thymetum piperella-e) i 

Algunes de les comunitats que ara analitzarem ja AMB GITAM (Dictamnetum hispanici) descrites al país 
han estat tractades a 3.1.2.2 (p. 78). Aixe, vol dir de l'alzinar —que és on atenyen llur máxima esplen-
que el domini de les rnáquies i el dels alzinars no cor- didesa— apareixen també al país de la máquia de gar-
responen, no són superposables, als «dominis» de les ric i margalló, refugiades als indrets menys hostils. 
comunitats secundàries substitutóries. La destrucció de La primera penetra al país de la máquia litoral a 
l'ambient poc o molt nemoral que boscos i máquies l'àrea de Garraf, on es presenta enriquida amb espè-
sempre creen exalta el paper d'altres factors ecològics, cies més o menys insòlites en les formacions conven-
la qual cosa explica aquesta manca de coincidència. cionals d'aquesta comunitat (cf. 3.1.2.2, p. 85) corn 
D'altra banda, les espècíes de les comunitats substitu- el margalló (Chamaerops humilis), el cárritx (Ampe-
tbries tenen llur propia història biológica i llurs pro- losdesma mauritanicum), Fumana laevipes, etc.; es 
P15 requeriments ecológics, de manera que no pot es- tracta de la subas fumanetosum laevipedis, molt sen-

, tablir-se una relació biunívoca entre espai ocupat per sIble al fred. 
una comunitat permanent i espai ocupat per la comu- La segona és pròpia de la muntanya valenciana cen-
nitat que la substitueix. Això no significa, òbviament, tral i centro meridional i corn a tal ha estat descrita 
que no hi hagi una certa relació i que les comunitats ja al lloc corresponent del domini dels alzinars (p. 88), 
substitutories mediterránies no siguin ben diferents de pero cal també fer-ne ara esment, car arriba a descen-
les substitutóries medioeuropees, per exemple. dir fins a alguns obacs de la zona litoral, en ple domini 

de la máquia de garric i margalló, a la qual substitueix. 
La tercera, en aquesta mateixa situadó subsidiaria, 

Les brolles litorals i silicícoles d'estepes i brucs es fa esporádicament en els indrets del país de la má-
(Cistion mediomediterraneum) quia litoral de garric i margalló, i ádhuc de la máquia 

continental de garric i arçot, que es desprenen de les 
Al domini de les máquies litorals són molt escas- seves apetències ecològiques, descrites al Hoc correspo-

sos els afloraments silícics, i rares, per tant, les bro- nent (p. 89). 
lles corresponents. Al País Valencia, al domini de la 
máquia de garric i margalló, arriba a constituir-se la La BROLLA DE ROMANÍ I BRUC D' H IVERN AMB ESTE-
BROLLA COMUNA D'ESTEPES I BRUCS AMB ESTEPA CRES- PEROLA (Anthyllido-Cistetum clusii) 347 juga, per =I-
PA (Cisto-Pinetum pinastri), concretament en la variant tra, un paper en absolut marginal al país de la máquia 
amb margalló de la subas. ericetosum scopariae. de garric i margalló. Hi és, de fet, la principal bosqui-' Aixo passa sobre gresos í sorres del litoral del Baix na secundaria, així corn la brolla amb bufalaga tinto 
Maestrat, a altituds de l'ordre dels 150-250 m, en Ha o amb pebrella n'eren al país de l'alzinar calcan. 
punts en qué arriba a baixar aquesta comunitat, ben Es tracta d'una brolla termófila, amplament estesa per 

1 . constituida més amunt, al país de l'alzinar. El fet, però, tota l'àrea litoral, des de Garraf fins a la Marina, sud 
no passa d'ésser esporádic. La descripció d'aquesta enllá del cap de la Nau. Heus ací la seva estructura i 
brolla figura al lloc corresponent de l'apartat 3.1.2.2 composició florística bàsiques: 
(p. 96). 



1 32 TERRA BAIXA MEDITERRANIA 

ESTRAT ARBUSTIU I SUBARBUSTIU confereix una pinzellada cendrosa al conjunt, esde-
ALTURA: 0,5-1 m vinguda groc viu en esclatar la floració. Ja es veu de 
RECOBRIMENT: 70-90 % seguida que el groc floral d'aquesta mena de ginesta, el 
COMPOSICIÓ: romaní (Rosmarinus officinalis) blanc grogós de l'esteperola, el permanent violat del 

bruc d'hivern (Erica multiflora) romaní i les hivernals campanetes rosades del bruc 
albada (Anthyllis cytisoides) d'hi esteperola (Cistus c/usii) vern mantenen aquesta comunitat tot l'any guar-
foixarda (Globularia alypum) nida d'una flor o altra, tret del pic de l'estiu, en què 
romer blanc (Helianthemum syriacum) s'imposa un període obligat de repòs. 
fumanes (Fumana laevipes, F. ericoides ssp. La subas. anthyllidetosum cytisoidis, que és la tí-

spachii, F. thymifolia) pica i que respon a l'esquema ofert, ocupa les máxi-
farigola (Thymus vulgaris) 
botja d'escombres (Dorycnium pentaphyllum) mes extensions, des de Tarragona fins al migjorn va-
gatosa (Ule parviflorus) lenciá. No és rar que s'hi introdueixin espècies de la 
tufarola (Helianthemum marifolium) máquia, corn el garric (Quercus cocci/era), el margalló 
etc. (Chamaerops humilis) o el llentiscle (Pistacia lentis-

ESTRAT HERBACI 
cus). En determinats llocs de sòl molt pobre fins pot 
ésser  que faci el paper de comunitat permanent, má-

RECOBRIMENT 
ALTURA: 20-50 cm xím exponent de la potencialitat biológica de l'indret. : 10-40 % 
COMPOSICIó: llistó (Brachypodium retusum) La subas. lavanduletosum latifoliae marca la transició 

centaurea linifólia (Centaurea linifolia) cap a les brolles del país de l'alzinar, de la mateixa 
avena de brolla (Avena bromoides) forma que la subas sideritetosum tragorigani ho fa 
sanadella (Stipa offneri) cap a les timonedes del país de l'espinar, circumstància 
argirolobi (Argyrolobium linnaeanum) per la qual s'enriqueixen respectivamentetc.  amb espècies 

representatives d'ambdues situacions; la primera apa 
Aquesta comunitat ofereix un aspecte de conjunt re- reix en el litoral catalá, de Garraf a l'Ebre, mentre que 

lativament esclarissat, poc compacte, dominat en gran la segona sovinteja a la comarca de la Marina, al limit 
part pel romaní; aquest efecte s'accentua pel fet que meridional de la comunitat. 
l'esteperola s'assembla molt al romaní —cosa que jus- Variants amb maleida (Linum suffruticosum) apa-
tifica plenament el nom de romaní mascle amb què reixen a la rodalia d'Aiora (Vall de Cofrents), tanma-
horn també la designa—, fins al punt de no recordar teíx ben lluny del litoral, en una zona on el fenomen 
les estepés, gènere al qual pertany, més que en pro- es repeteix per a la timoneda d'hipIric pinzell (vegeu 
duir-se la floració. L'albada, també força abundant, figura 50), i variants dominades per la foixarda i sense 

RHAMNO-QUERCETUM COCCIFERAE PISTACIETOSUM RHAMNO-QUERCETUM COCCIFERAE COCCIFERETOSUM 

Genisto-Cistetum clusii Rosmarino-Linetum suffruticosi 
Sobre sol profund, hiverns poc freds Sobre sol profund, hiverns molt freds 

Euphorbio-Stipetum offneri 
sobre sol esquelétic, hiverns freds 

y Ar" 
Lygeo-Stipetum lagascae Veronico-Avenetum ibericae 
sobre sol profund i elevat sobre sol profund, en obacs muntanyencs • 

Salsolo-Artemisietum herbae-albae Salsolo-Peganetum harmalae 
ermots i llocs pasturats indrets molt secs i nitrificats 

Fig. 87. EXEMPLE DE SUCCESSIÓ DE DEGRADACIó A LA TERRA BAIXA CONTINENTAL 
Series de degradació de la máquia de garric i arlot, en les sub associacions riques en llentiscle o en garric. 

1 
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Fig. 88. ESPECIES DE LES BROLLES DE ROMANÍ I BRUC D' H IVERN, III: arbusts meridionals o d'àmbit general (x 0,5) Vegeu també les figures 51, 52, 89 i 90. 
a: romaní (Rosmarinus officinalis), a': detall d'una flor seccionada verticalment (x1,5, vegeu-ne d'altres aspectes a les figu-res 51-a' i 53-a"), a": aspecte global de la planta; b: bruc d'hivern (Erica multiflora, vegeu d'altres brucs a les figures 52 1 58), b': detall de la flor (x2,5); c: albada (Anthyllis cytisoides), c': detall de la flor (x2,5), c": detall del fruit (x2,5); d: foi-xarda (Globularia alypum), d': detall de la flor (x4). 

. - 

esteperola apareixen a les muntanyes del migjorn va- la dentata); a la segona, encara més meridional, hi apareix la 1 
4'Eivissa (Satureja barceloi). lenciá (Rosmarino-Globula?ietum alypi).610 Finalment, farigola d 
j , 
I una altra variant, aquesta sense romaní ni albada i rica La BROLLA DE ROMANI. I BRUC D'HIVERN AMB LOTUS BALEA- 
i en estepa d'arenal, pròpia de les platges, ha estat con- Ric (Loto-Ericetum multiflorae) ens introdueix ja en un món ; siderada corn una comunitat independent, la brolla un xic diferent, el corresponent a Parea balear, concretament a 

d'estepa d'arenal (p. 230). la gimnésica. Aquesta brolla, en efecte, apareix corn a comu-
nitats substitutória de la máquia d'uflastre i olivella, per?), so-La comunitat apareix també, be que tírnidament, al bretot, de l'alzinar baleàric, tant a Mallorca corn a Menorca. país de l'alzinar i sobre substrat silici; en aquest sentit Ha estat descrita en parlar de les brolles del país de l'alzinar, / vegeu p. 89. També és interessant de revisar allò que descripció a la qual remetem el lector (p. 88). j 

se'n diu, quant a significat biogeográfic, en tractar la 
brolla continental de romaní i malekla amb estepero- Per contra, la BROLLA DE ROMANf I UDC D' H IVERN la corn a comunitat substitutória del carrascar (p. 90). AMB LLEDÁNIA (Anthyllido-Teucrietum majorici)  és Finalment cal assenyalar que no és rara la presència una comunitat típica del país de les máquies litorals, ! d'un feble estrat arbori de pi blanc (Pinus hale pensis), present només a Mallorca, a Cabrera i a Eivissa, a al-sobretot a les contrades més septentrionals. tituds inferiors als 200 m. A Mallorca i a Cabrera, òb-

1 
.,. viament, substitueix la máquia d'ullastre i olivella prò-
Les BROLLES DE ROMANÍ I BRUC D'HIVERN AMB GARLANDA Pia d'aquestes illes, mentre que a Eivissa es fa al domi-, (Erico-Lavadutetuni dentatae)35° i AMB FARIGOLA D'EIVISSA (En- ni de la n-iáquia de garric i olivella, únic en aquella co-Saturejetum barceloi)"1 constitueixen petits enclavaments 1área, al qual potser desplaça de forma definitiva; es més o menys litorals en el migjorn valencia. La primera, propia fa sobre WI format damunt calcàries cornpactes i tam- 1 

: de l'area del Montgó i costa adjacent (Marina Alta i Marina Baixa) es caracte ir tza per la vistent presència, al costat de les bé sobre margues. ,Vegem-ne la composició i estructu-esplcies habituals en aquestes brolles, de la garlanda (Lavandu- ra bàsiques: 
1 

, 

' 

, 

j 
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.4 Fig. 89. ESPECIES DE LES BROLLES DE ROMANÍ I BRUC ESTRAT SUBARBUSTIU I ARBUSTIU D'HIVERN, IV: subarbusts i grans gramínies 
0 7 (1)d'ambients eixuts ( X 0,5 ) ALTURA: ,4-0, m

RECOBRIMENT: 70-90 % Vegeu també les figures 51, 52, 88 i 90. 
COMPOSICIÓ: bruc d'hivern (Erica multiflora) a: miner blanc (Helianthemum syriacum, vegeu d'altres helian- albada (Anthyllis cytisoides) tems a les figures 69, 94 i 97); b / c /d: fumanes (Fumana 

garlanda (Lavandula dentata) ericoides, F. laevipes, F. thymfiolia, vegeu details de les 
i

es-
tipules a la figura 92-b / c / d); e: estepa d'arenal (Halimium llecana (Teucrium polium ssp. capitatum var.
halimifolium); f: botja d'escombres (Dorycnium pentaphyllum), majoricum) 
fl: detall de la flor (X4); g: avena de broils (Avena bromoi- estepa blanca (Cistus albidus) 
des); h: espart (Stipa tenacissima), h': detall del fruit (X1); estepa groga (Fumana ericoides ssp. ericoides) . 1: sanadella (Stipa offeri [=-S. juncea], vegeu d'altres estipes foixarda (Globularia alypum) a les figures 92, 94 1100); j: cárritx (Ampelodesma mauritani- llentiscle (Pistacia lentiscus) 

, 
cum). 

ullastre (Olea europaea var. sylvestris) 
, romaní (Rosmarinus off cinalis) 

etc. 
, 

ESTRAT HERBACI 
/ ALTURA: 0,2-1 m 1 

RECOBRIMENT: 20-40 % 
' COMPOSICIÓ: llistó (Brachypodium retusum) 

albó (Asphodelus microcarpus) 
1 sanadella (Stipa ofineri) i 
1 etc. 
, 

1 . 
L'originalitat de la comunitat, dins del context més 

aviat homogeni de les brolles de romaní i bruc d'hi-. . . r-., vern, és notable. Cal remarcar-hi, en primer lloc, el 4--) paper fisiognbmicament secundan del romaní, a vega-
11 A -11: b" °.iflr(?)) des fins i tot absent, la presència de la lledánia i de , 1 
'11° kW ' y, Ty.' . -.., 1 l'albó, i la domináncia, al costat del bruc d'hivern, Iffp 1/ • - - d'espècies clarament meridionals, corn l'albada, la gar-).-

w 
,..,y • 4 ,,, . .• o 7 // 

, landa i l'estepa groga; el llentiscle i l'ullastre repre- ' 
, 

' 1 - 

« :T' 1,4 . '. , 
' senten restes de la máquia substituida. 

,fold •. 
Pi 

04. La taula recull la composició de la subas. lavandule-
, 

.,; 'n<>.. tosiqn dentatae, que hom pot prendre com la més tí-, 
... • i e ,1 , '', v,iii-v, ,....,•;, .' Y >1,1' 

/ pica. L'abundancia de garlanda ens entronca aquesta , \ / ,  L.,,,, • subunitat amb la suara comentada brolla de romaní i 1 , 410 '71 _ ,r4r,j,  bruc d'hivern amb garlanda, propia del migjom valen- 1 1 , is.-- •— r-.., ' -Y,54,,, crá, be que la resta de caracters florístics i d'estructura 1 , , `s1 ,,, I zs..., ».., 
itti, y -- , t'k , _;..,.". 7° ,;,•,' -,,,4,;) les separa clarament. Però és distingible també una i i .,,,. , 

'''. .!-. / 7-1 \>;"` \ subas. genistetosum lucidae, en la qual manca la gar- , , jr ' -Of  _ tN,./: 1"k,, J.,,1, , , \,¡ 1 v,/,-- „, .1„.„ / ,», 1 i(1, landa, sovintegen diverses orquídies í apareix amb ,- abundor la gatova (Genista tricuspidata var. lucida), 

•

01-•-• l'I 'l „-: ..<41,./(11,(0.0, ' , c".',3 74.: \ If, planta semblant a la gatosa i endlmica de Mallorca. 
' 'St 7 '7-1,,,, 1, y Aquestes dues subassociacions apareíxen a Mallorca, la -, 0.1, • .," , - ,4„:,,,nie0.4..\,-# ,, , 1,..., sm..; segona sobretot a la banda del SE, que és la més hu-Nz$, mida, o als obacs del SW; ambdues subassociacions ,,.  

> C4 " ''Ill 0 solen dur un estrat arbori de pi blanc (Pinas halepen-1: , Á - , 1. _ .  b "Á , , 4 1: z 
d sis), més dens en el segon cas que no pas en el primer. ,• ',... r- 11.1 Vk A Cabrera es fa només la subas. cistetosum monspe- , ,00 a" - • am ! , r , " liensis, mancada tant de gatosa corn de garlanda, però 

molt rica en estepa negra (Cistus monspeliensis). A les i 
Fig. 90. ESPECIES DE LES BROLLES DE ROMANÍ I BRUC 

PiH IVERN, V: subarbusts meridionals d'ambients tiüses es fa sobretot la subas. orobanchetosum latis-
eixuts (x 0,5) quamae, molt rica en bruc d'hivern i quasi sempre amb ' 
Vegeu també les figures 51, 52, 88 i 89. un estrat arbori de pi blanc, i també la subas. micro-

1 

, a: garlanda (Lavandula dentata), a': detall de la flor ( X1,5), merietosum inodorae, que marca el transit cap als , a": detall del calze ( x1,5), am: detall de la fulla fistonejada prats secs; la primera constituerx la comunitat princi-( X1,5); b: lleclania (Teucrium polium ssp. capitatum var. 
1 major:cum), b': detall i secció de la fulla fistonejada (x 1,5 pal de les Pitiüses, paisatgísticament parlant, d'amplies 1 I X3), b": detall del calze i de la flor ( x3). zones de les quals és la vegetació estabilitzada final. 

1 

, 
I 
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Fig. 91. BLOC ESQUEMÁTIC DE LA TIMONEDA D'ESPARBONELLA BLANCA (Stipo-Sideritetum leucanthae) 
A destacar la migradesa del sòl i de la vegetació, molt esclarissada, constituida per matetes esparses d'esparbonella blanca, 
de timons, de llistó, de sanadella parviflora, etc. 

Les timonedes litorals 1 calcícoles 
(Thymo-Siderition leucanthae) , 
o gipsícoles (Gypsophilion p.p.) 

El domini de l'espinar d'argot i margalló, corn ja , 
ha estat comentat, representa l'àrea més árida dels 
nostres palsos. Si un simple espinar esclarissat és la 
comunitat més complexa que hi és esperable, no pot , 
sorprendre'ns que, en produir-se la degradació, pas-
sem de seguida a comunitats de port discretíssim que 
ni al d'una brolla no arribin. I és ben bé això el que 

, passa. Així corn les máquies litorals, tant les valen-
cianes com les balears, daven pas a brolles de natura 
diversa, l'espinar alacantí resulta substituït per, a tot 
estirar, simples timonedes. 

Quasi no havíem tingut encara ocasió de parlar de 
les timonedes. Cal entendre-les corn comunitats molt 
esclarissades, sovint termbfiles i eixarreïdes, domina-
des per subarbusts corn les farigoles o timons —d'on , 

, els ve el nom—, i ben sovint redulbles quasi a sim-
ples prats secs amb algun subarbust espars. En el nos- . 
tre àmbit geogràfic apareixen formacions d'aquest ti- . 
pus només al migjorn valencià, que són les que era 
analitzarem, i també a les zones àrides i guixoses de 
les planes interiors del Principat, les quals, molt dife-
rents florísticament parlant, seran tractades més enda-

Fig. 92. ESPECIES DE LES TIMONEDES LITORALS ( x 0,5)vant, en revisar les bosquines continentals (p. 142). a: esparbonella blanca (Sideritis leucantha), a': detall de la ,-
flor ( x2,5); b / c / d: detall ( x2,5) de la disposició foliar 

La TIMONEDA D'ESPARBONELLA BLANCA (Stipo-Side- —amb indicació de les estípules, quan hi són— en diverses , 
ritetum leucanthae) 336 és sens dubte la més represen- fumanes (Fumana ericoides, F. laevipes, F. thymifolia, vegeu- '. 

ne raspecte general a la figura 89 b / c / d); e: farigola (Thy-
tativa de totes aquestes timonedes litorals. Apareix en mus vulgaris), e': detall de la flor ( x3); f: farigola de flor l' 
força punts de l'Alacantí i del Baix Vinalopó, a baixa llarga (Thymus longiflorus), f': detall de la flor ( X3); g: ma- ; 

h stoechas), g': detall del capítol ( X2): <, altitud (per dessota dels 150 m), en els turons calcaris çanella( 
detall

Helicrysum 
de la flor ( x4); h: sanadella parviflora (Stzpa par-

ben assolellats, sempre en el domini de l'espinar de vi/lora, vegeu d'altres estipes a les figures 89, 94 i 100); 
margalló i argot. La seva estructura i composició bási- í: cerrell (Avena filifolia), i': detall de respigueta ( X2); j: hi- ., 

ic pmzell (Hypericum ericoides), j': detail de la flor ( X3): ques queden recollides en la taula esquemática se- j": detall de la disposició foliar, semblant a la dels brucs de 
> ' güent: les figures 51-b", 52-k" i 58-a' / b' (x3). 

: 
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ESTRAT SUBARBUSTIU La TIMONEDA DE CERRELL AMB ESTEPA GROGA 
ALTURA: 20-40 (70) cm (Elaeoselino-Avenetum filifoliae)"7 apareix dominada 
RECOBRIMENT: 30-60 % per les plantes herbàcies, de manera que més aviat COMPOSICIÓ: esparbonella blanca (Sideritis leucantha) pren l'aspecte d'un llistonar. S'estén per la mateixa perdiguera (Helianthemum apenninum ssp. pi-

losum) area que l'anterior, però ocupa només les zones oba: 
teucri pumile (Teucrium pumilum ssp. caroli gues, menys caloroses i una mica més humides, la 

paui) qual cosa explica aquesta proliferació de vegetals her-
timons (Thymus longiflorus, T. vulgaris) bacis, els quals reïxen a obtenir un recobriment quasi fumanes (Fumana ericoides ssp. ericoides, F. total. Vet aquí la taula esquemáti thymifolia) ca corresponent: 
timó blanc (Teucrium polium ssp. capitatum) 
romer blanc (Helianthemum syriacum) ESTRAT SUBARBUSTIU 
bufalaga (Thymelaea hirsuta) ALTURA: 10-40 cm 
esparreguera marina (Asparagus stipularis) RECOBRIMENT: 30-50 % 
maçanella (Helichrysum stoechas) COMPOSICIÓ: esparbonella blanca (Sideritis leucantha) 
atractilis (Atractylis humilis) perdiguera (Helianthemum apenninum ssp. pi-
etc. /osum) 

estepa groga (Fumana ericoides ssp. ericoides) 
ESTRAT HERBACI romer blanc (Helianthemum syriacum) 

ALTURA: 10-30 cm malanella (Helichrysum stoechas) 
RECOBRIMENT: 10-20 % timons (Thymus longiflorus, T. vulgaris) 
COMPOSICIÓ: ilistó (Brachypodium retusum) etc. 

sanadella parviflora (Stipa parviflora) 
herba fam (Plantago albicans) ESTRAT HERBACI 
albellatge (Hyparrhenia hirta ssp. pubescens) ALTURA: 30-50 cm 
etc. RECOBRIMENT: 40-60 % 

Com hom pot apreciar de seguida, el món de les bro- COMPOSICIÓ: cerrell (Avena filifolia) 
lles, tan prolixament referit fins ara, no té gran cosa llistó (Brachypodium retusum)

albellatge (Hyparrhenia hirta ssp. pubescens) a veure amb el de les timonedes. Brucs i romanins, me- etc. 
vitables i abundants a les brolles calcàries litorals, ni 
apareixen a la timoneda; amb ells, es fan fonedissos Els arbusts són sensiblement els mateixos que en 
tots els altres arbusts de port mitjanament discret, la timoneda anterior, bé que aquí fan un paper molt 
substituits per petits subarbusts alts d'un pam o poc més secundari. Entre les plantes herbácies, per con-
més, fins ara no reportats: l'esparbonella blanca, el teu- tra, apareix, dominadora i robusta, el cerrell, especie 
cri pumile, diversos timons, etc. A l'estat herbaci sor- que recobreix força i que fa graderies retenedores del 
geix la sanadella parviflora, planta especialment xerófi- sòl; el llistó és també bastant abundant. Tanmateix, 
la que reapareixerà en altres comunitats d'indrets molt cf. nota 19 (p. 244). 
secs. D'altra banda, hom s'adona de Pesch recobri-
ment d'aquesta timoneda, situable entorn del 50 %. La TIMONEDA DE FARIGOLA MERIDIONAL (Sideriti-
Aix6 significa que la comunitat es limita a clapar de do-Thymetum hyemalis)"' fa de comunitat frontere-
verd eixut un sòl kid que aflora pertot, incapaç de ra, car prospera a la ratlla de Múrcia, al Baix Segura, 
mantenir, amb les seves migrades reserves d'aigua, un entorn dels 200 m. Curiosament, però, no representa 
tapís vegetal continu, ni tan sols herbaci. el màxim grau d'aridesa, car les condicions climáti-

Des del punt de vista floristic aquesta timoneda és ques experimenten en aquestes muntanyoles meridio- ' 
una comunitat molt notable, car hi arriben a trobar nals un cert assuaujament, fins al punt que actualment 
cabuda plantes especialment xerbfiles, irretrobables en- horn es decanta per relacionar-les més amb el país de 
lloc més dels nostres països; d'altres, sense arribar a la máquia, que no pas amb el país de l'espinar. No és 
tant, són tanmateix rares a casa nostra. Fóra el cas de estrany, doncs, que es tracti d'una comunitat relativa-
la mateixa esparbonella blanca, del teucri pumile, d'al- ment densa (70 % de recobriment). Es dominada per 
guns dels timons o del mantell de la verge (Fagonia la farigola meridional (Thymus hyemalis), espècie que 
cretica) o de l'albada terniflora (Anthyllis terniflora), veu limitada a aquestes contrades la seva area de dis-
esplcies que no apareixen a la llista car només fan part persió cap al nord, de manera que quasi que no entra 
esporàdicament de la comunitat. De l'esparbonella als PaIsos Catalans; ultra aquesta farigola, la comuni-
blanca, tanmateix, se'n coneixen dues subspècies, Si- tat presenta esparbonella blanca (Sideritis leucantha), 
deritis leucantha ssp. leucantha, que és la que apareix perdiguera (Helianthemum apenninum), timó blanc 
a la subassociació típica (subas. carolipaui) i S. leucan- (T eucrium polium ssp. capitatum), estepa groga (Fu-
tha ssp. tragoriganum, pròpia de la subas. sideriteto- mana ericoides ssp. ericoides), llistó (Brachypodium re-
sum tragorigani, que surt només a les àrees més sep- tusum), etc. 

2 tentrionals i que fa de pont devers les brolles. 
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La TIMONEDA D' H IPÉRIC PINZELL (Furnano-Hyperi- La TIMONEDA DE TEUCRI VERTICIL.LAT (Helianthen10-Teu-
icrietum, . verticillati),"4 en efecte, colonitza yes guixeres de l'A-ceturn ericoidis)"5 completa el panorama d'aquestes 
acanti i de les Valls del Vinalopo, mes aviat escasses. La seva comunitats subarbustives i calcícoles del migjorn va- importància paisatgística és quasi nulla. N'hi haurà prou a dir lenciá. Així corn les tres anteriors colonitzen els llocs que s'hi fa el ruac (Ononis tridentata) i l'heliantem esquamós 

de s51 més aviat profund, als solells o als obacs, res- (Helianthemum squamatum), espècies típicament gipsícoles, i 
pectivament, la timoneda d'hipèric pinzell (Hypericum diversos teucris (Teucrium verticillatum, T. pumilum, etc.). 
ericoides) es fa en llocs de sòl molt precari, en codi-
nes i superfícies denudades. En aquests ambients, l'hi-
pèric pinzell prospera amb puixança, acompanyat de Les brolles continentáls i calcícoles de romaní 

: foro espècies rupícoles com ell avesades a enfonsar i maleïda (Rosmarino-Ericion p.p.) 
llurs arrels en fissures i llivanyes. És així corn aquesta 
timoneda es presenta a cavall de les bosquines i de les Havent resseguit les brolles i timonedes litorals, hem 
comunitats rupestres. . esgotat el camp de les bosquines lligades a la degra-

' Ultra l'hiplric pinzell, i entre les espècies rupícoleá, dació de l'espinar i de les diverses máquies de les 
hi són presents el te de roca (Jasonia glutinosa), el teu- planes costaneres. Ens resten, però, les bosquines lli-
cri buxifoli (T eucrium buxifolium), etc.; no hi man- gades a la degradació de la máquia continental, fona-
quen, bé que escassegen, la majoria de les espècies es- mentalment localitzades a les planes interiors del Prin-
mentades a propòsit de les anteriors timonedes. El re- cípat. Amb aquestes bosquines, també brolles i timo-
cobriment total és baix, només de l'ordre d'un 10-20 % nedes, passa el mateix que amb les litorals: llur área en la majoria dels casos, i l'altura de la comunitat es de dispersió desborda el domini de la máquia i s'en-manté en els 10 i 20 cm. Apareix als dominis de l'es- dinsa en el domini dels alzinars, majorment de l'alzi-pinar i de la máquia continental, al migjorn valenciá nar continental. És per això qué alguna d'elles ja ha : 
i també a la Vall de Cofrents, aleshores amb pebrella estat tractada anteriorment. Recordem que, en con-(Thymus piperella). junt, es tracta de comunitats integrades per espècies 

més o menys xerbfiles, o sigui aimants de l'eixut, però ., 
í Al domini de l'espinar no són gaire corrents els afloraments no pas termbfiles, o sigui aimants de les temperatures de guix. Tanmateix, però, n'hi ha alguns. Aixe, comporta l'es-. elevades, o si més no capaces de suportar-ne de molt tabliment de comunitats gipsícoles, certament amb aspecte de 
i , timoneda, però ara unes característiques florístiques i ecoló- baixes alhora que de molt altes (clima continental); , giques molt diferents, característiques que reprendrem extensa- aquest darrer carácter obre una separació clara entre . 1 
1 ment més endavant en ocasió dels apartats dedicats a les bos- les bosquines que ara tractarem i les vistes suara a les quines continentals, car en llur área són molt abundants aquests àrees litorals, separació que, amb tots els perills i im-afloraments de guix (p. 142). Al migjorn valencia se sumen les , precisions de les actituds reduccionistes, queda concre-. imposicions del guix amb l'aridesa i calorositat del clima, com-. 

. binació que provoca la instauració d'una timoneda particular, tada en la presència o no de bruc d'hivern. 
la timoneda de teucri verticil4at. Les brolles que hom pot esperar de trobar en aquest 
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Fig. 93. BLOC ESQUEMÁTIC DE LA BROLLA DE ROMANÍ I MALEYDA (Rosmarino-EriCi012) 
A destacar el predomini del romaní, de la maleïda, del llistó i altres gramínies, dels timons, etc. (compareu amb els blocs de les figures 49 i 55). 
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àmbit són totes d'afinitats calcícoles i pertanyen al ESTRAT HERBACI LLENYÓS 
grup de les brolles de romaní i maleïda. A part alguna ALTURA: 30-50 cm 
altra d'escassa significació, tractarem les brolles de ro- RECOBRIMENT: 20-30 % 
maní i maleïda amb esteperola, amb perdiguera, amb COMPOSICIó: estaca-rossí (Hedysarum hum* ssp. fontane-
espart i amb sanadella. sit)

atractilis (Atractylis humilis) 
sàlvia (Salvia officinalis) La BROLLA DE ROMANÍ I MALEYDA AMB ESTEPEROLA 7 

(Genisto-Cistetum clusii) experimenta un desenvolu- ESTRAT HERBACI TíPIC 
pament màxim al país del carrascar; el lector és remès ALTURA: 10-30 cm 
a l'anàlisi feta al lloc corresponent (p. 89). Tanma- RECOBRIMENT: 20-30 % 
teix arriba també a constituir-se, però, al país de la COMPOSICIó: llistó (Brachypodium retusum)

avena de brolla (Avena bromoides) máquia de garric i argot, concretament a Párea més coelbria (Koeleria vallesiana) benèvola climàticament parlant, que és la que corres- centaurea linifblia (Centaurea linifolia) pon a la subas. pistacietosum, és a dir a l'àrea de la etc. 
máquia continental situada part dessota de la línia 
Lleida-Fraga (part del Segrià, de la Ribera d'Ebre, de El conjunt s'ofereix com una brolla no gaire densa 
la Terra Alta, etc.). En aquesta area perifèrica al nucli que arriba a tenir un recobriment total del 70-90 %. 
de la máxima esplendidesa de la comunitat, la brolla Hi destaca el paper notable jugat per l'estaca-rossí i la 
comentada resulta encara especialment rica en ginesta sàlvia, fins al punt que, ateses les característiques 
biflora (Genista biflora), espècie que esdevé fisiognenni- d'ambdues espècies, ens ha semblat oportú de subrat-
cament dominant. Hom parla aleshores de la subas, ge- llar-ne el rol admetent una mena d'estrat intermedi en-
nistetosum, que és la típica i la que domina també a tre el pròpiament herbaci i l'arbustiu. La llista florís-
l'àrea central del país del carrascar. tica total fóra força llarga i assoliria amb facilitat la 

trentena d'espècies. 
La BROLLA DE ROMANÍ I MALEYDA AMB PERDIGUERA La taula presentada correspon a la subas. lithosper-

(Rosmarino-Linetum suffruticosi) 3" és la bosquina metosum, que és la que es fa al nostre interior eixut. 
substitutbria típica de la máquia de garric i argot a les Es una forma desproveida de grans arbusts i especial-
planes interiors del Principat, als llocs de condicions ment rica en sàlvia i sanguinària. Representa una fase 
més típicament continentals. Així com la brolla ante- de degradació força avançada. El seu aspecte, força 
nor apareixia a les àrees de transit de la máquia cap monòton i trist, s'endolceix a mitjan maig amb una 
al carrascar, aquesta altra brolla es fa en ple domini floració bastant espectacular, corn ja sol passar amb 
de la máquia, en zones ja clarament continentals, so- moltes comunitats de llocs kids. Correspon a àrees de 
vint —bé que no sempre— part damunt de la línia sól relativament pedregós i pobre, sovint constellades 
Fraga-Lleida (país del Rhamno-Quercetum cocciferae d'afloraments guixosos que permeten la installació de 
cocciferetosum). També penetra tímidament al país del les comunitats gipsícoles corresponents. Vall de PE-
carrascar fins a atènyer els vessants occidentals del bre endins, sobretot cap a les muntanyes del N, es fa 
Montsant, pero ja sense força : cal cercar la seva ex- la subas juniperetosum phoeniceae, més rica, amb 
pansió vall de l'Ebre endins, part d'enllà del territori cáciec, savina, boix i algun pi blanc espars. 
que estudiem. Es una comunitat d'altiplà que rarament 
ultrapassa els 500 m d'altitud. La BROLLA DE ROMANÍ I MALEYDA AMB ESPART (Fu-

La següent relació esquemática en recull les prin- man o-Stipetum tenacissimae) 493 indica els màxims ni-
cipals característiques: yells d'aridesa i de fredor, és a dir les condicions de 

continentalitat máxima. Es per això que, ben present 
ESTRAT SUBARBUSTIU I ARBUSTIU al cor de les planes aragoneses de l'Ebre, no penetra 

ALTURA: 20-70 cm al Principat, però sí que apareix al País Valencia in-
RECOBRIMENT: 30-70 % tenor, concretament a la Plana d'Utiel, a la Vall de COMPOSICIÓ: romaní (Rosmarinus officinalis) Cofrents i a les Valls del Vinalopó, a altituds corn id (Linum suffruticosum) 

preses entre els 450 els 700 m; hiperdiguera (Helianthemum appenninum substitueix se-ssp. pi-
losum) cundáriament la máquia de garric i argot, o be hi fa 

tufarola (H. marifolium) de comunitat final en árees de sòl molt ingrat, i fins 
bufalaga tinctbria (Thymelaea tinctoria) horn pot pensar que arriba a penetrar al domini del sanguinaria (Lithospermum fruticosum) carrascar. farigola (Thymus vulgaris) 
argelaga (Genista scorpius) La malekla (Linum suffruticosum), tanmateix, hi és 
etc. escassa; per contra, hi abunden el romaní (Rosmari-

nus officinalis), la farigola (Thymus vulgaris), l'este-
perola (Cistus c/usii), la tufarola (Helianthenum ma-
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Fig. 94. ESPECIES DE LES BROLLES DE ROMANÍ I MALEIDA, II ( X 0,5) . , 
Vegeu també la figura 53. •> 

, a: romaní (Rosmarinus officinalis, vegeu-ne detalla a les figures 51-a', 53-a" i88-a')• b: maleïda (Linum suffrutieosum, vegeu-ne més ' detalla a la figura 53-c'); c: perdiguera (Helsanthemum apenninum, 
vegeu 

d'altres heliantems a les figures 69, 89 i 97); d: - sanguinaria (Lithospermum fruticosum), d': detall la flor y x 
1 ,5 

), d '.: detall del revers de la fulla i d'una sección trans-versal (x1,5); e: nebulosa (StiPa pennata, vegeu d'altres estipes a les figures 89, 92 i 100). 
) 
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, Fig. 95. BROLLA CONTINENTAL I CALCICOLA (Rosmarino- ;;,,,, ,  .z.
Ericion) ': ,.:1' 14711)-, .- - , '' , ''. :',-, • ^ Aspecte esclarissat d'una brolla continental de romaní i maleida, .',4y•.1'sobre les ribes de la Noguera Pallaresa (Pallars Jussà). 
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rifolium) i, sobretot, diverses gramínies xerofítiques Les timonedes gipsícoles continentals 
corn l'espart (Stipa tenacissima), la sanadella (S. of/ne- Gypsophi ion) 

ii), el cerrell (Avena fui/ola), el llistó (Brachypodium 
retusum), etc. Encara es tracta, però, d'una brolla dig- Els afloraments de guix, rars a la zona litoral (O-
na d'aquest nom, bé que obre el camí cap a la situa- gina 139), són prou corrents a les plantes de l'Ebre i 
ció especial de la comunitat que tractarem tot seguit. fins i tot a l'altiplà central català. Abunden sobretot 

a l'àrea de la máquia continental, però és possible tarn-
En efecte, la BROLLA ESCLARISSADA DE ROMANf I bé de trobar-ne alguns al país del carrascar (p. 91). 

MALEYDA AMB SANADELLA (Euphorbio-Stipetum of/ne- Horn els detecta de seguida per raó de l'aspecte que 
rü [=junceae.7),  en rigor potser no hauria d'ésser hi pren la vegetació, sobretot en àrees poc o molt 
considerada aquí ni mereix pròpiament el nom de bro- degradades. Les brolles que hi foren esperables es 
lla. Es tracta d'una comunitat on la preponderància veuen substituïdes per timonedes d'aspecte magre, do-
correspon les plantes herbàcies perennes —les peti- minades per la invariable presencia de les trincoles 
tes herbes anuals, sempre rares a les brolles, fins arri- (Gypsophila hispanica, G. struthium) i d'altres plan-
ben a mancar del tot en aquest cas—, de tal manera tes típicament gipsícoles (p. 63); les trincoles, tanma-
que els arbusts i subarbusts hi • raregen. Això no obs- teix, no reapareixen en els aflorarnents guixosos lito-
tent hi són, i per llur natura, emplaçament de la co- rals. A les terres occidentals del Principat, aquestes 
munitat, etc., és millor de tractar en el present apartat timonedes apareixen ça corn lla i mai no solen cobrir 
aquesta formació vegetal. grans extensions; Ebre amunt, per contra, es fan pro-

Aquesta brolla esclarissada pren l'aspecte, e la prác- gressivament més ebundoses, fins al punt que poden 
tica, d'un prat estlpic. Hi predominen amplament les ocupar àrees d'enorme extensió. Horn podria dir que 
grans tofes herboses de la sanadella (Stipa offneri), de aquestes timonedes gipsícoles, singularment pobres i 
la nebulosa (S. pennata ssp. mediterranea), del llistó esclarissades, imprimeixen carácter als ermots de PE-
(Brachypodium retusum), de l'avena de brolla (Avena bre, a la zona dels Monegres per exemple, sens dubte 
bromoides) i altres plantes herbàcies de port més dis- una de les àrees més notables de tot Europa des d'a-
cret, corn la coeleria (Koeleria vallesiana) o un petit quest punt de vista. 
cárex (Carex humilis); hi és ben destacable la presen- Els dipòsits de guix, que solen tenir un origen la-
cia d'una determinada petite lleteresa (Euphorbia pau- custre, acostumen a veure's recoberts per capes més 
ciflora), molt rara. En segon rengle cal esmentar el o menys gruixudes de graves, còdols i altres mate-
romaní (Rosmarinus officinalis), la maleïda (Linum rials de natura alluvial. L'erosió, però, pot fer aflorar 
suffruticosum) i d'altres arbusts menors, propis de la aquests dipòsits, circumstància que genera un seguit 
serie fitosociológica que ens esmercem a analitzar en de processos edáfics de valor singular. Horn pot en-
aquest punt i que justifiquen la inclusió de la comu- frontar-se, segons els casos, amb sòls rics en guix però 
nitat en el present apartat dedicat a les brolles. El relativament evolucionats i ben constituïts, amb sòls - 
conjunt ateny recobriments del 60-80 % i altures que esquelètics on el guix mineral aflora directament, amb 
oscillen entre els 40-70 cm. sòls pulverulents que són un pur polsim de guix par-

Aquesta brolla esclarissada es fa sobre sòls esque- ticulat més o menys mesclat amb d'altres materials, 
lètics, molt prims, de natura calcària, no excessivament etcetera. 
eixuts. Després d'incendis reiterats, empobriment ero- La incidència dels materials guixosos sobre la ve-
siu del sòl, etc., substitueix la brolla de romaní i ma- getació és evident. Hom s'enfronta amb un cert nom-
lekla amb esteperola, sobretot a les àrees muntanyo- bre d'espècies tolerants davant llur presència i amb . 
ses, per sobre dels 500-600 m. La seva apetència pels d'altres que no la suporten, però sobretot cal comptar 
sòls lleugerament humits la sol fer incompatible amb amb una remarcable cohort de plantes l'ecofisiologia 
l'àrea especialment seca ocupada per la brolla de ro- de les quals és indissociable de la presència de guix. 
maní i maleïda amb perdiguera, és a dir la comunitat Són, justament, les espècies estrictament gipsícoles, de 
tractada suara mateix, i per això, a les planes de l'E- les quals la península Ibèrica és un reservori destacat 
bre, fora ja de l'àrea que considerem, s'estableix una 
mena de zonació altitudinal entre la brolla amb perdi-
guera (parts baixes, segues i de sed relativament pro-
fund) i la brolla clara amb sanadella (parts enlairades, 
menys segues i de sòl esquelètic); al nostre país quasi Fí 96. LA VEGETACIó GIPSICOLA ALS PAYSOS CATALANS 
sempre és una comunitat de substitució de la brolla Argees on són esperables les timonedes gipsícoles (Gypsophi-
de romaní i maleïda amb esteperola, que es pot fer als lion). Hi són indicats els dominis potencials en qué apareixen: 

altiplans més occidentals del Principat i que arriba fins espinar d'argot i margalló -(CR), máquia continental de garric 
i argot (RQ), alzinar continental (Qr) roureda de fulla pe-

al Montsant. tita (VQ). Els requadres ajuden a veure les apetències eco-
lògiques de cada timoneda. 110.-
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I Fig. 97. ESPECIES DE LES TIMONEDES GIPSI.COLES ( X 0,5 ) 
I a: ruac (Ononis tridentate), a': detall dels fruits; b: trincola (Gypsophila hispanica), b': detall de la flor ( x3); c: violer lívid 
, (Matthiola fruticulosa), c': detall de la flor (X1,5); d: heliantem esquamós (Helianthemum squamatum, vegeu d'altres helían- ' 

tems a les figures 69, 87 i 89), d': detall de la flor (x2), d": detail de la superfície foliar, amb els pèls peltats característics 

( x5); e: botja pudent (Artemisia herba-alba), e': detall d'un capítol (x4), e": detall d'una fulla ( x4). 

I 1 

, 

(els líquens gipsícoles, tanmateix, són molt abundants ESTRAT SUBARBUSTIU 

en aquestes comunitats). Sobre el carácter final de mol- ALTURA: 30-50 cm 

tes d'aquestes timonedes sembla que no hi ha res a REcommENT: 20-50 % 

objectar. Les peculiaríssimes condicions edáfiques que COMPOSICIÓ: ruac (Ononis tridentate) , 
trincola (Gypsophila hispanica) 

exigeixen permeten sovint considerar aquestes bosqui- herniária fruticosa (Herniaria fruticosa) 
nes com l'estadi final de la successió en els indrets con- farigola (Thymus vulgaris) 
siderats. Solen ésser subsegüents a un procés de degra- romaní (Rosmarinus officinalis) 

dació, però de degradació irreversible. maleïda (Linum suffruticosum) 
argelaga (Genista scorpius) 

La TIMONEDA DE RUAC I TRINCOLA (Ononidetum tr 
etc.

- , 
dentatae)"3 és la més densament constituïda d'aques-
tes bosquines gipsícoles. Exigeix un sòl relativament 
profund i estructurat, on horn arriba a identificar una ESTRAT H ERBACI 

capa superficial de virosta. Les mates robustes del ruac ALTURA: 10-30 cm 
, 

arriben a conferir-li un aspecte prou esponerós, dins xEcomumENT: 10-20 % 
. COMPOSICIó: llistó (Brachypodium retusum) 

de la migradesa esperable. violer lívid (Matthiola fruticulosa) 
Vet aquí la taula esquemática que recull els princi- coeléria (Koeleria vallesiana) 

pals trets fiorístics i estructurals de la comunitat: etc. 
, 
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La domináncia correspon a les tres primeres espé- La TIMONEDA DE MORRITORT GUIXENC I TRINCOLA (Lepidie-
S. cies, precisament gipsícoles totes tres. Horn s'adona turn subulati)  es fa als indrets més ingrats del context gip-

del port discret del conjunt, i de l'escàs recobriment saci estudiat, allà ori el sòl és un simple polsim de guix. Aquesta 
comunitat apenes penetra en territori catalá, on resta acanto-atIs. Els líquens, tanmateix, són presents, però no pas nada en punts comptats de les àrees més occidentals de PaWM. especialment abundants. El ruac, be que és Pespécie Hi domina el morritort guixenc (Lepidium subulatum), acorn-

més abundant, no és pas però la més característica de panyat de la trincola; el romaní, la botja pudent (Artemisia 
la comunitat. Es tracta en realitat d'una espècie gipsí- herba-alba) i poca cosa més; els líquens hi són ben presents. 
cola que demana un sòl suficient i que reapareix així 
que, en qualsevol punt, aflora una mica de guix; és 
per aix6 que ja ens hi hem referit en parlar de la timo- Les pinedes 
neda litoral de teucri vertícillat (p. 139) i fins en tocar 
la brolla de romaní i bruc d'hivern amb bufalaga tin- En limes generals són válids aquí els mateixos co-
téria (p. 85). Aquesta comunitat, dins de la seva mo- mentaris fets a propòsit de les pinedes del país dels 
déstia, arriba a representar moments d'autèntica es- alzinars (p. 98). Al país de les máquies, però, horn sol 
plendidesa, quan les flors blanques de la trincola, per trobar només PINEDES DE PI BLANC (Pinus halepensis), 
milers, esclaten a l'uníson, fent costat a les innombra- i encara constituïdes amb una certa precarietat; al país 
bles poncelles vinoses del ruac. En qualsevol cas, la dels espinars aquestes pinedes són rares, i quasi sem-
notabilitat florística del conjunt hauria d'ésser justa- pre subsegüents a repoblació. Cal no oblidar que una 
ment valorada per tothom. comunitat secundària difícilment presenta una comple-

La timoneda de ruac i trincola, quant als Països Ca- xitat estructural superior a la de la comunitat substi-
talans, es fa sobretot al domini de la máquía conti- tuïda, i en el cas present aquesta ja no arriba mai a 
nental, al Baix Cinca, al Segrià, etc., i també als Serrans ésser un bosc pròpiament dit. La majoria de les pine-
i correspon aleshores a la subassociació més caracterís- des secundàries del país de la máquia procedeixen tam-
tica, que és la subas. sideritetosum; a les muntanyes bé de repoblació. 
valencianes nord-occidentals arriba a constituir-s'hi una Però això no sempre és així. Ës ben corrent que el 
forma muntanyenca, la subas. salvietosum lavanduli- pi blanc faci part de la mateixa máquia, baldament no 
foliae. La comunitat apareix també, com ja ha estat arribi a constituir-hi un estrat arbori continu. Tenim 
dit (p. 91), en ple país del carrascar, a la Noguera, a raons per a creure que és justament el si d'aquestes 

1 PUrgell, a la Segarra i al Pallars, i fins i tot al país de máquies litorals un dels hábitats més gendins del pi 
les rouredes submediterránies (p. 280). blanc, habitat a partir del qual aquesta espècie ha co-

lonitzat després les enormes extensions que actualment 
La TIMONEDA DE RUAC I TRINCOLA GLAUCA (Gypsophilo-Ono- ocupa. En la máquia ben constituida el pi no podria 

nidetum edentulae) 614 és prou semblant a l'anterior, però no germinar, per?) sempre hi ha racons esclarissats que 
duu la trincola típica, sinó trincola glauca (Gypsophila stru- ho permetrien. Tal com ara veiem la máquia litoral, thium) i el ruac correspon a la mateixa forma (var. edentula) tan malmesa, el pi Iplanc hi és indestriable. que també apareix als Pirineus (p. 280); hi abunden el romaní 
(Rosmdrinus officinalis) I diversos heliantems (Helianthenzurn Les pinedes espontánies del país de la máquia, doncs, 

e. squamatum, H. syriacum). És ben present de la Vall de Co- no fan de bon interpretar. Si són una mica denses 
frents cap al S. —mai no en són gaire— cal pensar en una difusió se-

cundària subsegüent a l'aclariment de la máquia; si no 
La TIMONEDA D' H ELIANTEM ESQUAMÓS I TRINCOLA en són tant, és ben possible que representin peus es-

(Helianthemetum squamati)m correspon a un estadi parsos de pi, perfectament integrats en la comunitat 
de simplicitat edáfica més avançat, en el qual el sól primària. En qualsevol cas, mai no abunden. 
ha esdevingut esquelètic, amb sensibles vires de guix 
aflorants. Hi manca o hi és rar el ruac, mentre que 
pren un paper preponderant l'heliantem esquamós (He- Les bardisses (Pruno-Rubion) 
lianthemum squamatum), un petit subarbust de robust 
sistema radical; continuen abundant-hi Phemiária fru- El país de les máquies i dels espinars és ben poc 
ticosa, la farigola, el romaní, la coeléria, la trincola, etc., propici a la installació de bardisses, per raons òbvies 
i també és prou corrent el romer blanc (Helianthemum que es desprenen de la mateixa natura d'aquestes co-
syriacum). En els amplis espais mancats d'herbes i ar- munitats (p. 103). Això no obstant, en algunes fonda-
busts abunden els líquens terrícoles, sovint espècies lades litorals del País Valencià i de les Balears, en ple 
exclusives dels sòls guixencs. En conjunt, aquesta co- país de la máquia, horn arriba a trobar fragments de 
munitat pren un aspecte molt més esclarissat i magre la més xérica de totes les bardisses, la BARDISSA AMB 
que l'anterior, sobretot a causa de la desaparició del ARÇ BLANC D'ESPINA CURTA (Rubo-Crataegetum bre-
ruac. Apareix al Baix Cinca, al Segrià i a l'Urgell, al vispinae), comunitat descrita en tractar globalment 
domini de la máquia i també del carrascar. aquestes formacions (p. 109). 
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3.1.3.3. Els erms i prats eixuts 

En parlar de les comunitats herbàcies pròpies del menys. Vet aquí la seva composició i estructura fo-
país dels alzinars (p. 109), horn ha apuntat els trets namentals: 
definitoris d'aquest tipus de formacions vegetals a les 
terres mediterrànies. Al país de les máquies i dels es- ESTRAT HERBACI (I SUBARBUSTIU) 

pinars les condicions generals no són talment dife- ALTURA: 10-20 cm 
rents, de manera que es mantenen les característiques RECOBRIMENT: 70-90 % 

bàsiques dels herbeis. Continua tractant-se de comuni- COMPOSICIÓ: llistó (Brachypodium retusum) 

tats riques en terófits i en geófits, més o menys do- iva borda (Teucrium pseudochamaepytis) 
trèvols (Trifolium stellatum, T. scabrum) 

minades per gramínies sense, però, esdevenir grame- corretjola rogenca (Convolvulus althaeoides) 
nets típics. Una accentuació de l'ariditat, aixe, sí, fa ruda (Ruta chalepensis ssp. angustifolia) 
que les comunitats siguin força esclarissades, sovint leóntodon (Leontodon saxatilis ssp. rothii) 

simples erms, i que hi sovintegin els vegetals de fulla panical (Eryngium campestre) 
etc. prima o petita. 

Com en el cas del llistonar típic (p. 111) cal dir que 

Els prats i pradells terofítics l'etc., cobreix una llarga llista d'espècies, majorment 
terófits d'escassa entitat quantitativa. 

(Thero-Brachypodion) 
Els PRADELLS TEROKTICS DE CODINA CALCARIA tenen una 

Els llistonars també apareixen al país de la máquia importància molt relativa en el paisatge del domini de les má-
litoral. Fins en el país de l'espinar horn pot esperar de quies. No és rar, tanmateix, de trobar-hi afloraments de roca 
trobar-los, bé que molt localitzats. En general se si- plana i quasi nua, per() aleshores més aviat tendeixen a aparéi-

tuen en llocs obacs, en fondalades, etc., en cerca d'una xer comunitats de tipus erm que no pas pradells terofítics. 
Tanmateix en parlar del país dels alzinars ja ens hem referit 

mica de frescor i d'humitat. Els llistonars, de fet, fora al Sileno-Petrorhagietum saxifragae (p. 114), comunitat que 
del país dels alzinars, no deixen d'ésser una simple apareix també en codines obagues del país de la máquia, al 
irradiació més o menys extrema. migjorn valencià. Una menció especial mereix el Teucrio-Ne-

petetum braun-blanquetii,483 comunitat localitzada a les codines • 
El LLISTONAR TÍPIC (Phlomido-Brachypodietum re- i clapers del Vedat de Fraga (Baix Cinca), reducte biogeográfic 

interessantíssim on queden espècies relictes, introbables o ra-
tusi) i el LLISTONAR AMB H ERBA PLANA (Hypochoe- ríssimes a la resta dels nostres països. Aquesta notable comuni-
rido-Brachypodietum retusi) ja han estat descrits més tat terofítica no respon en rigor al concepte de pradell, car 
amunt (pp. 111 i 112), al si del domini on resulten alguna de les espècies que l'integren, bé que anuals, arriben 

esponerosos, al Principat l'un i a les Illes l'altre. A les a ultrapassar el metre d'altura, però el recobriment total no 
sol anar més lluny del 40-50 %. Hi destaquen les raríssimes 

àrees de máquia litoral, el llistonar amb herba plana Nepeta ucranica ssp. braun-blanquetii, Ziziphora hispanica ssp. 
només apareix a Mallorca i a Eivissa en llocs ben aragonensis, Rochelia disperma, V alerianella multidentata, etc. 
comptats i excepcionalment frescs; el llistonar típic, 
arran de costa, penetra profundament en el país de la 
máquia de garric i margalló, desborda el litoral del Els erms litorals (Suplan capensis) 
Principat i ateny la comarca de la Plana, en ple País 
Valencia (subas. convolvuletosum althaeoidis). Es trac- La maxima expressió d'ariditat és atesa en el nostre 
ta sempre de versions de llistonar afeblides. context geogràfic per les comunitats que horn ha con-

vingut a qualificar d'erms. En termes fitocenológics, 
El LLISTONAR AMB IVA BORDA (Teucrio-Brachypo- un erm és una comunitat herbàcia extremament es-

dietum retusi)  representa la continuïtat, devers el clarissada i magra, pròpia d'indrets especialment eixuts 
Sud, del llistonar típic. Arriba que aquest darter s'em- i pobres en sòl. Per a nosaltres, l'erm apareix única-
pobreix de les espècies que el caracteritzen, el Hoc, de ment al país de la máquia i, sobretot, de l'espinar. És 
les quals és ocupat per d'altres de clara significació me- una comunitat integrada només o quasi per plantes 
ridional. És per això que horn diu que el llistonar amb anuals que germinen i atenyen llur plenitud vegeta-
iva borda és la comunitat vicariant, al migjorn, del tiva a entrada de primavera, aleshores de les primeres 
llistonar típic septentrional. pluges i de les temperatures encara baixes; les prime-

El llistonar amb iva borda es fa només al país de res xardors estivals marquen la retacció vital de la 
la maquia de garric i margalló, i en alguns punts ex- comunitat, reduïda ja a un herbei mort, sec i esgro-
cepcionals del país de l'espinar, sempre en Rocs obacs guelt, que no es ref ará fins a la primavera següent. Els 
situats per sota dels 400-500 m. ÉS una comunitat va- erms s'acantonen sobre els sòls més magres, particu-
lenciana que apareix part del sud de l'Horta, més o larment sobre els sòls de crosta calcària (taperot) i, si 
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arriben a installar-se sobre sòls profunds a causa d'un herba d'eruga (Scorpiurus sulcata) 
enèrgic procés degradador de la vegetació preexistent, herba fam (Plantago albicans) 
aviat en resulten desplaçats per prats o bosquines d'es- cosconilla (Reichardia tingitana) 

eufbrbies (Euphorbia falcata, E. exigua) tructura més complexa. La reiterada presència del romp- llistó menut (Brachypodium distachyon) 
sac (Stipa capensis [ =S. tortilis, = S. retorta]) és un corretjola rogenca (Convolvulus althaeoides) 
dels trets característics de la majoria d'aquestes comu- escleropoa (Scleropoa rigida) 
nitats erèmiques. margall rogenc (Bromus rubens) 

etc. 

L'ERM D'AGULLES I ESCILLA OBTUSIFÓLIA (Scillo-Erodietum 
sanguis-christi) 24° fóra, tanmateix, la menys típica d'aquestes La llista, corn sol passar en les comunitats terofíti-comunitats, la més relacionable amb els prats i herbeis que fins 
ara hem considerat. Horn la troba només al domini de la má- ques, podría ésser molt més llarga. En qualsevol cas 
quia de garric i margalló, on ocupa petites àrees argiloses i se- es mantindria l'elevat percentatge de gramínies: en són 
ques, generalment sobre crosta calcària; apareix, de forma Cob- l'espart bord, el romp-sac, la sanadella parvifiora, la 
viament molt discontínua, des del Baix Camp fins a la Marina coelèria, el llistó menut, Pescleropoa, el margall ro-Baixa, sempre prop del litoral. Pren l'aspecte d'un prat eixar- genc... Horn s'adona de l'escassa altura del conjunt. El reit, sovint envait d'esplcies de les bosquines immediates, en 
el qual crida l'atenció la bella presència de l'escilla obtusifeilia recobríment és tanmateix elevat, però això només a
(Scala obtusilolia) i d'una espècie d'agulles (Erodium sanguis- l'època favorable, i sense oblidar que és un recobriment 
christi), veritable raresa florística. clar, corn d'una ombrella sense tela. La domináncia sol 

correspondre a l'espart bord. Només en anys plujosos 
L'ERM D'ESPART BORD I ROMP-SAC (Lygeo-Scorpiu- arriben a fer-li de debò costat la majoria dels terófits; 

return sulcatae) 242 representa, per contra, un cas ben en anys secs, la germinació no s'esdevé. . típic de comunitat erèmica. Vegem-ne els trets florís- L'erm d'espart bord i romp-sac es localitza exclu-
tics i estructurals més destacats: sivament al país de l'espinar d'arçot i margalló, al mig-

jorn valencia més extrem. Ofereix una marcada prefe-
ESTRAT HERBACI rència per les fondalades on s'acumula terra fina i on 

ALTURA: 10-30 cm l'aigua s'embassa poc o molt després de les pluges. 
RECOBRIMENT: 70-90 % , 
COMPOSICIÓ: espart bord (Lygeum spartum) En els llocs de sell més prim no es pot mantenir romp-sac (Stipa capensis) , aquest espartar. L'espècie dominant, aleshores, esdevé sanadella parviflora (Stipa parviflora) 

coellria (Koeleria phleoides) el romp-sac. Al migjorn valencia, en la mateixa area 
capcetes (Asteriscus aquaticus) que l'espartar, sobre sòls de crosta calcaria, predomina 
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Fig. 98. ESPÉCIES DELS LLISTONÁRS, III: especies d'ambients eixuts ( X 0,5) 
Vegeu també les figures 71 i 72. 

a: llistó (Brachypodium retusum, vegeu-ne d'altres aspectes a les figures 45 i 71), a': detall de la lígula ( X 4); b: iva borda 
(Teucrium pseudochamaepytis), b': detall de la flor ( xl); c: manxiuleta (Digitalis obscura), c': detall del fruit (x1). 
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l'ERM DE ROMP-SAC AMB PLANTATGE (Plantagini-Stipe- ESTRAT HERBACI 

turn capensis),241 comunitat semblant a l'anterior però ALTURA: 10-20 cm 

molt més clarera (60-80 % de recobriment), mancada RECOBRIMENT: 60-80 (90) % 

d'espart bord i d'herba d'eruga, i molt rica, per contra, COMPOSICIÓ: all ínenut (Allium chamaemoly)

en romp-sac; hi és ben present un gerani que la dífe- romulea (Romulea columnae) 
merendera (Merendera ¡iii folia) t 

rencia de la comunitat anterior (Erodium triangulare romp-sac (Stipa capensis) 
ssp. pulverulentum). A Mallorca i a les Ptiüses es fa lletugueta (Valerianella microcarpa) I 

PERM DE ROMP-SAC AMB H ERBA PLANA (Irido-Stipe- èvax (Evax pygmaea) , 

turn capensis)," una mica diferent. Hi domina el romp- eufeirbies (Euphorbia exigua, E. peplus) , 

, sac, l'herba plana (Hypochoeris achyrophorus), el llistó herba plana (Hypochoeris achyrophorus)
plantatges (Plantago lago pus, P. bellardii) i 

(BraChypodium retusum), el llistó menut (B. dista- capcetes (Asteriscus aquaticus) 
chyon), l'albó (Asphodelus microcarpus), l'atractilis alb6 (Asphodelus microcarpus) 

cancellat (Atractylis cancellata), l'albellatge contort margaridoia (Bellis annua) 1 
)bliiTb escare (rfoum scarum 1 

(Heteropogon contortus), un lli groc (Linum stric- trèvol , 
lli groc (Linum strictum) I 

turn), etc.; a les Pitiüses es troba força difós, en so- catapodi (Catapodium loliaceum) 
lells de sòl prim, a l'area de la máquia, mentre que a traiguera (Aegilops ovata) t 
les summitats dels turons és corrent un altre erm tero- molses (Barbula acuta, Toninia aromatica) t 

fític, l'Airo-Chaenorrhinetum formenterae.' líquens (Cladonia foliacea, etc.) 1 
etc. v 

L'ERM D'ALL MENUT I ROMP-SAC (Allietum cha-
maemoly) m clou la sèrie de comunitats erèmiques lito- Com sempre en aquestes comunitats terofítiques, la 1 

rals. És exclusivament gimnèsic quant al nostre àmbit llista podria ésser molt més llarga; fins a una bona sei-
í 

geográfic, bé que reapareix a Còrsega, al litoral occità xantena d'espècies. Les més abundants i comunes, però, 
1 

mediterrani, al litoral italià i fins al magribí. A Ma- són les indicades. 
llorca i a Menorca apareix, òbviament, al país de la Horn s'adona d'una colla d'originalitats en aquesta í 

máquia litoral, sobre sòls de gruix discret, tant sobre interessant comunitat erèmica. Al costat dels teròfits, ; 

roca calcària, com (Menorca) sobre roca silícia, sempre juguen un paper prou important les plantes bulboses, 1 

en indrets sorrencs molt eixuts a l'estiu. Esquemática- no gaire nombroses en quantitat d'espècies, però abun- . 

ment, admet d'ésser presentat així: dants quant a individus: l'all menut, la romulea, i la ' 
, 
, 

, 
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Fig. 99. BLOC ESQT_TEMÁTIC DE L'ERM D'ESPART BORD I ROMP-SAC (Lygeo-Scorpiuretum sulcatae) 
A remarcar la reverítat d'aquesta comunitat, dominada per l'espart bord i el romp-sac, establerta, enmig de zones extrema-
merit at-ides, a l'empar de fondalades amb una certa disponibilitat de sòl i d'aigua ocasional d'escorriment. 
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Fig. 100. ESPECIES DELS ERMS ( x 0,5) 
a: agulles •(Erodium sanguis-christi); b: espart bord (Lygeum spartum); c: romp-sac (Stipa capensis, vegeu d'altres estipes a les figures 89, 92 i 94), c': detall del fruit ( x 1); d: all menut (Alliurn chamaemoly), d': detall de la flor ( x1,5). 

, 
, 
• merendera; les gramínies, per contra, són quasi inexis- constellen insospitablement aquests ermots i durant 
I tents: l'inevitable romp-sac, tanmateix no gaire abun- unes setmanes horn se les heu amb uns herbeis pobla-

dant, el catapodi, la traiguera i poca cosa més. D'altra díssims, sempre magres quant a biomassa, però d'una 
banda, i fins i tot sobre sorres calcàries, apareixen es- riquesa florística sorprenent. 
pécies que horn acostuma a trobar més aviat en indrets N'hi ha prou aleshores a inspeccionar amb cura el 
d'arenes silícies, corn és el cas de Plantago bellardii o terreny per a descobrir cinquanta i seixanta espècies 
de V alerianella microcarpa. En conjunt, doncs, es trac- diferents en una petita área de cinc metres quadrats. 
ta d'una comunitat dominada per plantes anuals altres Quan horn posa de costat diverses llistes florístiques 
que les gramínies i, en segon floc, per plantes bulboses. d'una mateixa d'aquestes comunitats estépiques, des-

Corn tot erm, aquesta comunitat té un període de cobreix, esbalaït, que a més d'un nucli bàsic de trenta 
plenitud vegetativa molt curt, bé que la presència deis o quaranta espècies que es repeteixen sempre, sorgeix 
geòfits l'allarga una mica. Així, a entrada d'any flo- una munió inacabable de plantes d'aparició més o menys 
reixen i dominen amplament les plantes bulboses, les aleatòria que eleva fàcilment el conjunt a xifres de 
quals involucionen pel març i donen pas als terbfits l'ordre de les cent-cinquanta espècies diferents. Es així 
(mare-abril). L'estiu només veu reeixit el romp-sac, com, paradoxalment, les llistes florístiques més riques 

, presidint una comunitat ja morta. provenen de les comunitats més pobres. Això, ben en-, 
1 tès, només en l'època favorable. 
.'. Aquestes comunitats, tan corrents a l'Aragó mitjá, 
_ Els erms continentals (Agropyro-Lygeion) apenes arriben a penetrar dins Catalunya. No cal dir - 

que queden sempre inscrites al domini de la máquia 
A les planes de l'Ebre arriben a instaurar-se comu- continental, a l'àrea de les nostres marques de ponent, 

nitats erémiques de carácter plenament estépic. Al cos- concretament al Baix Cinca. Per a nosaltres són només 
tat de brolles i timonedes, immenses extensions són una irradiació extrema, les avançades d'aquells paisat-
cobertes per espartars indissociables del paisatge del ges estlpics germans que només arribem a albirar. 
país. Hi predominen gramínies de port robust, corn el 
mateix espart bord (Lygeum spartum) i diverses Stipa, 

L'ERM DE SANADBLLA BLANA I ESPART Box]) (Lygeo-Stipetum plantes que fan grans tofes groguenques enmig d'ex-
lagascae) 2" és l'única comunitat erémica continental que pene-tensions andes normalment desprovedes de vegetació. tra en territori català. A les planes de l'Ebre a molt abundant En arribar les pluges, però, una infinitat de terbfits en indrets elevats i sobre sòls profunds mancats o quasi de 

I 
I 
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MP" " *.„.. ,k's , \,\ -,,,,\ ,, I\ , ,,,,,( , ,-,, ,  -,-,, , els alzinars (p. 114), quasi que no arriba ni a ésser re-
,4,--, ---k.,,,'  in.M' ‘..1 ' s. presentat al país de les máquies. I no cal parlar de les 

\ ‘,‘-,,' , • / ,,,z, , ‘ .-.,..zi . 1-,, -z.
, ' ' 9:1. -• ' >, ‘, , '  \ • > - -,, - ,. 7_ ..,,I, 

" 
. joncedes, que ja trobaven massa eixut el món dels bos- 

- " - • ' '.,, z--.., . ,, ' > ,. , „, ' Y —, , , ,` \ , cos mediterranis. Aix6 no obstant, alguns indrets arri-
j----;,zs,, ' - ",-- s ._ ben a admetre la presència de les més tolerants d'a-

, :,', ,,---,, f' ',.‘,-.. ''.. ' ' ,, .--1 ,.,-,..y, ', ...,-,', 4,,„. ,,,,,,,,.,,,, ,,,,,i,k‘,, s _ , • , , , questes comunitats, les menys exigents quant a frescor 
-.."-kl,s .  r humitat. 

..N 

''''.:.01 !IA '..".--.,...,,•:>.- ',1 -,,,,,, ' ,>'•.‹, ,, - „ i?. , - - • , , , I, ' i'-?-......, -\.,¿, '\ , \ • 
Així, el FENASSAR AMB PERICO PERFOLIAT (Hype-

.
A •-v- ..-„,,, ,,,,,,, 11;i. Fi ,, ,,a,  rico-Brachypodietum phoenicoidis), propi de Menorca 

.nt 11,41..,,,1111',, ‘;' , J,V1'1'b.  i ja tractat anteriorment (p. 117), reapareix als talussos 
,•,, 1 ‘ , 111:11,-, ,vs›,,,,;, \, r 1,0,r,:f5-1,.; ;,,,;, • 

,11,,,toptl , ,•-,,j  i   , \ 1 marges humits del país de la máquia litoral. També 
reapareix el PRAT SABANOIDE D'ALBELLATGE (Hypar-

1 

rhenietum hirto-pubescentis), representat al domini de 

Fig. 101. ERM DE SANADELLA BLANA I ESPART BORD (Ly- 
la máquia de garric i margalló per la subas, pubescen-

geo-Stipetum lagascae) tetosum, ja descrita del país de l'alzinar litoral (p. 117), 
i per la subas. stipetosum parviflorae al domini de l'es-

Pentinat aspecte de la sanadella blana, en el context de Perm 
que presideix (Vedat de Fraga, Baix Cinca), pinar d'arçot i margalló; d'aquesta datrera subassocia-
(Foto: M. Masclans). ció, especialment esclarissada i baixa, fan part algunes 

espècies d'erm, corn l'espart bord (Lygeum spartum) 
o la sanadella parviflora (Stipa parviflora), premoni-
tòries ja de les immediates comunitats erèmiques. A les 
fondalades litorals de tota Parea de la máquia de gar-
ric i margalló apareixen testimonis de la subas. impe-

guix, per?) al nostre país només apareix al Baix Cinca, a l'área 
de la Serreta Negra. 

ratetosum (p. 117).

Es tracta d'una comunitat amplament dominada per la sa-
nadella blana (Stipa lagascae), en la qual l'espart bord és poc Ben original, per contra, és la presència al país de la 
abundant o simplement inexistent. Els recobriments atesos són máquia continental de la JONCEDA AMB MANXIULETA 

de l'ordre del 80-100 % i les grans tofes de sanadella blana (Veronico-Avenetum ibericae).469 Es tracta, sens dubte, 
s'eleven fins al metre d'altura i més. Horn té la impressió d'heu- j 
re-se-les amb un camp de blat, sobretot quan el vent bressola de la més agosarada de les oncedes, molt enriquida en

l'herbei i la sanadella blana es deixa gronxar amb ductilitat. espècies xerbflles. Fent costat a la jonça (Aphyllanthes 

Quan el se.1 s'enriqueix en guix, passa a predominar l'es- monspeliensis) s'hi fa una avena de brolla (Avena pra-
part bord i varia la resta de la composició florística del con- tensis ssp. iberica), la manxiuleta (Digitalis obscura), 
Junt. Aleshores hornparla d'una altra comunitat, l'Agropyro- . 

una veronica (Veronica tenuifolia), l'inevitable llistó 
Lygeetum sparti, la qual, per?), ja no arriba a atènyer el terri-
tori català. 

(Brachypodium retusum), l'herba de la pulmonia (Si-
deritis ilicifolia), la farigola (Thymus vulgaris), un timó 
mascle (Teucrium polium ssp. aragonense), etc. Es 

. Els gramenets eixuts tracta d'una comunitat alta de 0,2-0,4 m, de recobri-

(Brachypodietalia phoenicoidis p.p.) ment compacte i elevat (80-100 %) estrictament lirni-

i les joncedes (Aphyllanthion) tada als obacs més rigorosos i muntanyencs (300-400 
metres) del domini de la máquia continental, a tocar 

Tot el ventall de gramenets, de comunitats herbàcies ja del país del carrascar. En tenim exemples al Segrià 

prou tendres i humides que foren analitzades en tractar i, molt desdibuixats, al Baix Cinca. 

3.1.3.4. Les comunitats halófiles continentals (Puccinellio-Salicornietea) 

A les generalitats dedicades a la vegetació de terra davant (p. 224), però no n'és pas exclusiu. En efecte, 

baixa mediter/ánia ja hem fet esment de l'existència així corn els halbfits de sulfats, o plantes gipsícoles, 

de plantes halbfiles, capaces de viure sobre sòls molt sovintegen a les planes Irides de l'interior (p. 142), 

carregats de clorurs sòdic o potásic (p. 62). Aquest també els halófits de clorurs, o plantes halbfiles prò-

grup ecofisiolbgic, al nostre país, es localitza preferent- piament dites, hi resulten habituals. 

ment sobre la mateixa linia costanera, als marjals i Les comunitats halbfiles continentals presenten un 

aiguamolls salats, conjunts que seran tractats més en- considerable nombre d'higrohalófits que reapareixen als 
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marenys costaners —cosa que sorprèn a qui els veu per nium sp. pl.), esperguláries (Spergularia sp. pl.) i puc-
primera vegada terra endins, tan lluny del litoral d'on cinellies (Puccinellia sp. pl.), la salsona (Inula crithmoi-
horn els sol creure exclusius—, però posseeixen també des), una franquenia (Frankenia pulverulenta), la gra-
un lot de xerohalòfits propis i originals, alguns de ven- mínia Aeluro pus littoralis, etc. 
tables rareses. Al nostre país, aquestes comunitats halò-
files continentals es refugien sobretot a les planes de El primer és el cas del Soncho-Juncetum maritimi," una 
l'Ebre, però reapareixen també en punts del migjorn veritable jonquera exclusiva de les planes de l'Ebre, amb fun-
valencia, sempre al domini de la máquia de garríc cus maritimus, J. subulatus i tot d'espècies halfiles entre les i 

quals el notable lletsó crassifoli (Sonchus crassifoliiis), ende-arçot. misme ibèric, que s'hi fa barrejat amb una subspècie halófila En general poblen fondalades endorreiques, és a dir del lletsó d'aigua (S. maritimus ssp. maritimus). 
sense desguàs natural, on queden retingudes les sals de Ben diferent és el cas del Suaedo-Salicornietum europaeae 
l'aigua qué s'hi embassa i evapora ràpidament, havent- (=Salicornieto-Suaedetum)" i del Suaedetum brevifoliae," 

comunitats halbfiles de les planes de l'Ebre i també del mig-hi arribat carregada de sals que ha dissolt prèviament 
jorn valencià que presenten tot un altre aspecte. Així, la pri-m escórrer-se pels vessants i capes freátiques; d'altres mera és una comunitat de petites plantes haldfiles anuals que vegades la sal aflora directament del subsòl, arrosse- es fa a les vores de llacunes salades o en guarets regats amb 

gada per l'aigua que puja per capillaritat. En ambdós aigua més o menys salabrosa; hi predominen la salicdrnia her-
casos és evident que els clorurs, més o menys concen- bácia (Salicornia herbacea [=S. europaea]) i el salat herbaci 

(Salsola maritima). La segona, per contra, és una comunitat trats, eren als terrenys de la rodalia, que sempre són 
subarbustiva, pròpia sobretot de les cubetes estIpiques i en--i no pas per atzar— rogues sedimentàries d'origen dorreiques de la planes de l'Ebre; hi domina la cirialera vera 

marl (els sediments d'origen continental o les rogues (Sdicornia fruticosa), que és la salicbrnia per antonomàsia, la 
magmátiques, ni en els llocs continentals més secs i gramínia Sphenopus divaricatus i la cirialera glauca (Arthrocne-
endorreics, no solen donar terrenys salats). Al litoral mum glaucum), al costat d'una gran munió de menudálles 

haldfiles. Aquestes dues comunitats assumeixen una vicariança la sal sol arribar directament de l'aigua marina, però a en les terres salades continentals dels, respectivament, salicor-
les zones continentals no és aquest, evidentment, el cas. nars herbacis i salicornars subarbustius litorals (pp. 224 i 225), 

La presència d'higrohalòfits als punts més humits i l'aspecte dels quals recorden en gran manera. 
de xerohalòfits als indrets més àrids confereix una certa En depressions endorieiques de l'Urgell i de l'Alt Vinalopó 

es fan, respectivament, el Senecio-Gypsophiletum tomentosae" diversitat a l'aspecte d'aquestes comunitats. Hom troba 
i el Limonio-Gypsophiletum tomentosae," amb l'endemisme des de jonqueres a salicornars, passant per comunitats ibèric Gypsophila tomentosa ambdues, i amb Senecio auricula 

amb aspecte de timoneda, des d'àrees salabroses per- la primera i Limonium delicatulum la segona, al costat de diver-
manentment embassades, fins ermots absolutament sos limbniums, de salsona, etc., i a les Valls del Vinalopó i a 
eixarreïts i secs. Al costat de les espècies caracterís- l'Alt Vinalopó, fins a 500 m d'altitud, sobre sòl de crosta sali-

na., apareix el Limonietum caesio-delicatuli," comunitat presi-tiques de cada comunitat es reitera la presència de dida per l'espart bord (Lygeum spar?um) i per diversos limb-diversos petits halòfits, més o menys abundants segons niunis (Limonium ovalifolium, L. delicatulum, L. caesium, L. 
els casos, entre els quals diversos limémiums (Limo- furfuraceum), acompanyats dels petits halbfils d'habitud. 

3.1.4. LA VEGETACIÓ DE RIBERA, DULCIAOÜÍCOLA I LACUSTRE 

_ 
Els cursos d'aigua, els aiguamolls, etc. generen, en de manera indirecta. Els cursos d'aigua mediterranis, 

plena zona mediterrània, condicions ecològiques que no efectivament, solen ésser molt irregulars, extremament 
són en principi esperables a la terra baixa. El clima vinculats corn se troben al règim pluvial. Les plantes 
general que impera en aquests indrets és sensiblement de ribera viuen del riu, no esperen la pluja que els cau 
el mateix de llur immediata periferia, però les plantes al damunt, però el riu no baixa o baixa poc si la pluja 
que s'hi fan gaudeixen, localment, d'aigua més o menys no ha inflat la conca. Les oscillacions del nivell, doncs, 
abundant í d'una certa frescor ambiental, són fortes, cosa que crea unes condicions particulars, , 

A les ribes, dins mateix de l'aigua en els estanys, en tant de disponibilitat hídrica corn de requeriments d'ar-
els rabeigs o en els cursos d'esmunyida suau, arrelen relament (canvis de textura del sell, etc.). Els llacs o 
o fins suren diverses especies particulars. Llur grau de estanys, tanmateix escassos, també experimenten fenò-, 
dependencía del medi aquatic o del clima mediterrani mens semblants. 
imperant és diferent segons els casos. Mai un sol dels Les temperatures incideixen sobre les plantes lacus-- dos factors, però, arriba a privar absolutament damunt tres o de ribera de manera convencional. Aquest factor 
de l'altre. climatic actua sobre aquestes espècies amb la mateixa 

El regim de pluges no afecta directament aquestes intensitat que colpeix totes les plantes de la zona me-
plantes higròfiles, però sí que les condiciona fortament diterránia. Això no obstant, la situació dels cursos, 

• 
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Fig. 102. Bosc DE RIBERA 0 EN GALERIA 

Resseguint els cursos d'aigua, es disposa quasi sempre una 
41* " 154` ' • `- cinta de vegetació particularment higrófila que a les zones 
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Fig. 103. ESPECIES DELS BOSCOS DE RIBERA, I: gatelleda (x 0,5) 
Vegeu també les figures 106 i 109. 

, 

a: gatell (Salix atrocinerea ssp. catalaunica), a': detall de la inflorescència femenina (x0,5), a": aspecte hivernal de l'arbre; ' 

b: cirex pèndul (Carex pendula); c: tija fértil í tija estéril de cua de cavall (Equisetum maximum); d: sarríassa (Arum tta-
ticum), d': detall de la infrutescIncia (x0,5). 

, 
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sovint força encaixats en fons de vall ombrívols, i una grupen en comunitats prou definides que poden tenir el 
certa frescor ambiental creada per l'aigua, poden crear- carácter de permanents, car els alzinars i les máquies 
unes condicions tèrmiques locals menys dures a l'estiu. no poden explotar tan eficaçment com elles —o en ab-

Per a les plantes que viuen totalment submergides o solut— les faixes ripáries o les àrees embassades. Mol-
quasi, les condicions generals prenen poca importan- tes d'aquestes plantes, sobretot en el cas de les cornu-
da, posat que l'aigua no deixi d'ésser abundant; agues- nitats de ribera, arrelades en terra ferma, constitueixen 
ta aigua, per?), sempre tindrà una temperatura d'alguna penetracions eurosiberianes país mediterrani endins: 
forma relacionada amb la general del lloc. Per a les abunden els caducifolis o les herbes de fulla grossa i 
plantes emergides, corn els arbres de ribera, el clima ge- tendra, de manera que al llarg dels rius ens pervenen 
neral és important, tant corn el manteniment d'una capa les avançades d'un món vegetal de caire septentrional. 
freática que alimenti de forma continuada llurs arrels. Les comunitats que segueixen representen una tria 

En definitiva podem parlar de l'existència a les de les més típiques d'aquest grup. No es tracta, doncs, 
aigües corrents o estanyades, o a llurs ribes, de plan- d'una relació exhaustiva, sinó selectiva, majorment a 
tes més o menys higrbfiles compatibles amb el clfma nivell de les comunitats dulciaqüícoles i lacustres (ve-
de la terra baixa mediterrània. Aquestes plantes s'a- geu, també, Bromo-Eupatorion cannabini, p. 212). 

31.4.1. Els boscos, bosquetons i matolls de ribera 
(Populetalia albae, Nerio-Tamaricetea i Oleo-Ceratonion) 

La verneda amb consolda La gatelleda (Carici-Salicetum cata1aunicae)399
(Lamio-Alnetum glutinosae) 

Les altes conques dels rius i torrents mediterranis 
La verneda amb consolda representa la penetració enclavades en obacs humits del domini de l'alzinar 

eurosiberiana més agosarada al si de la terra baixa (200-600 m), aigües amunt del que després seran albe-
mediterania. Es tracta de boscos de ribera que tenen redes i salzedes, generalment sobre substrat silícic, ofe-
llur maxim desenvolupament a la muntanya mitjana; reixen la presència de la gatelleda en la faixa imme-
tanmateix, en obacs excepcionalment frescs i humits o diata al corrent d'aigua, vicinant amb l'orneda o amb 
en enclavaments de característiques especials, horn pot la verneda que es fa més amunt del vessant. La gate-
trobar-ne bons representants a altituds molt baixes, lleda, sempre molt estreta (1-3 m) és un bosc de gatell, 
per sota dels 300-400 m fins i tot, en ple país4cle l'al- cárexs i equisets, tal corn recull l'esquema següent: 
zinar. Això s'esdevé només a la terra baixa mediterrània 
de la meitat septentrional del Principat (centre i NE), ESTRAT ARBORI 
en zones més o menys vicinants de nuclis submediter- ALTURA: 10-25 in 
ranis, i mai al País Valencià o a les Balears, on aquesta RECOBRIMENT: 60-90 96 
comunitat és del tot absent a qualsevol altitud. COMPOSICIÓ: gatell (Salix atrocinerea sip catdaunica) 

om (Uimus minor) Horn tractara detalladament la verneda amb con- vern (Abatis glittinosa) 
solda, així corn les altres vernedes, en tocar la vege-
tació de ribera de la muntanya mitjana plujosa (p. 334). ESTRAT HERBAC/ ARBUSTIU) 

ALTURA: 1-1,5 (3) In 
REcomumENT: 100 gh 

La lloreda (Osmundo-Lauretum nobilis) 553 COMPOSICIÓ: cárexs (Carex pendida, C, remota) 
equiset (Equisetum maximum) 
fenás boscà (Braebypodium syruattcum) Resseguint els rierols de les fondalades més encai- sanguinyol (Cornus sanguinea) 

xades del Massís de Cadiretes (Selva) apareix un no- canabassa (Eupatorium cannabinum) 
table bosç de ribera semiperennifoli, dominat pel llo- sarriassa (Arum italicum) 
rer (Laurus nobilis), que hi és presumiblement espon- esbarzer (Rubus 24milelitts) 

heura (Hedera helix) tarn, i pel vern (Alnus glutinosa), acompanyats de la etc. 
falguera reial (Osmunda regalis), esbarzer (Rubus ul-
mifolius), carex pèndul (Carex pendula) i tot de plan- En la gatelleda sorprèn el gran desenvolupament 
tes dels alzinars veins. Que la vila més immediata s'a- atès per l'estrat herbaci, realment molt exuberant. La 
nomeni precisament Lloret de Mar és un fet significa- comunitat, que es limita a les terres del Principat, del 

g- tiu, baldament aquestes lloredes no fossin descobertes Vallespir a Colldejou, i a la Serra d'Espadà, té un im-
per a la ciència fins a 1981... pacte paisatgístic força petit. 
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a 

' 

La més típica de les omedes és l'OMEDA AMB MILL 
GRUÁ (Lithospermo-Ulmetum minoris),' la composi-. . .. 

2 ' .' • , ció de la qual pot ésser esquematitzada de la forma 

1 

( 

... - • 
següent: 

1 
C -i • • ,,i,lals, y 

' 
1,ow p , 

/ 

ALTURA: 10-20 ni 
ESTRAT ARBORI 

> ' ' £139 
, 

7, 

`11.»141 
RECOBRIMENT: 75-100 % 
COMPOSICIó: oin (Ennuis minor) 

(1-• lir jr-,.., etc. 

ESTRAT ARBUSTIU I LIANOIDE 
/ ALTURA: 1-2 m 

RECOBRIMENT: 50-80 % 
4 

2' COMPOSICIÓ: arc blanc (Crataegus monogyna) 
b sanguinyol (Comas san guinea) 

eszi r.C71) 2 esbarzer (Rubus ulmilolius) 
etc. 

3 er it '• 
,,, 
2 re, 

`1, , 
r,,, ESTRAT HERBACI 
1 

RECOBRIMENT:
- COMPOSICIÓ: mill gruà (Lithospermum purpureo-coeru-,,. 

leum) 
MUNTANYA SUBHUMIDA lleteresa de bosc (Euphorbia amygdaloides) 
a. Bosc perennifoli fenás boscá (Brachypodium sylvaticurn) 1. Gatelleda (Carici-Salicetum catalaunicae) 
2. ()made amb mill gruà (Lithospermo-Ulmetum minoris) violeta boscana (Viola alba) 
PLANA EIXUTA romegueró (Rubus caesius) 
b. Bose perennifoli 
3. Salzeda de serge (Saponario-Salicetum purpureae) etc. 
4. Albereda amb vinca (Vinco-Populetum albae) 
2'. Ornada amb heura (Hedero-Ulmetum minoris) , 

Horn s'adona, a la vista d'això, que es tracta d'un . 
Fig. 104. COMUNITATS FORESTALS DE RIBERA MEDITER- bosc típic, prou dens, força alt, amplament dominat 

, 
1 RÁNIES per l'om. Hi manquen totalment, això no obstant, les . , 

Disposició relativa dels principals boscos de ribera mediterra- espècies que a l'ampli apartat dedicat als alzinars apa-
nis. Hi destaca el paper de transició que sempre fa l'omeda. reixien repetidament; per contra, aquelles que només 

sortien als alzinars corn a penetració eurosiberiana es-
cadussera són aquí les dominants: arç blanc, sangui-
nyol, lleteresa de bosc, etc. Pere) l'espècie més típica, 
juntament amb l'om, és el mill gra, planta que a 

Les omedes (Ulmetum minoris) l'Europa mitjana es fa sobretot a les rouredes segues • 
í que al nostre país troba el seu òptim en els ambients , 

Les omedes ens introdueixen ja de ple en el món de només discretament humits (secs, amb criteris medio-
les comunitats forestals en galeria que fan una sanefa europeus) de l'omeda. Caldria afegir que no és rar de 
tot al llarg dels cursos d'aigua, els anomenats boscos de trobar-hi, introduïts, plàtans (Platanus hybrida), robí-
ribera. De tots aquests boscos (gatelledes, alberedes, nies (Robinia pseudo-acacia) i d'altres attires caduci- : 

vernedes, etc.), les omedes són els menys exigents quant folis. , • 
a humitat freática, de manera que se situen al llarg dels 
rius o rierols, però no pas en contacte immediat. Nor-
malment fan de pont entre la vegetació esclerofilla 
dominant al país i les comunitats, forestals o no, més Fig. 105. ESPECIES DELS BOSCOS 'DE RIBERA, II: omedes

0,5 ) marcadament lligades als cursos fluvials. Així, a la mun- i alberedes ( X 
Vegeu també les figures 103 i 109. , 

tanya, és corrent la seqiiéncia que ens duu del riu a a: om ([limas minor), a': detall dels fruits ( X 0,5), a": as-
1 alzinar (o a la pineda) passant primer per la gatelleda pecte hivernal de l'arbre; b: álber (Populus alba), b': aspecte 
i després per l'omeda, mentre que a la plana el pas es hivernal de l'arbre; c: pollancre (Po pulas nigra), c': aspecte , , 

verifica a través de l'albereda i de l'omeda. Rarament, hivernal de l'arbre; d: mill grua (Lithospermum purpureo-
coeruleum), d': detall de la flor ( x 1); e: heura (Hed,era 

doncs, les omedes atenyen l'aigua: per la banda eixuta helix, vegeu d'altres details a la figura 35), e': detall del fruit 
solen tenir la vegetació dominant al país, i per la banda ( x 3); f: vinca (Vinca difiormis); g: esbarzer (Rubus ulmi-

f , vegeu-ne 'altres details l figura 67); h: lleteresa d.e humida són vicinants amb P olius albereda o amb la gate- bosc 
(Euphorblad 

amygdalotcles) 
aa 

 detall de la inflorescIncia 
lleda, per un general. en ciad ( X 3). 111 

, . 



, 

VEGETACIó DULCIAQÜÍCOLA I DE RIBERA 1 55

/ .1-4,1›,%,

.

, 
'-'- '\----- - ..-.2--------------,- \ rrr,0 -(i. • .,..,„.„,"(-,,--r-wr. • rnminvilk - kg) 1 ....i 

\ --,, \ \ i %''''' -  --- --; »' \'''.'" ' - - -'1------,n '914 :::;°...„,,,,,,, z...1 ‘---''':n>111\ ij

I . , ,--"\ -i---1-,---_,_.,=...,,,,-", - .
3'-

,..,...,2,., .. . 

e,

_ -- ; - ___,4 ,,‘„....1! •Nr--,,~ - í „.., tt, --'. -.',/,/ 1. v •"YN ,/ <11 . ,,, e _ '''''4Z• ,._;,;/"''''' ''' - \ 450 - iiiik JIV,,I,s-V't AS ( t,p, IROP , i./ ''¿10 1.4.ZA" le. - 21.0 . ..N,,.. ...‘,_,ó,v- ,§,1 , , ., - ,,, . 4 1 , • - ' 

f 

t-
hia,.... .... ... . 

h/O, 2/41 
4101P" , i • 1! ___,-,_-7? 7/ „' . - it' i ___,.._-- ' j á ‘,\• • .° .-,,, Viiim-di . f, . r.. ,,,,,,,.* 44,, .. 

A ' i), e -- 
,,, -- ' ..„ r flu. 

• 
•,, 

_ _,....-

Ns? Itil 1111h~ -... ‘ ' ,,,, , -N,-,- ___ r - _ ..,.• ,,:-- ___. 

1,1 1.
,.-. _ 

•\_,„______4211,_-_-‘  :_t 

, As 
N\\L'. 11111 b,y..,1' , i/' g 1. k. 

11,4;11 
14,‘,.,-,- ",s. )1 . III. „....,. ilk lulf ' 

«áll , lAwi -lj , ,. 011: 

-
, 

...>____,....W ' 4;e y 10 '‘‘ .4,''':". 
_,.____,z, & ‘ 9•• '4,. > ,::::-' ' 

. ''0 kW Mil • i . -• f or _ .. . . r C ' 

V:
*.111 ,,/,7 ,, p- a • ,„,,,s.‹,„ ---N,\« ,,---t•;•,— ,11 -- , //, t 1 \ . , •&.',':-.'s - 

"pi' 

, „ flf 11.1-. w- w 
V- a 1 v II •,, .' .. -,,,, 

1.544 - (1.9 

Oklt lillkr ov,i, itoy, \ hemiy . ,J /41 i 1 ¡ilk

71/1r1:1,11111M11;:4j 

'111,1~ AI) , ripo,w w *..› ': - a,' 
, .:,u,,,,, , , , s .,,,, 

St`tY1 1 It r ' _.*14,41-k 4 1 : IV 4 '''.Ñ r . 1> 1.51' 1 Aii. \ 
'\,•.‘ \ ,' : ' 4 .,>'....,¿. " - 

111:0 1110 Of SI 

:it, 449 17/9. 

, i''' :Zv , 1 ',‘:` ' ''.. ,' kW. 
,'.•:,; '.1 , ',•• ..-.''' . r .94,.... 

wt
s ,..1"....")..,-.1..0--. \ .:,.*--".' ii--..----*0- .4.---- ...._ I, _ ...,, <.,_90/.41-„,P-

* ........ - 1:41.pbor 

,14/ 0/14,5 , wr..1.,01 '..:
' -OW rOVAI , -1•141"01,11 Kiwy--: tri 00 1 (p-F-',,,, 

4104--\10.A,
10. ..431 á kliAS, iii 

$ 

.7" ''. .,., '', 1 -1Whilliplyláll4,111AL '''741/4111 /....i ,. nrit tik4E liW.latl . 414, ..,, ... "Nyap‘,. imp. ,,- "1 --....,,,..",,, ,..,-_, /44...),•114,y-~". i_t. '1...ftutl. 0 , /.:001 .- -.." . • , - #. 1 .,;•• •••••• :t., ..,,.. .,1 Al." á , ,-A....,.  

. ,414.. " 1 • -'' 
5 ''')1..,,,,,,,,,Lt..'t,:m, ,„..,...c.-.11:12.'.g.1„.. 

--

,,.. . 1:1,:3,, 
. K ..- ----.1„-,,,.. . n.1 ,' 11 .„,;,-_-_,,..,,--› ... \ -1,1 .• i ,/ 0. '1I a" 

- •:•-¿¡---A,r(-:, ' -- - - . • , - t , 
--•-:,- 0 - b ' \ l'-' b

, 

':', 



1 56 TERRA BAIXA MEDITERRANIA 

L'elevat recobriment atès per l'estrat herbaci és un Les alberedes (Populetum albae) 
tret també prou destacable en esguard dels alzinars, 
que rarament disposen d'un recobriment superior al Arran mateix dels cursos d'aigua de la plana medi-
25-30 % per causa de les herbes. Aquesta és una ca- terránia, en indrets on el nivell freátic no arriba mai 
racterística de les comunitats eurosiberianes, fàcilment a descendir per sota d'unes cotes prudencials, es fa 
copsable a primer cop d'ull: sempre solen dur un man- l'albereda típica del nostre país, l'ALBEREDA LITORAL 
tell herbaci atapeït, alhora dens i delicat. -Això i, natu- (Vinco-Populetum albae) 396 0 ALBEREDA AMB VINCA, 

ralment, el carácter caducifoli de les plantes que les És un bosc de ribera típic, permanent, tanmateix ca-
integren: l'om, el sanguinyol, l'arç blanc perden la ducifoli, avesat a sofrir l'escomesa violenta de les re-
fulla a l'hivern, i el mill gruà, el ferias boscà, etc. pres- vingudes. La seva composició i estructura bàsiques són, 
cindeixen de llurs tendres parts aèries. Per això sorprèn en síntesi, les següents: 
tant la primerenca fructificació de l'om, car tot l'arbre 
resta cobert d'innombrables petits fruits alats i gro- ESTRAT ARBORI 

guencs (que molts prenen per brots rebentats) abans ALTURA: 10-20 m 
que la verdor del fullatge no s'empari de la comunitat. REcomumENT: 75-100 % 

COMPOSICIO : álber (Po pulas albd) 
freixe de fulla estreta (Fraxinus angustifolia) Una situació una mica diferent és l'oferta per l'O-
om (Ulmus minor) 

MEDA AMB HEURA (Hedero-Ulmetum minoris),49° prò-
pia d'indrets de ribera eixuts. L'estrat arbustiu hi és ESTRAT ARBUSTIU I LIANOIDE 

força pobre, però, per contra, tot el terra apareix den- ALTURA: 1-2 m 
sament encatifat per l'heura, que ocupa el lloc de bona RECOBRIMENT : 25-50 % 
part de les espècies herbàcies suara esmentades; el mill comPosIcIó: arc blanc (Crataegus monogyna) 

gruà hi és del tot absent. roldor (Coriaria myrtifolia) 
esbarzer (Rubus ulmifolius) 

Les omedes tenen una importància quantitativa es- ESTRAT H ERBACI I LIANOIDE REPENT 

cassa al nostre país, sobretot d'ençà que les males prác- ALTURA: 0,2-0,5 m 
tiques forestals les han substituïdes en bona part per RECOBRIMENT : 75-700 % 
bardisses. N'apareixen retails esparsos al Principat, COMPOSICIO: vinca (Vinca diformis) 

majorment als Sistemes Litoral i Prelítoral, en els do- sarriassa (Arum italicum) 

minis de l'alzinar litoral i de l'alzinar muntanyenc, del rornegueró (Rubus caesius)
fenás boscá (Brachypodium sylvaticum) 

carrascar i també de les rouredes segues. L'omeda de lleteresa de bosc (Euphorbia amygdaloides) 
mill gruà prefereix les àrees més o menys litorals i heura (Hedera helix) 
humides (front oriental humit, Barcelonès, Vallès, etc., vidalba (Clematis vitalba) 

fins a l'Alt Camp i, isoladament, Alt Urgell), mentre etc.

que l'omeda amb heura apareix a les zones de clima 
continental (altiplà central català i, també isoladament, Les dues espècies que personalitzen de forma més 
Plana d'Utiel). acusada l'albereda litoral són rálber i la vi a. L'álber 

domina l'estrat arbori, al qual confereix els seus es-
plèndids tons argentats, tan inconfusibles i bellíssims, 
sobretot quan el vent agita les capgades. La vinca, per 
contra, s'ensenyoreix de l'estrat herbaci, d'on sol ésser • . • 

especiemés abundant i original, constellada de flors • .• 
blares arribada la primavera. Ambdues plantes aparel 

' xen de forma constant, mentre que la resta d'espécies 
esmentades, en canvi, es presenten sobretot en la subas. 

I , - I euphorbietosum amygdaloidis, que és la més represen-
tativa; a les Balears i a molts punts del País Valencia, 

I 1 j'Y l'albereda litoral es presenta sota la subas. tamo-rube-' 
tosum, més empobrida en esplcies. En ambdues sub 
associacions és prou corrent de trobar-hi arbres intro-
duits directament o indirecta per la má de l'home: el 

- • plátan (Platanus hybrida), la noguera (Juglans regia), 
la carolina (Populus x canadensis), etc.; també hi so-

Fig. 106. ALBEREDA LITORAL (V inco-Populetum albae) vintegen moltes espècies banals o nitròfiles, eixides de 
Fragments d'albereda litoral sobre les ribes del Llobregat, a — 
Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat). flavors traginades per les revingudes.
(Foto: J. Nuet i Badia). L'albereda litoral troba l'òptim de la seva distribu-
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Fig. 107. BLOC ESQUEMÀTIC DE L'ALBEREDA LITORAL (V mco-Populetum albae) I DE SALZEDA DE SARGA (Saponario-
Saticetum purpureae) 

, En l'albereda (a la riba), destaca l'estrat arbori, vaire i canviadís, d'álbers í oms, i l'atapeït herbei de vinca, sarriassa, ro-
megueró, lleteresa de bosc, etc.; en la salzeda (a l'illeta fluvial), cal notar l'abundor de les sargues, de la menta borda, de l'herba 
sabonera, de l'esbarzer, etc. 

ció al país de l'alzinar litoral, en cursos més aviat aspecte general no és pas gaire diferent, pera:, una va-
tranquils. Se'n troben bons testimonis a la meitat me- nació notable en la lista florística del sotabosc auto-
ridional dels Sistemes Prelitoral i Litoral (defuig de ritza a establir distincions. 
pujar gaire al nord, on es veu substituida per l'albereda 
septentrional) i també a les muntanyes septentrionals L'ALBEREDA CONTINENTAL (Rubio-Populetum al-
del 397

 País Valencia; a les Balears i a la plana valenciana bae) O ALBEREDA AMB GRANZA és mancada de vinca, 
n'hi ha fragments esparsos, mal constituïts, i encara l'espècie més típica de l'estrat herbaci de l'albereda 
de la subassociació més pobre. L'albereda de Santes litoral. El sotabosc es troba en general molt empobrit 
Creus, sobre el riu Gaia, a l'Alt Camp, ha estat una i dominat per l'esbarzer (Rubus ulmifolius), el rome-
albereda famosa i magnífica, més malmesa cada dia gueró (R. caesius) i l'arç blanc (Crataegus monogyna), 
que passa. al costat dels quals entren, amb una certa aleatorietat, 

força espècies que habitualment horn troba fora del 
De boscos de ribera permanents presidits per l'alber bosc de ribera o bé en tamarigars i altres conaunitats 

n'hi ha d'altres que l'albereda litoral. Llur estructura i ripáries meridionals: corretjola borda (Cynanchum acu-



1 58 TERRA BAIXA MEDITERRANIA V 

turn), tamarius (Tamarix sp.), canya (Arando donax), Les salzedes (Salicion triandrae-fragilis) 
ferias de marge (Brachypodium phoenicoides), Agropy-
rum glacum, etc. També hi sol fer acte de presència Les àrees més directament afectades per les revin-
la granza (Rubia tinctoria), que n'és espècie caracte- gudes són el domini de les salzedes. Una munió de di-
rística. Es corrent que hi abundi l'om (Ulmus minor), verses espècies de salze colonitzen els terrenys codo-
a vegades fins més que el mateix álber; semblantment losos o sorrencs trasbalsats per les Hades i n'inicien 
passa amb el pollancre (Po pulas nigra), :.bé que ales- la successió colonitzadora. Moltes menes de salzes ar-
hores cal pensar en una introducció feta per la mà de bustius són capaces d'arrelar en aquests substrats tan 
rhome. particulars i constituir-hi bosquetons d'aspecte carac-

L'albereda continental resta limitada; al nostre país, terístic, les salzedes. De vegades les salzedes s'instau-
a punts ben comptats de la plana continental, verte- ren al bell mig de la llera, en les petites illetes que 
brats entorn del Segre i afluents, al país del carrascar; arriben a formar-s'hi; és aleshores quan atenyen llur 
reapareix i es consolida Ebre amunt, als altiplans ara- aspecte més típic, de bosquetó afloconat. D'altres cops, 
gonesos. per contra, malden per sobreviure sobre la mateixa 

riba, tot establint una sanefa estreta entre l'albereda 
A PALBEREDA SEPTENTRIONAL (Iridi-Populetum al- i els cursos d'aigua; això sol passar en rius realtiva-

bae) 394 0 ALBEREDA AMB LLIRI FETID, la vinca també ment cabalosos i esbojarrats, de règim irregular però 
és absent. Per contra, l'estrat herbaci s'enriqueix enor- poderós, capaços de reproduir fins en les terres rela- , 
mement amb moltes espècies medioeuropees, general- tivament enlairades de la vorada fluvial les condicions 
ment de fulla ampla i tendra: lliH fètid (Iris foetidis- de la mateixa llera. , 

sima), viola d'olor (Viola odorata), espunyidera blanca Les salzedes es captenen corn a veritables dics dis-
(Gatium mollugo ssp. dumetorum)„ Cucubalus bacci- posats estratègicament. Llur atapeït brancam (cal no 
fer, etc. L'exuberància d'aquest sotabosc és notòria- oblidar que es tracta de bosquetons arbustius) permet 1 
ment superior al de les altres alberedes: és bonic de que, arribada la revinguda, l'aigua s'escoli sense difi-
constatar com la continentalitat —sequedat de l'am- cultats, bé que amb l'empenta esmorteïda. La llacor, 
bient general— fa proliferar en el sotabosc gramínies en canvi, sol quedar retinguda, cosa que enriqueix 
i espècies de fulla petita (fenás, tamarius, etc.), així l'enclavament del bosquetó, alhora que contribueix a 
corn plantes espinoses, hostils als herbívors (esbarzer, desenterbolir l'aigua. Tanmateix, si l'embat és molt 

, 
, romegueró, etc.), mentre que un ambient general més fort, el bosquetó pot ésser arrabassat i endut pel cor-

humit tendeix a fer dominar les espècies «sense pre- rent. Les salzedes, bo i ésser comunitats estables en 
vencions»; Palbereda litoral ofereix, corn era de pre- el sentit de no ocupar transítbriament un indret des 
veure, una situació intermIdia pres d'una actuació modificadora de l'home, estan sot-

L'albereda septentrional ateny el seu òptim al Lien- meses de forma natural a molts canvis: cal entendre 1 
guadoc, i penetra Principat avall, dins del domini de llur estabilitat en uns termes molt plastics i dinàmics, . 
l'alzinar, fins a terres empordaneses i selvatanes; més de gran escala, no vàlids per a cada racó concret. No 
al sud cedeix el terreny a l'albereda litoral típica. cal dir el paper altament positiu d'aquestes comunitats 

en la regulació dels efectes de les revingudes. 

— 

. , 
,.- Fig. 109. ESPECIES DELS BOSCOS DE RIBERA, III: salzedes 

( X 0,5) 
, • ' Vegeu també les figures 103 i 106. 

a: sarga (Salix elaeagnos), a': detall de les inflorescències fe-
- ---....,-_- ' "--''-' ~-- .-- - - - • . menines (x0,5) i de la flor femenina (X6), a": detall de la 

flor masculina (x6), a"': aspecte hivernal de r arbrissó; b: sau-
,;  lic .(Salix purpurea), b': detall de la flor femenina (x10), 

b": detall de les inflorescIncies masculines (x 0,5) i de la 
flor masculina (x6), b"': aspecte hivernal de l'arbrissó; c: sal-
ze blanc (Salix alba), c': detall de la inflorescència masculina 
(X0,5) í de la flor masculina (X10), c": detall de la flor 
femenina ( x 10), c'": aspecte hivernal de l'arbre; d: vimetera 

Fig. 108. SALZEDA DE SARGA (Saponario-Salicetum pur- (Salix fragilis), d': detall de les inflorescències femenines 
,puread (>0,5) i de la flor femenina (x6), d": detall de la flor 

Vegetació de ribera, amb salzes, pollancres, etc., al curs alt masculina (x 6), cr": aspecte de r arbre, amb els típics «vi 

del riu Segre (Alt Urgell), voltada de carrasques. mets»; e: herba sabonera (Saponaria officinalis), e': detall del 

(Foto: M. Masclans). fruit (1<2). 1 
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• La SALZEDA DE SARGA (Saponario.Salicetum pur pu- connotacions especials pròpies d'una comunitat vicinant 
reae) 3" és la més difosa al nostre país, alhora que la de la verneda o de la gatelleda (p. 332). 
més típica d'aquestes comunitats. La seva composició 
florística básica i estructural admeten la següent es- La SALZEDA DE VIMETERA (Atriplici-Salicetum) 393 és 
quematització: la versió continental d'aquesta mena de comunitat. Fa 

costat a l'albereda amb granza i participa de moltes de 
ESTRAT ARBUSTIU les seves característiques relatives: pobresa en espècies 

ALTURA: 2-4 m medioeuropees, habitats continentals, etc. Per l'aspec-
RECOBRIMENT: 90-100 % te recorda prou la salzeda de sarga, però la seva compo-
COmPosició: sarga (Salix elaeagnos) sició florística és netament diferent. 

saulic (S. purpurea) 
freixe de fulla estreta (Fraxinus angustifolia) ESTRAT ARBUSTIU 

ESTRAT H ERBACI I LIANOIDE ALTURA: 2-5 m (i fins més) 
RECOBRIMENT : 75-100 % 

ALTURA: 0,2-1 m comPosIcIó: vimetera (Salix fragilis ssp. neotricha) 
RECOBRIMENT : 50-80 % salze triandre (S. triandra) 
comPosició: herba sabonera (Saponaria officinalis) salze blanc (S. alba) 

esbarzer (Rubus ulmifolius) tamariu (Tamarix canariensis) 
11401 (Humulus lupulus) 
carbassina (Bryonia dioica) 
fenás boscà (Brachypodium sylvaticum) ESTRAT H ERBACI

menta borda (Mentha rotundifolia) ALTURA: 0,2-0,5 m 
dolçamara (Solanum dulcamara) RECOBRIMENT : 25-50 % 
canya (Arando donax) COMPOSICIÓ: átriplexs (Atriplex hastata, A. tatarica) 
vidalba (Clematis vitalba) plantatge gros (Plantago major) 
lleteresa de bosc (Euphorbia amygdaloides) olivarda (Inula viscosa) 
etc. , áster (Aster squamatus) 

etc. 

La presència d'alguns arbres de ribera, corn l'om 
(Ulmus minor), el salze blanc (Salix alba), el pollancre No és rar de trobar-hi alguns pollancres (Po pulas 
(Populus nigra), etc. és força corrent, bé que sol trac- nigra), naturalment introduïts, i algun álber atrevit 
tar-se de peus esparsos que representen o una penetra- (P. alba). A l'estrat herbaci no hi ha gran cosa, quasi 
ció fortuïta o una fase més o menys avançada del tot espècies banals vingudes accidentalment, preferent-
progrés de l'albereda. A l'estrat herbaci sovintegen ment nitrbfiles. La salzeda de vimetera es fa a les ribes, 
un sens fi d'espècies de les més diverses procedències, abans mateix del cinyell d'albers, als quals protegeixen 
quasi sempre provinents de llavors dutes per l'aigua. de l'embat directe de les revingudes. La presència de 

D'entre aquestes espècies, moltes són nitrófiles re- tamarius, a vegades prou vistent, i la natura de l'estrat 
conegudes, corn l'herba berruguera (Chelidonium ma- herbaci conviden a relacionar aquesta comunitat amb 
jus), l'ortiga gran (Urtica dioica), Lapsana conzmunis els tamarigars; hi manquen, però, les espècies de ten-
i encara d'altres. Aix?) no és gens sorprenent, car les dència halófila que poblen els bosquerons de tamarius. 
revingudes comporten sempre un enriquiment en matè- La salzeda de vimetera té una importancia quantita-
ria orgánica, una nitrificació en definitiva, que fa pos- tiva molt petita en el context dels Països Catalans. 
sible la vida d'aquestes plantes. Actualment, aquestes Com de l'albereda amb granza, de qui és veïna inse-
espècies són una mica pertot, molt esteses a causa de parable, només en tenim escasses raconades a les pla-
la ruderalització provocada per l'home, però cal pensar nes del Segre, al país de l'alzinar continental, premoni-
que en temps reculats restaven confinades a enclava- ció dels notables enclavaments aragonesos. 
ments especials entre els quals els llocs de repòs dels 
grans mamífers, les àrees de nidificació de colònies 
d'ocells i, precisament, les comunitats de ribera. Així. El tamarigar (Tamaricetum canariensis) 359
la sorpresa de trobar plantes nitrbfiles en una salzeda i (=T. gal licae) 
la temptació de creure que ha estat malmesa per algú 
(això també pot passar, naturalment) no són gaire jus- Les votes fangoses dels cursos d'aigua, els llocs on 
tificades: és, justament, un dels llocs d'on han sortit. horn podria esperar en principi la presència d'una sal-

La salzeda de sarga, pel que fa als Països Catalans, zeda, es veuen a vegades ocupades per una comunitat 
resta limitada al Principat i a punts esparsos del N del diferent presidida pels tamarius. Això s'esdevé quan 
País Valencia,. S'hi fa als llocs escaients dels rius del aquests sòls presenten una riquesa en sals superior a 
domini de l'alzinar, però també és corrent en zones la normal, sigui a conseqülncia de la proximitat del 
submediterránies (domini de les rouredes segues); en mar (penetracions d'aigua marina), sigui a conseqüln-
aquest segon cas, corn horn veurà més endavant, té cia de la salinitat alta de la mateixa aigua del riu (ren-

, 
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tat de capes geològiques riques en sals). En termes Es tracta, tanmateix, d'un bosquetó dens, però molt 
ecològics, doncs, el tamarigar es caracteritza per ésser poc ombrívol, car les fulles menudes dels tamarius dei-
una comunitat de ribera discretament halófila, i alhora xen passar molta llum. El nombre d'espècies de l'es-
també força nitrófila, corn les mateixes salzedes. trat herbaci, corn sol passar en aquesta mena de comu-

L'estructura i composició fiorística bàsiques d'un nitats nitrófiles de ribera, és molt gran i variable; no-
tamarigar podria esquematitzar-se així: més n'hem esmentat les més típiques i fidels. Cal valo-

rar també la presència de la canya i de la cesquera, 
ESTRAT ARBUSTIU FISTULÓS ALT dues gramínies de gran port que arriben a ultrapassar I 

les capçades dels tamarius i fins a dominar-los fisiognó-ALTURA : 2-4 m 
RECOBRIMENT: 80-100 % rnicament parlant.
COMPOSICIÓ: tamariu (Tamarix canariensis [=T. gallica] En funció de l'halofília més o menys accentuada 

T. africana) horn ha arribat a diferenciar diverses subassociacions 
canya (Arando donax) del tamarigar (o fins associacions, corn l'Inulo-Tama-cesquera (Erianthus ravennae) ricetum boveanae 630) la distribució geográfica de les 

ESTRAT HERBACI quals té un cert sentit; en una obra com la present 
n'hi ha prou a apuntar-ho. Els tamarigars se'ns presen-ALTURA : 0,3-1,5 rn 
ten, en general, associats a les zonel mediterrànies més RECOBRIMENT: 50-80 % 

composIcIó: olivarda anula viscosa) àrides, de manera que horn pot esperar de trobar-los 
jonc boyal (Holoschoenus romanas) a les àrees mediterrànies meridionals i continentals, a 
aster (Aster squamatus) les primeres molt sovint lligats a les desembocadures sisca (Imperata cylindrica) marítimes de les rambles i rius, i a les segones als es-fenás de marge (Brachypodium phoenicoides) 
malví (Althaea officinalis) pais més o menys salats de les planes de l'Ebre (pot-
Agropyrum glaucum ser els tamarigars més típics); són presents a tota l'a-
etc. rea mediterrània dels Països Catalans. 
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Fig. 110. BLOCS ESQUEMÁTICS DEL BALADRAR (Rubo-Nerietum oleandrí) I DEL TAMARIGAR (Tamaricetum canariensis) 
En el baladrar (esquerra), destaca la llera eixuta i codolosa en què arrelen el baladre, la canya, etc.; en el tamarigar (dreta), 
destaca el sol més argilós i permanentment humit que dóna suport al tamariu, a la canya, als joncs, al fenás de marge, etc. 
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El baladrar (Rubo-Nerietum oleandri) 3 l'Ebre, fora d'uns enclavaments aïllats al riu Gail (Alt 
Camp). A les Balears, només apareix a Eivissa. 

El matoll de baladre ens introdueix a les comuni-
tats ripáries manifestament arbustives (el tamarigar 
i les salzedes eren encara bosquetons) i relacionades Els alocars (Viticetum agni-casti) 
sobretot amb la vegetació meridional. Efectivament, 
si algun paisatge resulta associable al d'una rambla Al N de l'Ebre, corn acabem de dir, el baladrar 
poblada de baladres, és el de les máquies i bosquines desapareix d'una forma tallant. A les ribes de les 
de la Mediterrània meridional, del País Valencià lito- rambles i de les rieres eixutes, per contra, comença de 
ral per a nosaltres. preponderar l'aloc (Vitex agnus-castus), que ja aparei-

El baladrar, corn a comunitat permanent, s'installa xia, de forma esparsa, en alguns baladrars. 
a les rambles o «ueds» mediterranis, llocs eixuts du-
rant una gran part de l'any però inundats en uns mo- Entre Barcelona i l'Albera, en punts estrictament 
ments determinats, a l'època de les pluges. El bala- litorals, silicis, el matoll d'aloc, l'alocar, és ja una 
drar reuneix així trets de la vegetació riparia i també constant en aquesta mena de cursos temporanis corn 
—quasi que sobretot— trets de la vegetació esclerofil- a comunitat permanent. Així corn a les rieres calcà-
la circumdant. El mateix baladre és un arbust perenni- ries del S de Barcelona horn té la impressió que l'aloc 
foli, de fulla coriacia, ben poc relacionable pel seu as- apareix tot sol, sense fer part de cap seguici floristic 
pecte amb els arbres o arbusts caducifolis que dominen especial, als rials saulonosos del Maresme i en d'al-
les comunitats .riparies vistes fins ara; la seva mateixa tres de més amunt, l'aloc s'acompanya d'altres espl-
floració, esplèndida i abundosa, ens inclina a mirar-nos- cies, les quals esdevenen, corn ell mateix, ben caracte-
el amb ulls altres dels que empraríem per a la banal rístiques de la comunitat, l'ALOCAR AMB VINCA GROS-

florida dels arbres de ribera septentrionals. SA (Vinco-Viticetum agni-casti).317 L'esquema estructu-
El baladrar, en realitat, s'ofereix com un poblament ral i floristic de l'associació és el següent: 

de baladres força desconjuntat que ressegueix les ram-
bles, ara a la riba, ara a la mateixa llera. Això no ohs- ESTRAT ARBUSTIU I FISTULÓS ALT 

tant és possible de proposar la taula bàsica següent: ALTURA: 2-4 in 
RECOBRIMENT: 100 % 

ESTRAT ARBUSTIU I FISTULóS ALT COMPOSICIÓ: aloc (Vitex agnus-castus) 
Magraner (Punica granatum) 

ALTURA: 1-3 in canya (Arundo donax) , 
RECOBRIMENT: 70-100 % 
COMPOSICIÓ: baladre (Nerium oleander) ESTRAT HERBACI I LIANOIDE 

magraner (Punica granatum) 
canya.(Arundo donax) ALTURA: 0,2-1 in

ginestó (Osyris alba) RECOBRIMENT: 75-100 % 
COMPOSICIÓ: vinca grossa (Vinca major) [ 

ESTRAT H ERBACI I LIANOIDE barretera (Petasites fragrans) 
iMbia (Lavatera olbia) 

ALTURA: 0,5-1,5 m rementerola (Sature ja calamintha) 1 
RECOBRIMENT: 30-75 % esbarzer (Rubus ulmifolius) 
comPosIcIó: esbarzer (Rubus ulmifolius) etc. 

ridorta (Clematis flammula) 
jonc bowl (Holoschoenus romanas) • 
olivarda anula viscosa) El nucli floristic de l'aloc, la vinca grossa, la barre- ' 
fenás de marge (Brachypodium phoenicoides) tera i l'elbia constitueixen el lot característic de la co-
ripoll (Oryzopsis miliacea) munitat; la inevitable presència de força plantes ba-

nals, nitrófiles o procedents de l'alzinar, f aria la llista 
És corrent que hi entrin diverses especies de la ma- d'espècies de l'estrat herbaci molt més llarga. L'alocar 

quia, corn l'esparreguera (Asparagus acutifolius), la ofereix un aspecte esplèndid a l'estiu, tot ell ben ge-
roja (Rubia peregrina), el fraret (Arisarum vulgare), mat i en plena floració dels alocs. 
etcetera, que hi troben un aixopluc relativament hu- L'alocar amb vinca grossa exigeix indrets més hu-
mit en el context degradat i heliefil de timonedes i mits que no pas el baladrar, cosa que explica llur di- I 
espinars en qué sovint es troba enclavat el baladrar; ferent distribució territorial, bo i ésser comunitats de I 
hom pot qualificar-les, en certa manera, de penetracions rambla ambdues. A grans trets horn pot dir que el ba- I 
septentrionals, com els caducifolis ho eren més al ladrar prospera al país de la manilla litoral, mentre 
nord. No és rar, tampoc, que s'hi barregi algun aloc que l'alocar amb vinca grossa ateny la seva plenitud 
(Vitex agnus-castus). al país de l'alzinar. Malgrat aquesta apetencia pels 

El baladrar és típic, als Països Catalans, de les ram- llocs relativament humits, l'alocar és alhora una comu- ' 
bles valencianes. Devers el nord, s'atura en arribar a nitat termbfila, i per això resta estrictament confinat 11
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Fig. 111. ESPECIES DELS BOSQUETONS DE RIBERA MERIDIONALS ( X0,5) 
a: tamariu africà (Tamarix africana), a': detall de la flor ( x 5), a": esquema vertical de la flor ( x.5), a": detall de la imbri-
cació de les fulletes (x2,5), a": aspecte de l'arbrissó; b: esquema vertical de la flor (x5) de tamariu gállic (Tamarix cana-
riensis); c: aloc (Vitex agnus-castus), c': detall de la flor (x2); d: baladre (Nerium oleander); e: murta (Myrtus communis), 
e': detall de la flor (X1). 

al litoral: en valls una mica encaixades és corrent de RECOBRIMENT: 100 % 

trobar-lo només a les ribes encarades al S, les més as- COMPOSICIÓ: assa (Leucojum aestivum ssp. pulchellum) 
1 11 allassa (Allium triquetrum) solellades, mentre que les que miren al N duen una esbarzer (Rubus ulmifolius) bardissa. olivarda anula viscosa) 

jonc boyal (Holoschoenus romanas) , 
A Mallorca i a Menorca horn troba l'ALOCAR AMB paradella crespa (Rumex crispas) 

._ 
ASSA (Leucojo-Viticetum),358 diferent de l'anterior quant etc.

a la composició florística: A Mallorca, aquest alocar és molt localitzat i també 
força a Menorca. Val a destacar la presència dels tama-ESTRAT ARBUSTIU rius —lligats a les localitats immediates a les desem-

ALTURA: 2-4 m bocadures, que és on apareix l'alocar amb assa— i de REcoBlumENT: 100 % l'assa, que és un endemisme tirreno-baleàric. A Eivis-COMPOSICIÓ: aloc (Vitex agnus-castus) 
tamariu (Tamarix canariensis, T. africana) sa no sli fa, com tampoc els baladrars a Mallorca i a 

Menorca, de manera que horn pot separar les rambles 
ESTRAT HERBACI I LIANOIDE septentrionals, amb alocars (Principat, Gimnésies), de 

ALTURA: 0,2-0,5 m les meridionals, amb baladrars (País Valencia, Pitiüses). 

_ 
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Els murtars (Myrtetum) margalló (Chamaerops humilis) 
arítjol (Smilax aspera) 
ridorta (Clematis flammula) 

Els murtars representen, al nostre país, comuni- cárritx (Ampelodesma mauritanica) 
tats de transit entre la sèrie fitosociológica del país roja (Rubia peregrina) 

de la máquia litoral (Oleo-Ceratonion) i la del país de esparreguera (Asparagus acutifolius) 

l'alzinar (Quercion ilicis). Es tracta de poblaments heura (Hedera helix) 

arbustius dominats per la murta (Myrtus cornmunis), etc. 

emplaçats generalment, a casa nostra, al fons de les 
valles eixutes, sovint en contacte amb baladrars o 
alocars, raó per la qual els tractem amb aquests altres D'aquesta taula sobresurten dos fets: la manca d'es-

matolls de ribera seca. trat herbaci típic i la pobresa d'espècies caracteritzado-

La murta, dins del context mediterrani, cerca am- res de la comunitat. De plantes herbàcies, efectivament, , 

bients relativament humits. A la Provenga (Costa Bla- el murtar meridional no en duu, tret d'alguna que 

va) i al litoral cors és ben abundant pertot, en bos- ocasionalment hi penetri (fenás, carex, etc.). I fora de ' 

quines silicícoles obertes —la típica máquia corsa la té la murta, tanmateix, no hi ha sinó arbusts i lianes de les 

com a especie més caracteritzadora— i en alzinars es- comunitats vicinants. Si horn parla d'una comunitat 

clarissats; és el cas, també, de les bosquines silicícoles especial és sobretot perquè la murta hi és molt abun-

del cap de Creus (Alt Empordà), on la murta no és rara dant i localitzada, i no resulta integrable en cap de les 

en llocs totalment oberts. Més cap al S, en canvi, ten- comunitats veïnes. 

deix a refugiar-se en llocs ombrívols o frescals, de ma- El murtar septentrional és mancat de margalló i de 

neta que en el litoral calcari del Principat ja se la veu carritx i conté diverses espècies herbàcies, l'argelaga 

sempre associada a les fondalades; al migjorn català i negra (Calicotome spinosa), etc. . 

sobretot al País Valencià i a les Balears és una planta 
de fons de vall, riparia de fet, que fa poblaments ben Per a les Balears horn ha descrit un MURTAR BALEÁ- . 

característics, el murtars, rics en espècies de l'entorn RIC (Clematido-Myrtetum) "9 o MURTAR AMB VIDALBA 

eixut. Les seves fulles, de fractura seca i estellosa, ex- BALEÁRICA, més relacionat amb el septentrional que , 
halen un perfum penetrant i balsamic que, juntament no pas amb el meridional, esquematitzable així: 

amb la bellesa de les seves nombroses fiors blanques, 
justifiquen el seu secular valor corn a arbust orna-
mental. ESTRAT ARBUSTIU, LIANOIDE I HERBACI ALT 

, 
ALTURA: 2-4 in 

El MURTAR SEPTENTRIONAL (Calicotomo-Myrtetum RECOBRIMENT : 100 % 

calicotometosum) 418 o MURTAR AMB ARGELAGA NEGRA COMPOSICIÓ: murta (Myrtus conzmunis) 
vidalba baleárica (Clematis cirrhosa) 

correspon a les terres provengals i de la Catalunya argelaga negra (Calicotome spinosa) 
septentrional. És el primer murtar que fou descrit i llentiscle (Pistacia lentiscus) 

per això horn tendeix a qualificar-lo de murtar típic, ullastre (Olea europaea var. oleaster) . 

posició discutible atesos els arguments del paràgraf esparreguera (Asparagus acutifolius) 

anterior. Com a comunitat de fons de vall ben clara, roja (Rubia peregrina) 
carrítx (Ampelodesma mauritanica) 

potser és més típic el MURTAR MERIDIONAL (Calico- arítjol (Smilax aspera) 
tomo-Myrtetum chamaeropetosum) 418 o MURTAR AMB etc. 

. 

MARGALLÓ que és el que apareix als fons de vall del 
migjorn català i del País Valencia., en aquest darrer cas ESTRAT HERBAci , 

, 

vicinant amb el baladrar. El murtar amb margalló duu 
ALTURA: 0,2-1 rn 

una colla d'especies de la máquia, mentre que l'altre COBRImENT : 10-25 % , 

s'enriqueix més aviat en espècies de l'alzinar. COMPOSICIó : llistó (Brachypodiunz retusum) 

La taula següent, que correspon al murtar meridio- albó (Asphodelus microcarpus) 

nal, permet de veure les característiques de la comu- etc. 

nitat: . 
A Mallorca no és rara, a més, la presència del gar- ' 

ESTRAT ARBUSTIU, LIANOIDE I H ERBACI ALT rofer (Ceratonia siliqua), mentre que a Menorca solen ' 
Arrult.A: 1,5-3 m abundar l'aladern fals menorquí (Phillyrea media var. 
RECOBRIMENT : 100 % 
COMPOSICIÓ: murta (Myrtus communis) rodriguezii) i un carex (Càrex halleriana var. bracteo-

llentisde (Pistacia lentiscus) sa). A Eivissa és poc corrent. 

, 
, 
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3.1.4.2. Les comunitats lacustres i duiciaqiiícoles 

Al nostre país no existeixen comunitats forestals ar- ques de l'aigua (temperatura, sals, etc.) més que no 
relades al mateix si de zones habitualment cobertes per pas amb les del sòl, amb els condicionants tèrmics de 
l'aigua. Els nostres boscos í bosquetons de ribera no l'ambient global i amb la corresponent història florís-
toleren la inundació permanent. En indrets que roma- tica, determina les característiques de cada comunitat 
nen sempre negats, sigui per aigües corrents, sigui per aquàtica, tan independent de les comunitats terrestres 
aigües embassades, només trobem comunitats de signe que li són veïnes. Si en considerar les comunitats de 
herbaci: canyissars, creixenars, etc. ribera aquest fenomen ja es féu pals (p. 153), no costa 

Les plantes que fan part d'aquestes comunitats la- d'imaginar quin relleu no prendrà en enfrontar-se un 
custres i dulciaqüícoles no tenen res a veure amb horn amb les comunitats pròpiament i decididament 
la cohort florística que hem manipulat a propòsit de la aquàtiques. 
terra baixa mediterrània típica. Es tracta d'un món Les comunitats de ribera eren integrades, en general, 
diferent, car els problemes vitals a resoldre són abso- per espècies aimants d'humitat, higrbfiles, freturoses 
lutament distints. L'aigua, que és sempre un element d'una certa disponibilitat freática, els anomenats higra-
poc o molt limitant per a qualsevol espècie terrestre, fits. Les plantes aquàtiques, globalment, reben el qua-
esdevé en el cas que ens ocupa un factor preterible, de lificatiu d'hidrófits, si es tracta d'espècies totalment 
tan abundós i constant. Els substrats d'arrelament, submergides o amb òrgans, corn a maxim, flotants, i 
negats de forma continuada i integrats normalment per d'helbfits, si horn es refereix a espècies només parcial-
llirns i terres alluvials, no presenten grans dependèn- ment submergides, amb parts aèries, doncs, erectes i 
cies envers la roca mare que els suporta, de manera ben dreçades, cam és el cas dels canyissos. Hom tindrà 
que les famoses diferenciacions entre plantes silicícoles ocasió de veure tot seguit com les comunitats lacustres 
i calcícoles no tenen aquí cap mena de sentit. Per con- i dulciaqüícoles són integrades per hidrbfits i/o helò-
tra, les sals que l'aigua pugui dur dissoltes, originaries fits, bé que en els casos extrems també passen a fer-ne 
d'aneu a saber quina llunyana procedència, juguen un part alguns simples higrófits, corn la majoria dels 
paper de primera magnitud. La mateixa abundor d'ai- joncs. 
gua arriba a plantejar problemes per excés, a causa dels Les originalitats d'aquestes comunitats herbàcies 
quals molts d'aquests vegetals aquatics compten amb aquatiques prenen una dimensió especial al si del do 
dispositius d'eliminació i evaporació inimaginables en mini mediterrani. En efecte, en els apartats precedents 
els vegetals terrestres han merescut innombrables comentaris els diversos sis-• Els elements de sosteniment, en un altre ordre de temes í recursos amb què les espècies mediterranies 
valors, es relativitzen, car la mateixa aigua contribueix feien front a llur problema crónic, l'escassa disponibi-
a mantenir les plantes en posició; aixel explica la flac- litat hídrica. El contrast no pot ésser més gran: l'es-
cidesa de moltes d'aquestes espècies quan horn les treu tratègia de l'economia enfront de l'estratègia de la 
de l'aigua i també l'escassa o nulla presència d'espècies disbauxa. Tanmateix aquesta contraposició queda tern-
llenyoses, tal com hem dit abans. Però, alhora, horn perada pel fet que fins els hidrófits poden trobar-se 
s'admira de la ferma ductilitat amb què molts d'a- en algun moment en sec a la regió mediterránia; això 
quests vegetals fan front en certs casos a la pressió comporta l'eliminació dels hidrófits estrictes i el man-
enèrgica i constant del corrent. Tota la morfologia teniment a l'àmbit mediterrani només d'aquelles espl-
d'aquests vegetals aquatics anuncia als ulls de qualse- cies aquátiques particularment tolerants, capaces de fer 
vol observador atent la radical originalitat de llur medi front a períodes estivals d'eixugó. £s per airró que de 
vital. la luxuriosa vegetació lacustre medioeuropea, per exem-

Si horn contempla aquest món de més aprop, s'ado- ple, només ens n'arriba una feble irradiació. 
na de seguida que cal fer acotacions importants al con-
cepte general de planta aquática. Caldrá considerar, 
d'una banda els vegetals que viuen totalment submer- Els poblaments de Ilentilles d'aigua 
gits, d'una altra els que disposen també de parts aèries, (Lemno-Azolletum)m 
i en tercer Hoc, encara, els que viuen en indrets alterna-
tivament ara embassats, ara només simplement ama- La forma més laxa í convencional de comunitat ve-
rats. Tampoc no será el mateix enfrontar-se a aigües getal ens és oferta per aquests poblaments de llentilles 
encalmades o permanentment quietes que a aigües d'aigua que hom troba, suradors, en qualsevol bassa, 
corrents, rabiosament corrents fins i tot. I, encara, sera toll o rabeig encalmat. Es tracta normalment de pobla-
prou diferent la situació dels vegetals arrelats al subs- cions pures de llentilla d'aigua (Lemna minor, L. gib-
trat de la dels vegetals que suren lliurement. Aquest ba), petita planta d'aspecte del tot atípic que sura a 
ventall de possibilitats, combinat amb les característi- lloure. Les rels, d'1-2 cm, pengen del soma lenticular 
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- 4 d'arròs on també apareixia la falguera aquàtica i flo-
'; k. 

• 1' ,.41. ,_,.,:. ; ••••:` tant Azolla caroliniana. Cal dir, encara, que a vegades, 
-,y 144 ''. ; -; : ' 'Pi» • :i* ,,,,,-,411., --0.2?,r . ni,. _ x, .,- ,.* ' .  , a redós de les llentilles d'aigua, horn troba una insólita 

, / .41 , ' o morl, , , ... 
' ltd-0 - -- ...- ' 11' - hepatica d'aigua, Riccia fluitans, també suradora. Vet 

Irti 

aquí, doncs, corn una falguera, una hepatica i una 
monocotiledónia convergeixen morfològicament per a 

- adoptar un aspecte ben singular en funció de l'ambient 

I 
--.....;,$, w -4 - '4, - - • 1.
t -''''' - t _'1\9, . ' ' ' ''-3 ' .,1 1 V ,`‘ .,.. t , - - 

especial a què estan adequades. 
Quan els tolls o basses s'assequen temporániament, 

tlI "1 V9 ,. , .,.- • ' .- - 4 
els poblaments de llentilles d'aigua resten aplicats so-lo ..11, 4) . ' •-',' : 

49 > -• . ' h ,`" ''' ,,,
9 ITN, r>, ..,, bre el sol formant una mena de lamina enllotada; si 

r/,411  y .,. ,3 ,. ,, . -. .. : „..,k, ,.. , .4,, , . - 
If 

l'aigua retorna aviat, la població es reconstituirá, car ,..-,',„.., 947,, .3 ,,...., »,„..: 3..,  .. .5,,:, .„.‹...-i., 
els organs perdurables de les Ilentilles d'aigua supor-
ten aquesta mena d'eixugons. No és el cas, però, d'al-Il's : ''/ 4 4 PI ';'.113.1 ' ',.", ' • ‘..'" 1,

,.,'''..., ..., ,* z.•'1', z:4 o 1, ;It zl,i  -- , _,,...?,,...,z,i-,,k-,. 1 
tres espécies que normalment les acompanyen en els 

medioeuropeus, cosa que explica l'extrema po-
le,   

:r 
, ,r- 1 i y ar, 111414,1-- ,..._721ftlib-fuld':=Ç# - 

i. ', il I. ..,V 4  brarneisaa. de la comunitat a la nostra terra baixa mediter-

7,.  ,
' ''. 'A ' il ' f 1,1 JA r ..-- '-• ''',.- ----. . 'sz....:' 

it 
i 

4 k k. ,r , , s:,--t-'7, - A 1 41. ,.,, ,, „.. Els herbassars subaquàtics 
1 - ', ' 1  \ ' 7" 

,),,,, . , ,-,,,' \ / .1 4 :

/ 

(Potametum, Callitricho-Ranunculetum aquatilis) 

I' 1(1' '''<, ?, 1r .1.4.09,- , -' En indrets on s'escolen aigües de curs alegre i con-
t` 1 ,-  , yp ,s -2,45:: 

I, ' **  * Ti  ' ''';' tinuat, sovint en sèquies i canals d'irrigació, arriben a 
constituir-se herbassars subaquátics dominats pels po-

, fil) tamogItons (Potamogeton sp.), hidriófits típics, la ma-
' -rt., ,,,p- , . -7,...i. ***.-,, Z, I , / /   1. .  ,,,,  joria provehs de fulles grans més o menys cordiformes 

i,,I 
111 

1,,, * - ,-, - - - o bé linears. Aquests poblaments, ça corn lla, apareixen 

.`li,.... 
... -. ;34 NI! a tota la nostra terra baixa mediterrània. A les Illes, - . 

apareix, bé que rarament, la comunitat anomenada Po- I 
tametum colorati,m amb Potamogeton coloratus, P. no-

Fig. 112. POBLAMENT DE LLENTILLES D'AIGUA (Lemno-
Azolleturn) I JONQUERA (Molinio-Holoschoe- dosus, P. crispus, Zannichellia palustris, etc. Al Prin-
nion) cipat i al País Valencia., del Barcelonès a l'Horta pel 

Rabeig de la riera de les Valls (Baix Camp), amb llentilles que fa a l'àrea mediterrània, es fa el Potametum denso-
d'aigua, boga, matajaia, etc. nodosi,°°2 amb P. densus, P. nodosus, P. cris pus, Cera-
(Foto: R. Folch i Guillèn). 

tophyllum demersum, etc.; en algun punt molt especial 
(certs ullals del delta de l'Ebre, per exemple) arriba a 
aparèixer el nenúfar (Nymphaea alba). 

Es tracta de comunitats d'hidrófits arrelats al subs-
de la planta. sense cap mena de funció d'ancorament, trat, totalment submergits, bé que no és rar que les 
esmerçades només a prendre de l'aigua les sals mine- fulles, quan són planes i amples, es disposin aplicades 
rals imprescindibles. El soma de les llentilles d'aigua sobre la mateixa superfície de l'aigua. És així corn se 
és compacte i globulós, sense diferenciacions aparents generen aquests famosíssims mantells verds que, a flor 
de tija, fulles, etc. Horn pot esperar de trobar pobla- d'aigua, cobreixen completament les àrees estanyades 
ments de llentilles d'aigua, integrats per dotzenes, cen- o de corrent placid de tants cursos i llacs europeus. 
tenars o milers d'individus tots sensiblement iguals, en Coln en l'anterior cas dels poblaments de llentilles 
qualsevol punt propici de la nostra terra baixa medi- d'aigua, no cal dir que al nostre país mediterrani agues-
terránia, continental o insular. tes comunitats atenyen un desenvolupament precari i 

Normalment les nostres poblacions de llentilles d'ai- desigual, al límit de llurs possibilitats. Els nostres Po-
gua són integrades només o majoritàriament per L. mi- tametum són comunitats vicariants de llurs esplèndids I 
nor (subas. lemnetosurn minoris), bé que en aigües homònims medioeuropeus. 
poc o molt enriquides en derivats nitrogenats, del A Menorca, en aigües estanyades, arriba a consti-
Penedès cap al S i també a les Ines, pot dominar tuir-se una tercera comunitat d'aquest mateix grup, el 
L. gibba (subas. lemnetosum gibbae); horn ha descrit Callitricho-Ranunculetum aquatilis,w4 amb Ranunculus ! 
una subas. azolletosum carolinianae de certs camps aquatilis, Callitriche polymorpha, etc. 

, 
4 
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El creixenar típic Vet aquí la composició esquemática de la comunitat: 
(Apietum [=Helosciadieturn] nodiflori)°'3

ESTRAT H ERBACI 
En rierolets i cursos de molt escassa profunditat 

(alguns centimetres només) no és rar de veure pujar ALTURA: 20-25 cm (sobre el nivell de l'aigua)
5-15 cm (sota el nivell de l'aigua) 

el creixenar, sempre que es tracti d'aigües més aviat RECOBRIMENT: 80-100 % 
eutrófiques; ci sigui riques en elements nutritius, ma- COMPOSICIÓ: créixens bords (Apium nodiflorum) 
jorment substáncies nitrogenades. Denuncia la presèn- créixens (Nasturtium officinale) 
cia de bestiar o bé d'activitats humanes en la rodalia créixens de cavall (Veronica anagallis-aquatica) 

(abocament d'aigües residuals, xipolleig d'animals en romás (Rumex conglomeratus) 
dolceta (Samolus valerandi) 

abeurar-se, etc.), tanmateix ni prou intenses ni prou etc. . 
contaminadores que determinin la desaparició total de 
la vegetació dulciaqüícola. El creixenar és associable a 
aigües feblement o només mitjanament polluides, i Horn s'adona que el nombre d'espècies és molt baix, 
encara mitjançant restes orgániques naturals (excre- malgrat l'elevat recobriment atès (cal dir que es tracta 
ments, etc.), no pas mitjançant productes industrials. sempre de claps d'alguns metres quadrats només, i que 
És per això que la seva presència resultava ben cor- sovint la comunitat es disloca). Hi dominen amplament 
rent abans en els rierols immediats als medis rurals, a els créixens bords, que són una umbellífera fácil de 
les jaces, etc. i era signe d'una certa alteració fluvial, confondre, sobretot a l'estat vegetatiu i a primer cop 
mentre que actualment aquesta comunitat fa de més d'ull, amb els créixens vers, que són una crucífera; els 
mal trobar i horn n'interpreta la presència corn un sig- créixens vers són mengívols en forma d'amanida, men-
ne de relativa bona conservació del riu, relacionable tre que els bords tenen un gust fort i amargant que els 
amb una forma tradicional d'ús de les aigües... Ma- fa incomestibles. 
lauradament no és cap secret que els nostres cursos El creixenar típic tal corn l'hem descrit apareix, es-
d'aigua passen un mal període. pars, a tota la nostra terra baixa mediterrània, bé que 

El creixenar es comporta corn una comunitat básica- rareja fortament a les Balears. A la inuntanya silícia, 
ment helofítica. La majoria de les plantes que l'inte- tant al domini de l'alzinar corn fins al de la roureda, 
gren són ben arrelades en el substrat inundat, però allá on les aigües són menys eutribfiques, n'apareix una 
disposen de parts aèries del tot emergides i erectes. El variant en què manquen els créixens vers i en què la 
creixenar s'acontenta amb ben poca aigua, i fins pot Veronica anagallis-aquatica es veu substituida per la 
romandre en eíxugó durant una temporada curta, cosa V. beccabunga, una espècie afí. 
que s'esdevé molt sovint a l'estiu. Tanmateix en fan Als arrossars valencians, i també als del delta de 
part plantes herbàcies gemmades i sucoses que no tole- l'Ebre, es constitueixen creixenars hivernals i primave-
ren gaire bé aquestes assecades, de manera que només rals, quan els camps estan inundats o molt humits i 
els escorrentius més o menys permanents poden dar-li hi manca l'arròs: les condicions d'aquests camps, en 
suport. efecte, els són propícies (nitrogenació per adob, aigua 
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1 Créixens i créixens bords a la riera de Marçà (Priorat), en rabelgs d'aigües sornes 
(Fotos: R. Folch i Guillèn). 
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rabejada, etc.). Es tracta, tanmateix, de creixenars una lós, centenars de canyetes plantades l'una al costat de 

mica singulars, rics en espècies pròpies de la vegetació l'altra, altes com un home o més i tot, guarnides de 

arvense arrossera (Polypogon monspeliensis, Ranuncu- fulles en forma de cinta, i coronades, arribat el mo-

Ins sceleratus, etc.), amb els quals alguns autors fan ment, per plomalls més o menys estarrufats, per seili-

una comunitat a part (Polypogono-Nasturtietum offici- des inflorescències d'aspecte massís i cilíndric en d'al-

nalis). tres casos. Recorden els canyars de les nostres sèquies 
i torrenteres agrícoles (p. 204), però resulten més grá-
cfis i elegants, bé que no pas menys atapeïts. En els 

Els canyissars I el bogar (Phragmition) casos més espectaculars i esponerosos, la imatge de la 
barca que llisca, del tot amagada, per les clarianes i 

La vegetació helofítica per antonomàsia és consti- passos d'un canyissar lacustre, és prou evocadora i re-

tu'ida, a la terra baixa mediterrània, pels canyissars. Es presentativa. En general els canyissars fan una sanefa 

tracta de comunitats formades per grans plantes her- tot al voltant dels estanys o al llarg de les ribes fluvials 

bácies de port graminoide o junciforme arrelades en un tianquilles; si les aigües es mantenen sornes, els canyis-

substrat inundat de forma permanent o quasi. sars poden abandonar llur disposició en cinyell i ocupar 

manent. grans extensions. 

L'aspecte general dels canyissars resulta inconfusi- Un dels trets fisiognibmics que confereixen als canyis-

ble. Centenars de tiges llargues i primes d'hàbit fistu- sars llur acusada personalitat és, evidentment, la ver-
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Fig. 114. BLOC ESQUEMATIC DEL CANYISSAR COMÚ (Typho-Schoenoplectetum glauci) 
A destacar l'abundància i relativa zonificació de la boga i del canyís, així corn la presència del plantatge d'aigua, en aigües . 

ja obertes, i del lliri groc, de la salicaria, del malví, etc., en els sòls simplement amarats. 

- 
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Fig. 115. CANYISSARS COM1 5 (Typho-Schoenoplectetum glauci) I AMB JONCA MARÍTIMA (Scirpetum maritimi-littoralis), 
I EsPARTINAR (Spartino-Juncetum maritimi) 

Canyissar comú a la Bassa de les 011es (delta de l'Ebre) i amb jonca marítima a la Ricarda (delta del Llobregat), l'un amb el 
canyís d'aigua dolça (Phragmites australis ssp. australis) i Value amb el canyís d'aigua salabrosa (Ph. a. ssp. ruscinonensis), 
molt més alt. A la foto de la Ricarda, i en extens primer terme, domina l'espartinar, jonquera de carácter ja 
(Fotos: R. Masalles i R. Folch i Guillén). 

ticalitat. En els canyissars res no repta, res no s'espan- ficials passatgeres, els més robusts dels helfits, aquells 
deix, res no ziga-zagueja. En els canyissars tot puja, que disposen d'arrels profundes i de dispositius fisio-
ingrávid, estilitzat. I entremig d'aquest immens feix lògics adequats, poden mantenir-se, però no pas els 
lax de canyetes, de tiges delicades i de fulles cinti- d'hàbits més estrictes i de recursos més limitats. Aixe, 
formes, un bigarrat món d'ocells troba aixopluc com explica l'empobriment florístic dels nostres canyissars, 
enlloc més. En efecte, els canyissars hostatgen la fauna reduïts sovint a un poblament uniforme de canyissos 
ornítica més diversa, corn cap altra comunitat vegetal i bogues, i explica també que qualifiquem de comú 
no reïx a fer. La massa, alhora esponjosa i atapeïda del ---bé que no de típic— all() que en el context europeu 
canyissar, que s'infla i es desinfla a grat del vent, que no fóra més que una forma rara i fins atípica de ca-
barra el pas als grans cossos però que es deixa sor- nyissar empobrit. 
tejar per l'ocellada de moviments trencats i elàstics, L'estructura i continguts del nostre canyissar comú 
acull nius i nivades, protegeix i alimenta. A les aigües admeten d'ésser esquematitzats així: 
sornes pul.lulen mil animalons que són pastura de polls 
i d'ocells fets, alhora que el borrissol de les inflores- ESTRAT FISTULÓS I HERBACI 

cències o els innombrables branquillons a l'abast de ALTURA: 1,5-2,5 m (sobre el nivell de l'aigua) 
qualsevol bec destre fan senzilla la construcció d'habi- 0,1-0,5 m (sota el nivell de l'aigua) 

tacks per a la llocada.. Els canyissars s'ensenyoreixen RECOBRIMENT: 90-100 % 

de les zones humides, dels marjals i árees embassades, 
COMPOSICIÓ: canyís (Phragniites str.alis [=P. communisp 

boga (Typha angustifolza ssp. australis, T. la-
són el símbol d'un món fabulós, curull de vida, que tifolia) 

se'ns escapa per moments colpit per la nostra violació jonca d'estany (Schoenoplectus lacustris ssp. 
d'homes prepotents. glaucus) 

lliri groc (Iris pseudacorus) 
7 espunyidera de marjal (Galium palustre) 

El nostre CANYISSAR COMI5 (Typho-Schoenoplecte- dolceta (Samolus valerandi) 
-turn glauci) 0" pot igualar en biomassa els millors ca- plantatge d'aigua (Alisma plantago-aquatica) 
nyissars europeus, però és ja força pobre en espècies etc. 

helofítiques típiques per raó de la marginalitat que 

ostenta en l'àrea de distribució d'aquestes comunitats. En aquest cas, l'«etc.» no seria gaire llarg, i sempre 

A la nostra terra baixa mediterrània rarament trobem molt aleatori, segons els indrets. No és talment rara la 

aigües dolces embassades o aigües fluents d'esmunyida presència del malví (Althaea officinalis), d'alguns hi-

suau que mantinguin constant llur nivell durant totes drbfits o higrófits vulgars pertot, corn la salicária 

les estacions. Horn ha d'acceptar oscillacions impor- (Lythrum salicaria), el lletsó d'aigua (Sonchus mariti-
tants en el minor dels casos i, en la majoria, fins i tot mus ssp. aquatilis) o el romàs (Rumex conglomeratus) 
eixugons temporals. Si un cert nivell freátic arriba a i fins, sovint, d'un áster adventici lligat als ambients 

aguantar-se durant tot l'any, a despit d'assecades super- més o menys nitrogenats (Aster squamatus). Horn 
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• arriba a poder diferenciar, de fet, dos estrats diferents, bogues, de la jonca d'estany, etc., hi juguen un paper impor-
Pun integrat per canyissos, bogues i jonques, que és tant la llinassa (Butomus umbellatus) i tot d'altres herbes de-

el més alt i vistent, i l'altre, més irrellevant i desdi- licades, introbables al nostre canyissar comú. 

buixat, integrat per la resta de plantes herbácies, d'as-
pecte no fistulós o junciforme, desapercebut en segons El CANYISSAR AMB JONCA MARÍTIMA (Scirpetum ma-

quines époques de l'any. 
substitueix els anteriors en les zo-

El canyissar comú apareix a tota la nostra terra nes on l'aigua esdevé salabrosa. Això passa en molts 

baixa, bé que a les Tiles és més aviat rar. Horn en maresmes costaners, però també en indrets de l'inte-

troba retails pertot, però és a les zones marjalenques nor on les aigües van carregades de sals sòdiques.

del Rosselló i de l'Empordà, dels deltes del Llobregat Aleshores hi dominen les jonques marítimes (Scirpus
maritimus, Schoenoplectus littoralis), mentre que es 

i de l'Ebre, i de l'albufera de València, abrí corn a les 
vores de l'estany de Banyoles, de Montcortès, etc. on rarifica el canyís, representat sempre al litoral pel que 

recobreix les màximes extensions i on s'ofereix amb fa a aquesta comunitat, per la forma gegantina (Phrag-

més puixança. mites australis ssp. ruscinonensis). De fet, a les àrees 

La composició i estructura del canyissar comú co- costaneres horn pot confondre fàcilment aquest canyis-

mentada suara és l'habitual errles nostres aigües dolces sar (subas. phragmitetosum ruscinonensis del Scirpetum 

rebejades i poc profundes, tant de les contrades inte- maritimi-littoralis) amb la subassociació halófila del 

riors corn de les àrees litorals. Correspon a la subas. 
canyissar comú suara considerada (subas. phragmiteto-

typho-phragmitetosum australis (=typho-phragmiteto- sum ruscinonensis del Typho-Schoenoplectetum glauci), 

sum communis), denominació basada en l'abundor de de la qual es diferencia només per l'abundor de jonca 

bogues i en el fet que horn hi trobi sempre la subs- marítima i per l'absoluta manca d'espècies estrictament 

pècie típica del canyís (P. australis ssp. australis [=P. dulciaqüícoles. A les aigües salades interiors roman la 

communis ssp. communis]). En aigües calcáries i fres- jonca marítima, a la qual fa costat la xisca borda (Cla-

ques de l'interior (estany de Banyoles, per exemple), chum mariscus), però manca el canyís gegantí. 
A horn ha diferenciat també la subas. lysimachietosum quest canyissar pot ésser molt elevat quan s'hi fa

vulgaris, amb Lysimachia vulgaris i altres plantes her- el canyís, però normalment no ateny els 2 m, i tendeix 
més aviat a prendre un hàbit general esdarissat. Aix() bácies eurosiberianes. Si tan dures són les aigües, es 

constitueix la subas. dadietosum marisci, que molts au- és especialment cert per a les seves formes més ago-

tors consideren corn una comunitat del tot indepen- saradament halófiles, corn aquelles que, a les badies dels 

dent, l'herbassar alt de xisca borda i canyís (p. 172). Alfacs i del Fangar (delta de l'Ebre) penetren fins en 
aigües marines sornes (0,5-1 m), en zones encalmades 

Altrament, si tant abunden les bogues, horn pot parlar 
del BOGAR (Typhetum latifoliae). i de salinitat baixa a causa dels grans aports d'aigua 

En zones litorals d'aigua salabrosa, el canyís corrent dolça fluvial (subas. schoenoplectetosum littoralis).

és substituït per un altre d'extraordinàries proporcions, 
molt més alt (fins 4 m d'altura) i de floració prime- 3 
renca (P. australis ssp. ruscinonensis [=P. communis 5 
ssp. isiacus auct.]). La substitució dels canyissos en 4 
aquestes awes sol anar acompanyada de la desaparició 
o rarefacció de les bogues, dels lliris, de les dolcetes 2 
i de les espunyideres, de l'enfortiment del paper de la 
jonca d'estany i fins de l'aparició d'una espècie haló- hivern 

estiu 
fila, la jonca marítima (Scirpus maritimus). Horn parla 
aleshores de la subas. phragmitetosum ruscinonensis 
(=phragmitetosum isiaci auct.), no rarament reduïda 
a un poblament quasi pur d'aquest canyís gegantí. En HIDRÓFITS 

llacunes litorals obertes, corn és el cas de l'estany de I. Poblament de Ilentilles d'aigua (Lemno-Azolletum) 
Humitat edefica 2. Poblament de potamogótons (Potametum) 

la Ricarda, al delta del Llobregat, horn pot veure pal- a l'hivern 

máriament la substitució d'una subassociació per l'al- 
Hat/FITS
3. Canyissar (Phragmition) 

tra i la desaparició gradual dels helófits dulciaqüícoles HIGRÓFITS 

a mesura que el canyissar s'acosta al mar i, doncs, que 4 Herbassar de grans cárexs (Magnocaricion) 
5 Jonquera (Molinio-Holoschoenion) 

la salinitat de l'aigua augmenta. 
Fig. 116. COMUNITATS DULCIAQÜÍCOLES I LACUSTRES DE 

El cANnssAR AMB LLINASSA (Schoenoplecto-Phragnütetum TERRA BAIXA 
mediterraneum), molt més ric florísticament parlant, a penes relativar de les principals llcomd comunitats lacustres. i 

d'aiguamoll penetra al nostre país. Només l'arriben a oferir algunes zones D• • • dol aecsioco e Tye e .aigua afavoreix, 
humides del N del Principat, en contacte més o menys directe lògicament, l'éxplinsió de 1 comunitats helo itiques (compareu 
amb els marjals del Llenguadoc. Al costat del canyís, de les amb les figures 167 i 281). 
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Els herbassars alts d'aiguamoll dolç excepcional que imperen en ailtalsi . indrets, co,s,(,a;)qu

1

e 
• (Magnocaricion elatae) explica la puixança i ufana de la vegetació. No és rar 

que el conjunt atenyi el metre d'altura i més i tot. 
A la vora dels canyissars i d'altres comunitats helo- Horn hi troba herbes altes de fulla ampla, o si més no 

fítiques, a la banda de terra, és corrent per tot Europa estreta però llarga, que prescindeixen de llur part aèria 
• de trobar herbassars esponerosos integrats per plantes en venir el mal temps, tot conservant tanmateix bor-

herbàcies perennes de bon port, entre les quals juguen rons plens de vitalitat arran de terra (hemicriptbfits); 
un paper ben destacat els grans cárexs. Aquestes comu- la revinguda primaveral restaura la comunitat en poc , nitats es beneficien de les condicions d'humitat edáfica temps. 
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Fig. 117. ESPECIES DELS CANYISSARS ( X 0,5 ) 
i a: canyís (Phragmites australis), a': detall del'espigueta (x4); b: boga de fulla ampla (Typha latifolia), b': detall d'un pèl del 
' pedicel fructífer (X4); c: boga de fulla estreta (Typha angustifolia), c': detall d'un pll del pedicel fructífer (x4); d: xisca 
1 borda (Cladiunz mariscus), d': detail de l'espigueta (X4); e: jonca marítima (Scirpus maritimus), e': detall de la flor (x4). 
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Al nostre país aquests herbassars mai no arriben a junciformes sobre els vegetals de fulla plana. Així, hi 
ser gran cosa. Ja hem comentat que els mateixos canyis- abunden especialment un jonc (Juncus subnodulosus) 
sars arriben a veure's eixuts al fort de l'estiu, de ma- i sobretot el gran cárex híspid (Carex hispida). La co-
nera que el nivell freátic de les àrees perifèriques al munitat ens ve del N i és pròpia de sòls amarats per 
cinyell helofític baixa aleshores molt. Aquests sòls per- aigües riques en carbonat càlcic. En tenim retalls es-
manentment humits, quasi amarats, de l'Europa mit- parços, mai gaire gran cosa, en la terra baixa mediter-
jana no es presenten a la nostra terra baixa medi- ránía de tot el Principat, des dels Pirineus fins a l'Ebre, 
terránia més que molt excepcionalment. De retop, les i també a Menorca. 
comunitats de grans .cárexs i herbes altes hi desaparei-
xen o quasi. Això no obstant, algun retall ens en pervé. Finalment cal fer esment de l' H ERBASSAR ALT DE 

El gruix d'espècies que es repeteix principalment en CÁREXS I JÓNCERES (Cypero-Caricetum otrubae),°19 que 
aquest conjunt de comunitats és, al nostre país medi- és una comunitat pròpiament boreoibèrica i fins medio-
terrani, el següent: europea especialment rica en cárexs (Carex otrubae, 

C. riparia)i en jónceres (Cyperus rotundus ssp. badius) malví (Althaea officinalis) al costat dels inevitables hemicriptófits assenyalats més Hin groc (Iris pseudacorus) amunt. N'apareixen indicis a Menorca i retalls prou malrubí d'aigua (Lycopus europaeus) significatius al Principat, del delta del Llobregat cap salicária (Lythrum salicaria) amunt, a Párea de la Selva i del Gironès (estany de menta d'aigua (Mentha aquatica) Banyoles) especialment. romas (Rum ex conglomeratus) 
espunyidera de marjal (Galium palustre) 
etc. Les jonqueres (Molinio-Holóschoenion) 

L' H ERBASSAR ALT DE XISCA BORDA I CANYÍS 
(Soncho-Cladietum marisci =Mariscetum oligohali- A mesura que horn s'allunya de l'aigua, tal corn re-
numl)"9 és quasi encara un canyissar (p. 170) on pre- cull la figura 116, el nivell freátic esdevé progressiva-
domina la xisca borda (Cladium mariscus), planta de ment profund, fins a desaparèixer a efectes de la vege-
la família dels cárexs (ciperácies), de fulles amb vores tació. Part defora de la banda dels herbassars alts suara 
tallants. És una comunitat pròpia d'aigües dures, ri- vistos, el sòl no passa de simplement humit en l'època 
ques en carbonats, tant de l'interior com del litoral, més favorable; el nivell freátic és profund o inabasta-
Illes incloses. ble, si més no a l'estiu. En aquestes condicions, les 

grans fulles de les plantes dels herbassars no poden 
A l' H ERBASSAR ALT DE LLIRI GROC I POLÍGONUM mantenir llurs nivells de transpiració, per la qual cosa 

SALICIFOLI (Irido-Polygonetum salicifolii) 021 la llista aquestes comunitats són substituïdes per unes altres, 
florística anterior és enriquida per la presència prepo- les espècíes de les quals, bo i exigir humitat, no eva-
tent del poligonum salicifoli (Polygonum salicifolium) poren tanta aigua. Es tracta de comunitats dominades 
i també del canyís (Phragmites australis) en les seves per plantes junciforrnes, les jonqueres. 
dues subspècies (australis i ruscinonensis), entre d'al- Les jonqueres, en efecte, es mostren menys malver-
tres. Es tracta d'una comunitat d'acusades reminiscèn- sadores d'aigua. Hi predominen vegetals de fulla pe-
des subtropicals que es fa a les vores de les sèquies i tita o en forma de tija llarga i prima, els joncs. El terme 
darrera dels canyissars del delta de l'Ebre, de l'albu- «jonc» no és gens precís sistemàticament parlant, car 
fera de València i de les planes agrícoles de l'Horta horn l'aplica a espècies molt diverses que fins pertanyen 
valenciana (fig. 167). a famílies diferents, però és d'un gran valor fisiognómic 

i àdhuc ecofisiológic, en la mesura que la convergència 
L'H ERBASSAR ALT DE TRENCADALLA I MERAVELLES morfológica tradueix l'adequació a les condicions am-

D'AIGUA (Hydrocotylo-Cladietum marisci)' és una bientals. Les jonqueres, nítidament separables dels her-
notable comunitat acantonada a les mates" de l'albu- bassars alts que les precedeixen, són l'últim anell de 
fera de València, és a dir, als illots de llacor i torba la catena d'higrófits (ja no podem parlar d'hidrófits) 
que es formen al bell mig dels lluents d'aigua. En que ens duu fins a les comunitats zonals pròpies del 
aquesta ocasió, al paquet suara esmentat d'espècies, se país estudiat. 
sumen diversos vegetals molt notables per llur raresa, No sempre cal pensar en catenes tan exemplars, però. 
veritables reliquies florístiques en algun cas: la tren- A la nostra terra baixa mediterrània abunden els rie-
cadalla (Kosteletzkya pentacarpos), les meravelles d'ai- rolets o les basses temporánies que no poden mantenir 
gua (Ipomou sagittata), Hydrocotyle vulgaris, etc. vegetació helofítica, i tampoc herbassars esponerosos 

com els vistos. Aleshores és habitual que, arran mateix 
L' H ERBASSAR ALT DE CÁREX H ÍSPID (Cladio-Cari- del curs recurrent, prosperin les jonqueres, amplament 

cetum hispidae)m ofereix un domini de les plantes tolerants a l'eixugó corn són. 
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; Fig. 118. ESPECIES DELS H ERBASSARS D'AIGUAMOLL DOLÇ ( X 0,5) 
, a: lliri groc (Iris pseudacorus); b: salicária (Lythruna salicaria); c: menta d'aigua (Mentha aquatica), c': detall de la flor 

(X3); d: trencadalla (Kosteletzkya pentacarpos); e: cárex híspid (Carex hispida), e': detall de la flor femenina (x4); f: jóncera 
(Cyperus rotundas ssp. badius). 
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La JONQUERA D'ELEOCARIS (Acrocladio-Eleocharitetum palas- ESTRAT H ERBACI REPENT 
tris)°' marca el trànsit amb les comunitats helofítiques clássi- ALTURA: 10-30 cm 
ques i potser per això mateix és la més atípica de totes. Hi ha RECOBRIMENT: 10-30 % 
autors que prefereixen tractar-la corn un cas extrem de les co- COMPOSICIÓ: agram negre (Potentilla reptans) 
munitats relacionades amb els canyissars, per raó de llur em- agrostis estolonífera (Agrostis stolonif era) 
plaçament ecològic; d'altres, basant-se en el seu aspecte i con- botons daurats (Ranunculus re pens) 
tingut floristic, s'estimen més dar-li el tractament de jonquera. etc. 
Es un poblament quasi pur d'eleocaris (Eleocharis palustris), un 
petit jonc de la familia dels cárexs i de les jónderes (ciperácies), 
que es fa en basses temporánies d'aigües molt sornes (10-20 cm) i El jonc boyal és qui presideix i dóna carácter a la 
tranquilles. La comunitat pren l'aspecte de tot de branquillons comunitat; la menta borda i el capferrat també solen 
erectes que horn hagués plantat dins l'aigua. Horn ha esmentat ésser-hi ben presents. Això darrer és especialment cert 
aquesta comunitat dels Prepirineus (Aubenç) í muntanyes medi- quan la comunitat es presenta en la subas. agrostio-po-
teranies del Principat i del N del País Valencià, i fins Menorca. 

tentilletosum reptcintis, que yé a ésser l'esquematitzada; 

La JONQUERA AMB CAPFERRAT (Cirsio-Holoschoene- aquesta subassociació sol fer-se en indrets molt sovinte-

turn E=Holoschoenetum]) ens introdueix en el món jats per bestiar que va a abeurar-se, raó per la qual 
"9

apa-
reixen clarianes en l'estrat herbaci alt, ocupades per un 

de les jonqueres típiques. Vejam-ne l'estructura i corn-
estrat herbaci repent del qual fan part especies més o 

posició básiques: 
ESTRAT H ERBACI ALT menys nitrófiles i resistents al calcigament. Hi ha au-

ALTURA: 0,5-1 m 
tors que, en base a aquesta circumstància, consideren 

RECOBRIMENT: 90-100 % la jonquera amb capferrat corn una comunitat pròpia-
COMPOSICIÓ: jonc boyal (Holoschoenus romanas) ment nitribfila, posició que nosaltres trobem exagerada: 

menta borda (Mentha rotundifolia) si trepig i nitrificació desapareixen, la comunitat no 
capferrat (Cirsium monspessulanus) recula, sinó que, ben al contrari, es consolida i reafirma. 
botja d'aigua (Dorycnium rectum) 
herba de sant Roc (Pulicaria dysenterica) La jonquera amb capferrat es fa sobre sois humits, 
fenás d'aigua (Festuca elatior ssp. arundinacea) mai inundats, de l'àrea mediterrània. Apareix al Prin-
fenás de marge (Brachypodium phoenicoides) cipat, esparsa, a la terra baixa continental i litoral, part 
etc. 
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Fig. 119. JONCS 0 PLANTES JUNCIFORMES 
El terme jonc és aplicat a nombroses plantes d'aspecte característic, sigui de la família de les juncáries o, sobretot, de les 
ciperácies. Els primers són els joncs genuins, corn el recollit a b (Juncus compressus), mentre que en el segon cas es troben 
el jonc boyal (a, Holoschoenus romanas [ =Scirpus holoschoénus1), el jonc negre (c, Schoenus nigricans), l'eleocaris (d, Eleocha-
ris palustris), la jonca (e, Scirpus littoralis) o la castanyola (f, Cyperus rotundas). 

, 
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Fig. 120. ESPÉCIES DE LES JONQUERES (X0,5) 
a: capferrat (Cirsium monspessulanum); b: jonc bowl (Holoschoenus romanas r =Scirpus holoschoenus1); c: menta borda (Men-
tha rotundifolia), c': detall de la flor (x4); d: lletsó d'aigua (Sonchus aquatilis); e: pericó mallorquí (Hypericum cambessedesii). 

i 1 

f indeulnNtandyeesl;Epbrraede(sa,l LSiadbeelriFar,anetcco.l)í; eis aremfuaglliaorra.a les al domini de l'alzinar; ultra el jonc boyal i el lletsó d'ai-

,-- Al migjorn catalá i a la terra baixa valenciana la 

7 composició de les jonqueres varia. Hi desapareix el cap- 

ig((oc junuaagnr, iecfhxuoi si mij aua)agr,iutriliecainu vi cauaa tnrnu. :phi oaaspfsc.es oar si 1:i(imIE)i, epuxlpoaurastm:ao,ner important   bco d'altresasnc:pbaeitn: mtusi nej )12o:nhIc aas 
un determinat drex 

ferrat i passa a jugar un paper important el lletsó d'ai- lisimáquia blanca (Lysimachia ephemerum), la molinia 
gua (Sonchus maritimus ssp. aquatilis), tanmateix pre- (Molinia coerulea) i les mateixes plantes repents de la \ 
sent a vegades en la comunitat anterior. Horn parla jonquera amb capferrat, cosa que en testimonia també 

i 

aleshores de les JONQUERES AMB LLETSÓ D'AIGUA (Peu- la pressió dels animals. El Peucedanu-Sonchetum aqua-
,' cedano-Sonchetum aquatilis) O5  i (Mentho-Caricetum tilis, per contra, és propi de la ferra baixa i hom en pot 
r /oscosii) €62 vicàries de la jonquera amb capferrat al país trobar mostres al migjorn català i per tot el País Valen-

de la máquia litoral i a les terres meridionals on l'alzi- ciá, sobretot al domini de la máquia litoral; és mancat 
1 nar es refugia a les muntanyes. de les espècies muntanyenques anteriors, de manera 

es El Mentho-Caricetum loscosii, justament, és la més que es presenta corn una jonquera amb jonc boyal, llet-T muntanyenca de les dues, car només es fa a l'àrea mun- só d'aigua, setge (Scrophularia aquatica), Peucedanum la-
tanyosa de Prades, Ports de Tortosa, Penyagolosa, etc., hispanicum, etc., ultra l'estrat repent ja dit. 
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La JONQUERA AMB MOLÍNIA (Inulo-Schoenetum) 0" ranuncles es veu consolidada sovint per la flor d'avella-

és una comunitat especialitzada a poblar sells humite- na (Oxalis pes-caprae), de manera que la comunitat 

jats amb aigua especialment carregada de carbonat pren a la primavera un aspecte bellíssím (subas. leuco-

cic. Això fa que se la trobi, preferentment, en àrees de jetosum aestivae). A Eivissa també apareixen el Po-

degotall, allá on es formen precipitacions de turs calca- tentillo-Agrostietum stoloniferae 56° i el Cyperetum dis-

ris. Apareix sobretot a les muntanyes calcàries, del Bar- tachyos,"1 l'un dominat per agrostis estoloníf era 

celonès al Baix Ebre i, empobrida, a les, muntanyes va- (Agrostis stolonifera) i l'altre per Cyperus laevigatus 

lencianes i a Mallorca. Hi dominen el jonc negre ssp. distachyos. 
(Schoenus nigricans) i la molinia (Molinia coerulea), 
als quals fan costat el jonc boyal i d'altres espècies de Finalment cal referir-se a la JONQUERA AMB PERICO 

jonquera. A la Foia de Bunyol i a la Vall de Cofrents MALLORQUÍ (Hypericetum cambessedesii),' exclusiva ' 

(500-950 m) apareix una altra i singular JONQUERA de Mallorca. És una comunitat que es fa a les fondala-

AMB MOLÍNIA (Molinio-Ericetum erigenae),512 semblant des segues de la Serra, dominada pel jonc bowl i, so-

a l'Interior però presidida pel raríssim bruc Erica en- bretot, pel magnífic pericó mallorquí (Hypericum cam-

gena. bessedesii), endèmic de l'illa. No hi manca l'estrat re-
pent repetidament comentat. 

La JONQUERA AMB RANUNCLE DE FULLA GRAN (Gera-
nio-Ranunculetum macrophylli)"5 és una de les escas-
ses comunitats balears constitdides, de forma domi- Els gramenets alts de sorrel- humit 

nant, per plantes hemicriptófites. Al costat del jonc bo- (Imperato-Erianthion) 

val, fan un gran paper, i fins arriben a predominar, el 
ranuncle de fulla gran (Ranunculus macrophyllus) i el El GRAMENET ALT DE CESQUERA I SISCA (Equiseto-

gerani de fulla fesa (Geranium dissectum), espècies Erianthetum) 355 és una comunitat sabanoide dominada 

d'exuberant sistema foliar que confereixen al conjunt per gramínies rígides, fasciculades i altes (1,5-2 m) 

un aspecte gemat i fresc, poc corrent en les baixes alti- que al nostre país es fa en dunes fluvials i sòls sorrencs 

tuds baleàriques; es fan també en aquesta jonquera, bé immediats a sèquies, rieres, etc., a diversos punts de la 

que amb una significació menor, el fenás de marge plana litoral, entre el Llobregat i el Segura. Ultra la 

(Brachypodium phoenicoides), la menta borda (Mentha cesquera (Erianthus ravennae) i la sisca (Imperata cy-

rotundifolia), alguna poa (Poa trivialis), etc. La comu- lindrica), que són les espècies dominants, hi són abun-

nitat és present i ben constituida als fondals humits dants el fenás de marge (Brachypodium phoenicoides) 

d'Eivissa, de Mallorca i de Menorca; a Menorca hi i la trompera d'aigua (Equisetum ramosissimum). Fa el 

apareixen abundantment les delicades campanetes blan- trànsit cap al prat sabanoide d'albellatge (p. 114) a 

ques de l'assa (Leucojum aestivum ssp. pulchellum) i mesura que el sed esdevé sec, o cap a les jonqueres sua-

de l'allassa (Allium tiquetrum), i la grogor típica dels ra tractades si hi augmenta la humitat. 

3.1.5. LA VEGETACIÓ RUPÍCOLA 

Tot el gran capítol anterior, el 3.1.4, ha estat dedi- Els afloraments rocosos són corrents en innombra-

cat a les comunitats de ribera, dulciaqüícoles o lacus- bles indrets, particularment a les zones enlairades de 

tres, de la regió mediterrània. La presència d'una capa les muntanyes. A vegades es tracta de punts que han 

freática més o menys accessible, àdhuc la pura i sim- perdut llur mantell ecláfic per causa de l'erosió, però 

ple inundació, ens han encarat amb una colla de comu- generalment es tracta de zones que mai no han supor-

nitats higrófiles o fins hídrofítiques, insospitables en tat una capa de sed normal. Els cingles, els crestalls de 

l'àmbit mediterrani normal. Però els ambients especials moltes muntanyes, els espadats, etc., ofereixen amples 

no queden limitats als excepcionalment humits. Cal superfícies de roca nua, sovint fortament inclinades, 

comptar també amb d'altres situacions extremes, presi- caigudes a plom fins i tot, que es troben en aquesta 

dides per la sumarietat ecláfica, per la presència prepo- circumstància. Fóra inútil d'esperar que en aitals àrees 

tent de sals sòdiques o potássiques al sòl, etc. Dedica- arrelés i es mantingués la vegetació zonal correspo-

rem ara la nostra atenció a les comunitats que prospe- nent, i ni tan sols les comunitats secundàries pertinents, 

ren en indrets de natura rocosa, desproveïts o quasi arbustives o herbàcies. L'aspecte general d'aquestes 

de terra vegetal, és a dir •que ens esmerçarem a consi- superfícies, certament belles i comunament apreciades 
derar les comunitats rupícoles. per llur superba feresteguesa, és de la més gran aridi-
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r- tat. Horn diria, de lluny estant, que la manca de vege- rnentat (pp. 20 i 22, i figs. 2, 3 i 4) que les comunitats tt tació hi és total. Però, tanmateix, això no és així ni de secundàries solen ésser comunitats permanents en in-

bon tros. tros. drets especials, precisament indrets com els que ara r- En efecte, si horn observa d'apIop i amb atenció considerem. Horn té raons per pensar, demcs, que s- aquests roquissars, de seguida s'adona que hi ha vege- aquests esquinçalls de bosquina, aquestes filagarses de .a tals pertot. Fins en les parets més Rises i monumentals, prat que malviuen en un replà de roca, són precisament is fins en els cingles més impressionants, sempre hi ha un els representants genuïns de les comunitats a qué per-
petit relleix, una modesta llivanya, un replanet insig- tanyen, el focus estable a partir del qual les comunitats 
nificant que permeten l'arrelament d'una planta o al- en qüestió s'han llançat a colonitzar grans superfícies O tra, minúscula si molt convé, però sòlidament ancora- quan la má de l'home, en destruir o degradar les àrees ,a da. I si el perfil del rocam és més irregular, abundant perifèriques, els ha obert transitòriament el camí. De a- de fissures i queixals, aleshores la proliferació de vege- manera que, en rigor, hauríem d'haver començat aquí D- tals rupícoles és ja total. Vet aquí, doncs, que el pretès l'estudi d'aquestes bosquines o d'aquests prats, però v- desert no era tal. això hauria estat massa especulatiu i en qualsevol cas e- Convé, primerament, considerar els casos menys ex- molt poc pràctic. Però convé tenir-ho present. 
trems, les situacions intermèdies que s'instauren quan Tanmateix, és habitual trobar-se amb situacions més 
en replans i relleixos prou grans s'arriba a acumular un extremoses, amb escasseses de 951 tan accentuades que 
cert gruix de sòl. És corrent aleshores de veure corn ni el més humil dels pradells convencionals a la zona 
en aquestes superficies s'installa, amb carácter perma- pugui arrelar amb comoditat. És aleshores quan hom 
nent, alguna de les comunitats que, en el context gene- s'enfronta amb la vegetació pròpiament rupícola, la ve-
ral de la zona, fan el paper de transitòries. Podríem dir getació exclusiva de les rogues. o- que la successió, que en una área normal immediata L'arrelament directe sobre roca és virtualment im-la menaria devers la clímax, resta aturada en el punt possible. En realitat sempre hi ha un rudiment de sòl a) considerat per causa de limitacions edáfiques objecti- quan es fan plantes superiors. Directament sobre la CS ves. Hom tindrà aleshores el mateix pradell o la ma- roca només arriben a implantar-se els líquens, que són la teixa bosquina que uns quants metres més enllà del sens dubte els primers colonitzadors en superfície. L'es-la pollegó rocós, però amb la diferència important, en micolament de les capes superficials de la roca que llurs Y- termes dinàmics, d'ésser un poblament transitori l'un sistemes de fixació provoquen, llur mateixa matèria or-i un poblament permanent l'altre. gánica un cop morts, les volves de pols dut pel vent s) Aquest fet, de comprensió fácil i àdhuc intuitiva, és que resten fixades en llur estructura, etc., constitueixen el més important que no sembla. Les comunitats transi- una incipientíssima virosta sobre la qual poden anco-a tóries, sovint ben harmòniques i de composició florís- rar-se d'altres vegetals senzills, corn molses o falgueres ta- tica tan constant, no poden haver sortit com un sim- o bé plantes superiors de minúscules proporcions. Tot 
ple subproducte de l'alteració antrbpica. Ja hem co- plegat, amb els anys, amb els segles, arriba a fer un 
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les Fig. 121. ESTRATEGIA DE LES ESPECIES RUPESTRES 

di-
Les tres formes bàsiques d'arrelament determinen l'estratègia de les plantes fissurícoles o casmbfits (A), dels combfits (B) i de 

1 les espècies glareícoles (C). 
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tou suficient perquè hom pugui parlar d'una pinzellada medi— han de disposar d'un formidable i dúctil sis-

de sell. No cal dir que les rugositats de la roca, les con- tema radical que els permeti de romandre fixades en 

cavitats i les fissures faciliten enormement l'acumulació un ambient inestable, car aquest és llur principal pro-

d'aquest sell elemental, ra6 per la qual á en aquests blema. La seva part aèria, d'altra banda, ha d'ésser prou 

llocs on sovintegen les espècies rupícoles. discreta í acomodatícia per tal de no fer front amb ex-

Les condicions ambientals són molt dures per a cessiva energia als còdols que puguin anar baixant, car, 

aquestes espècies. Hom comprèn de seguida que les altrament, acabaria sucumbint; en aquestes plantes, la 

adaptacions desenvolupades també siguin molt nota- desproporció entre tiges i fuiles —la part que horn 

bles. En realitat horn pot distingir si més no tres grans veu— i arrels és molt remarcable. Tanmateix s'ha de 

tipus diferents de marc ambiental, condicionadors de dir que, travessada la capa mòbil de rocs, és corrent 

tres grans línies diferents d'adaptació rupestre: les fis- que aquests vegetals trobin gruixos de sòl prou consi-

sures, les codines i les pedrusques i clapers. Les espl- derables i convencionals. £s habitual, finalment, la pre-

cies que hi viuen no són pas intercanviables, i ben dis- sència de llargs rizomes, de manera que quatre o cinc 

tintes són també, doncs, les comunitats en què s'agru- plantetes de la mateixa espècie, aparentment esparses 

pen. No és pas fruit de l'atzar aim), sinó d'un procés ça corn lla, poden ésser en realitat fragments subterrá-

adequatiu laboriós i notable. Analitzem-ne els condicio- niament interconnectats d'un mateix individu (vegeu 

nats i els resultas. més consideracions sobre aquestes qüestions a 3.5.5.2, 

A l'interior de les fissures, sobretot si són profundes, p. 397). 

el medi d'arrelament, el sell en definitiva, pot arribar a Tant la vegetació casmofítica, pròpia de les fissures, 

acumular-se amb una relativa facilitat, car no n'és fora- corn la comofítica, pròpia de les codines, corn la suara 

gitat per les ventades o pels cops de pluja. Les arrels vista de les pedrusques i clapers, o sigui la glareícola, 

de les plantes, àdhuc llurs tiges, convenientment vin- han de fer front a un problema comú: Poscillació tèr-

clades i retortes, resten fixades amb una solidesa ini- mica. Qualsevol coneixedor de la muntanya sap que, a 

gualable, de manera que horn pot comptar amb vege- bat de sol, les rogues reverberen corn una fornal, men-

tals fissurícoles de gran port i robustesa malgrat la tre que, caiguda la nit, es refreden intensament. Els 

gran inclinació que sovint presenta el substrat; els pins salts de temperatura són molt més accentuats en agues-

arrevellits 10i nuosos dels esqueis costaners en foren tes àrees que no pas a llur entorn, de manera que agues-

un exemple extrem i poc típic, però molt popular, sug- ta variació afegeix un nou condicionament a la vida ru-

gestiu i didàctic. En indrets eixuts, les esquerdes —corn pícola. 

les costures i els voravius de la roba estesa— són l'úl- Tanmateix cal molta especialització per a suportar 

tim reducte d'on s'evapora l'aigua, de manera que, pa- aquestes condicions. I per això mateix el medi rupes-

radoxalment, els vegetals capaços d'arrelar-hi són els tre no admet variacions volubles d'estadants al dictat 

¿hrrers a patir l'assecada. Les llivanyes i les fissures, de petits —i fins de grans— canvis ambientals de l'en-

doncs, ofereixen un medi sòlid i relativament humit, torn. Les espècies que reïxen a acantonar-s'hi no en 

d'arrelada tanmateix difícil però segura, pobre en sed, marxen fàcilment, car són rars o inexistents els possi-

apte per a ésser colonitzat per plantes d'un cert port, bles competidors. Per això és a les rogues on trobem 

sempre que siguin capaces d'avenir-se a aquestes con- les més insospitables relíquies florístiques d'èpoques 

dicions. pretèrites. Dues rareses se sumen, per tant: una adap-

A les codines, rocallisos i relleixos denudats, porta- tació particular i una pervivència de formes antiquís-

dors d'apenes uns millimetres de virosta o sòl inci- simes. Així, doncs, no és estrany que una part conside-

pient, la situació és ben distinta. L'arrelada, sempre rable dels endemismes de les Balears, per exemple, es 

superficial, és difícil i insegura, i continuat, per contra, concentri als penyals costaners o als roquissars de mun-

el perill de petites esllavissades. No podem esperar de tanya. I tampoc no és estrany que els afeccionats a la 

trobar grans vegetals, més aviat plantes de port discret botánica o els professionals de la florística cerquin ávi-

i de sistema radical modest, sovint amb tendència a una dament, per grenys i relleixos, notabilitats i rareses, 

certa suculència, car l'aigua hi escasseja; hi abunden les fins qui sap si, encara, alguna espècie no descrita» 

molses i les falgueres, i en general els vegetals herbacis. Una observació final. El concepte de comunitat perd 

A les pedrusques més o menys mòbils i als clapers, molta consistència davant dels poblaments rupícoles. 

el principal problema és la inestabilitat del substrat. Sovint horn s'enfronta amb un simple escampall 

En certs aspectes es reprodueixen les condicions de les vidus que s'arrapen corn poden, l'un aquí, l'altre allá, 

fissures, bé que la inclinació sol ésser francament me- en una paret o en un esquei. Difícilment podem parlar 

nor, amb la diferència essencial de la inestabilitat del 
rocam. Les plantes glareícoles —que és corn se deno- 11. En aquest sentit és exemplar el cas de Neu/raga balearica, 

copmetpittaatus mpbeerillyíaf.esreagaetns tritEdedeMpilizi)arcaEcrie9e6s2,faqueaxncluasiy_aumrent

minen els vegetals que viuen en aquesta mena de uenna E opa 
era ja molt difícil de trobar espècies noves per a la ciència, el botanic 

belga J. DUVIGNEAUD descobrí aquesta planteta, per a la qual calgué 

10. Vegeu nota 16 (p. 193). crear tot un nou gènere. 
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d'interrelacions en aquests casos, cal reconèixer-ho. tífic, més rigorós, sinó simplement, menys pràctic, 
Però per raons práctiques, atès que observem una cer- menys útil. Així i tot, prou que caldrà diferenciar mas-
ta regularitat en els continguts florístics de superfícies sa comunitats distintes segons les àrees geogràfiques, 
similars i pròximes, sembla aconsellable de continuar amb fons florístics rupícoles tan diferents! 
parlant de comunitats. És fácil de capir que l'estabilitat Tractarem tot seguit els grans conjunts rupícoles del 
en l'estructura, densitat, etc., no será una virtut d'a- nostre domini mediterrani. La vegetació dels murs i pa-
quests conjunts. Hem de saber acceptar les limitacions rets artificials, que no deixa d'ésser rupestre, però que 
del convencionalisme i no escandalitzar-nos per les pre- és alhora nitrbfda, será tractada en un altre Hoc (pági-
teses irregularitats —perfectament presumibles d'entra- na 206). Farem semblantment amb la vegetació rupíco-
da— ni, molt menys encara, enderiar-nos en la pueril i la de les zones culminals baleáriques —tot i que de 
insuperable pruïja de distingir en cada cas una comuni- vegades arriba a descendir, muntanya avall, fins ben 
tat diferent. La primera posició ens duria a una insatis- aprop del mar—, i en general amb tota la vegetació 
facció permanent, i la segona a una atomització estèril oromediterránia (cf. 3.3.2 i 3.3.3). 
del convencionalisme, no esdevingut pas així més cien-

3.1.5.1. Les comunitats fissurícoles de roca calcária 
(Asplenietaha petrarchae i Potentilletalia caulescentis) 

La selectivitat pels substrats de natura calcária o si- 116, es fa un conjunt de comunitats casmofítiques reuni-
licia, prou accentuada en les comunitats constituïdes des totes dins l'aliança Teucrion buxifolii. Es tracta de 
sobre sells normals, tal com hem vist en capítols ante- poblaments dominats per plantes perennes i llenyoses, 
riors, esdevé fortíssima, per raons òbvies, en el cas de de port subarbustiu o herbaci robust. 
la vegetació rupícola. A la nostra terra baixa mediter-
rània els afloraments rocosos calcaris són, de molt, els Les dues comunitats més destacables d'aquest con-
més nombrosos, no solament perquè predominen els junt són l'Hippocrepido-Scabiosetum saxatilis m i el 
substrats calicinals, sinó perquè aquests, a més, gene- Jasonio-Teucrietum buxifolü.0% La primera orna mag-
ren estructures geomorfològiques en què l'aflorament níficament els cingles obacs del Montgó, de la Serra de 
rocós nu és especialment versemblant (cas de les grans Bèrnia, i d'Ifac fins a uns 600 m d'altitud; en són ele-
cingleres). És comprensible, doncs, que entre la vegeta- ments típics una escabiosa rupestre (Scabiosa saxatilis 
ció rupícola sigui la calcària la dominant. I, més exac- ssp. saxatilis) i dues compostes (Crepis albida ssp. scor-
tament, la fissurícola. zoneroídes i Carthamnus . dianius), axons endèmics de 

Amb les nombroses comunitats calcícoles i casmofí- l'àrea o quasi, i també d'altres que reapareixen a les 
tiques mediterrànies hom pot fer si més no dues grans Balears, corn la violeta roquera (Hippocrepis balearica, 
agrupacions: les comunitats de zones especialment ca- representada aquí per la ssp. valentina).n La segona 
loroses i eixutes, no gaire enlairades per un general comunitat, quasi totalment herbàcia i molt més pobra 
(Asplenietalia), i les comunitats d'àrees tanmateix en- i banal, es fa als punts rocosos més secs í assolellats, 
lairades i/o frescals i humides, relaciónables amb els des de l'Alt Vinalopó i l'Alacantí fins a Serra de Ma-
sectors septentrionals de la zona mediterrània i fins rola, és a dir a l'extrem meridional del país, bé que 

L amb els eurosiberians (Potentilletalia). Les primeres so- llur sostre ultrapassa els 1200 m i s'endinsa al país 
len correspondre al domini de les máquies o a les àrees del carrascar; hi són ben presents el teucri buxifoli 
més eixutes dels alzinars, mentre que les segones es (Teucrium buxifolium), el te de roca (Jasonia gluti-
fan al país dels alzinars més genuïns o bé de l'alzinar nosa), una poligala (Poly gala rupestris), una mIlica 

1 muntanyenc, i més amunt i tot. (Melica minuta ssp. minuta), la linária de cingle (Li-
, naria origanifolia ssp. crassifolia)," etc. Tanmateix, de 

la Serra de Corbera, de les Muntanyes Diániques, d'I-
, Comunitats casmofítiques i calcícoles fac, etc., hom ha descrit també d'altres comunitats 

del migjorn valencià molt relacionades amb aquestes. 
(Teucrion buxifolii i Jansionion foliosae) 

Als rocams més enlairats i humits del migjorn valen-t A les fissures rocoses de les zones més segues del a 
c migjorn valencià, generalment per sota dels 1000-1200 12. Vegeu nota 14 (p. 182). 
é 13. A propbsit d'aquesta planta, vegeu comunitat n.° 108, Jasonio-metres 1 en ple domini de la máquia de garric i marga- Lilarietum cadevallii (p. 183). 
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Fig. 122. ESPECIES RUPESTRES MEDITERRÁNIES, I: plantes fissurícoles del migjorn valencià ( X 0,5) 
Vegeu també les figures 123, 125, 126, 127, 128 i 129. 

a: violeta roquera valenciana (Hippocrepis balearica ssp. valentina, vegeu la violeta roquera balear a la figura 123), a': detall - 
de la infrutescIncia ( x 0,5); b: escabiosa saxáfil (Scabiosa saxatilis), b': detall del fruit ( x 2); c: teucri bIndfoli (Teucrium 
buxilolium), c': detall de la flor (x2), c": detall de la fulla (x2). 

ciá, entre els 1200 i els 1550 m, en ple país del carras-
car, no es fan les comunitats rupestres de l'anterior con-
junt. Els poblaments rupícoles són aleshores relaciona-
bles amb l'aliança Jasionion foliosae, aliança que en-
tronca ja amb les formacions casmofítiques de la Medi-
terrània septentrional •(Potentilletalia). A les esmenta-
des altituds de les Serres de Mariola (per sabre dels 
1200 m) 1 d'Aitana (per sobre dels 1400 m) es fa el 
Jasionietum foliosae,n9 sempre als cingles ombrívols. 
En resulten elements més característics i abundants 
Jasione foliosa, Campanula rotundifolia ssp. hispani-
ca, etc., i també hi són ben presents d'altres espècies 
més banals, com el te de soqueta (Potentilla caules- Fig. 123. ESPÉCIES RUPESTRES MEDITERRÁNIES, II: plan-
cens), l'herba pedrera (Suene saxifraga), el teucri bu- tes fissurícoles balears ( X 0,5) 

xifoli (Teucrium buxifolium), etc. Vegeu també les figures 122, 125, 126, 127, 
128 i 129. 

a: tern bord (Sature ja filiformis), a': detall de la corolla de la 
flor (x4), a": detall del calze (X4), a": detall d'un verticil 

Comunitats casmofítiques i calcícoles balears de fillies (x4); b: violeta roquera balear (Hippocrepis ba-
(Brassico-Helichrysion rupestris) learica ssp. balearica, vegeu la violeta roquera valenciana a la 

figura 122), b': detall dels fruits (x0,5); c: ginestell cineri 
mallorquí (Genista cinera ssp. leptoclada), c': detall de la flor 

Les comunitats valencianes del T eucrion buxifolii (x2,5), c": detall del fruit (x1); d:malanella de penyal 
tenen llurs equivalents baleàrics en els poblaments ru- (Helichrysum lamarckii), d': detall de la inflorescència en ca-

'tol (x3), d": detail d la flor (x6); e: col borda pícoles de l'aliança Brassico-Helichrysion rupestris. Ens Y vialearica), e': detall de
e 

la infrutescIncia (x0 
(Brassica 

,5); f: didals 
trobem, novament, amb comunitats de penyals calcaris (Digitalis dubia), f': detall del fruit ( x 1,5). / 
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xardorosos i eixuts (Asplenietalía), carregades de nota- l'impacte visual causat per la comunitat —tanmateix 

bilíssims endemismes. Cap altre indret del nostre país bellíssima—, un 80 % de la biomassa fa part dels 

mediterrani no n'atresora tants. Són les esplcies relic- axons endemics. Tot un veritable récord! é 

tuals, rares pervivencies d'altres 'períodes geològics Vet aquí la relació de les espècies més constants i 

(Terciari), refugiades en aquests recòndits recers que, significatives de la comunitat, disposades per ordre de-

tal com ja hem. dit més amunt (p. 178), constitueixen creixent de representativitat i paper (prescindim de la 

els penyals. L'alta muntanya balear és t¿mbé prover- forma habitual en aquesta obra de facilitar l'estructura 

bialment pródiga en espècies rupícoles endèmiques, tal i composició florística, car aquí els conceptes de reco-

com tindrem ocasió de veure. En conjunt, els penyals briment, estrat, etc., no tenen sentit): 

balears, i molt esppcialment els mallorquins, ofereixen 
uns conjunts florístics de riquesa i valor extrems. Hippocrepis balearica

ssp. balearica violeta roquera (end. gimnIsic) 

L'aliança Brassico-Helichrysion rupestris, exclusiva Genista cinerea ginestell cineri 
de les Illes, consta de,tres cornunitats, distribuïdes al- ssp. leptoclada mallorquí (end. mallorquí) 

titudinalment des d'arran de mar a les cotes més eleva- Scabiosa cretica herba penyalera (end. tirreno-

des de la Serra mallorquina. No és pròpia, doncs, de balear) 

, cap estatge concret, contràriament a allò que hom ha- Cre pis triasii crepis baleàric (end. gimnIsic) 

via arribat a creure, i se separa, d'altra banda, tal corn Sature ja liliformis tern bord (end. tirreno-

ja hem dit, de la vegetació també rupícola del carst balear) 

culminal; tots aquests extrems, del màxim interès, són Helichrysum lamarcki maçanella de penyal (end. gimnIsic) 

, tractats més endavant (p. 247). Galium crespianum espunyidera de 
1 penyal (end. balear) 

A baixes altituds (fins als 200 m), en penyals ben Brassica balearica col borda ' (end. mallorquí) , 

exposats al S i eixuts, es fa la COMUNITAT DE TEM BORD Helichrysum rupestre i 
var. cambessedesii maçanella de penyal (end. balear) 

I FALGUERES (Saturejo-Asplenietum petrarchae),'" sens 
Digitalis dubia didals (end. gimnIsic) 

dubte la menys originals de totes tres. Es presenta corn 

una comunitat molt rica en petites falgueres fissuríco-
La relació s'allargassaria amb tota una colla d'espl-

les (Asplenium petrarchae, A. trichomanes, A. ruta-

1
. cies encara prou abundants, però banals, corn diversos 

muraria, Poly podium australe, Ceterach of ficinarum) i crespinells (Sedum dasyphyllum, S. sediforme) i f al-
en plantes rupestres banals, corn Phagnalon sordidum ,

gueres (Asplenium trichomanes, A. ruta-muraria, Po-

me),
o diversos crespinells (Sedum dasyphyllum, S. sedifor- lypodium australe), i amb d'altres de més esporàdiques, 

, 

conjunt de circumstàncies per les quals inicial- ere molt notables, corn el daveller de penyal (Bu-
ment horn tendí a relacionar aquesta comunitat amb P 1 

pleurum barceloi, endemisme balear), la viola jauber-
certes aliances del continent que veurem tot seguit (As-

tiana (Viola jaubertiana, endemisme mallorquí), l'arít-
ptenion petrarchae). Pere) si hom observa bé, s'adona . i 

jol baleàric (Smilax as pera var. balearica, endemisme 
que la comunitat també ofereix la presència, bé que , 

balear), la cossiada de penyal (Globularia cambesse-
discretíssima, d'algunes espècies endèmiques, precisa- 

, , 
desii, endemisme mallorquí), etc. 

ment les que, en punts no tan assolellats i secs, consti- ( 

tuiran el gruix de les comunitats més típiques del ro- La comunitat que comentem, de fet, és només gim- ( 

cam balear: violeta roquera (Hippocrepis balearica ssp. nesica, i quasi pròpiament mallorquina, car a Menorca ( 

balearica)," tern bord (Sature ja filiformis), etc. Actual- a penes si n'hi ha alguns retails esparsos i molt pobres 

ment horn opta per obrir amb aquesta comunitat en- florísticament parlant, i a les Pitiüses manquen moltes 

cara poc original la trilogia casmofítica balear. de les especies notables suara relacionades (s'hi fa, a o 

Eivissa, la subas. thymetosum ebusitani, amb Thymus t, 

, La COMUNITAT DE VIOLETA ROQUERA I GINESTELL richardi ssp. ebusitamum i Asperula paui, endemismes 
s, 
(I 

CINERI MALLORQUÍ (Híppocrepidetum balearicae),1" pitiúsics). La comunitat típica es desenvolupa amb es-

per contra, per contra, presenta la maxima originalitat i interès. plendídesa a la Serra de Tramuntana, als penyals obacs tl 

Més d'una tercera part de les espècies que la integren o no gaire assolellats, a altituds que van des de ben s: 

1 són endèmiques de les Balears, i un 40 % no es troben a prop del mar fins a 600-700 m; al S de l'illa també l' 
e 

fora de les files de la Mediterránia occidental (ende- reapareix, més o menys dislocada. 
, 

o 

mismes tirreno-balears). Si horn atén al recobriment, a Les tofes de violeta roquera o de ginestell poden fl 
atènyer dimensions considerables, especialment nota- s, 

14. La ssp. valentina ha estat reportada una mica més amunt bles si horn té en compte la migradesa del sea de què s, 
n 

(p. 179) i també a propòsit d'unes máquies particulars del migjorn disposen. Quan el roquissar s'esmicola i arriba a for-
valencià (p. 127). En ambdós casos horn parla de violeta roquera o g 

de penyal que és el nom amb què popularment es designa resplcie, mar petites graonades, el ginestell tendeix a predomi- li 

Les seves flors grogues i papilionácies, i les seves fulles compostes nan i hom diria que la comunitat deriva cap a una bro- ts 
de molts foliols no recorden ni poc ni gaire les violetes, de manera 
que aquesta designació, bé que genuina, és del tot desconcertant. Ha incipient (potser és aquesta la línia de la successió). al 
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La COMUNITAT DE TE DE SOQUETA I PIMPINEL•LA moltes muntanyes valencianes. Tanmateix, els pujols calcaris i 1 
DE PENYAL (Potentillo-Pimpinelletum balearicae)ios molt assolellats del Rosselló, de l'Empordà i de la Garrotxa 

presenten poblaments rupícoles de gramínies molt pobres amb apareix restringida a les parets totalment obagues i cul- mllica menuda (Melica minuta ssp. minuta) i ripoll de' roca minals de la Serra de Mallorca, normalment per da- (Piptatherum r=Oryzopsisl coerulescens), el Sedo-Piptathere-
munt dels 1200 in. Horn hi troba encara un nombre turn coerulescentis.' 
molt elevat d'endemismes balears (més d'una quarta 
part de les espècies) i força plantes d'àrea septentrional, Les comunitats del Saxikagion mediae c1ouran aquest apar-
refugiades per aquestes latituds en les condicions ex- tat . dedicat a la vegetació casmofítica mediterrània de roca cal-

/ 

cepcionals dels penyals obacs i alterosos. Aquest és el 
cas de l'espécie dominant a la comunitat, el te de so-
queta (Potentilla caulescens); tanmateix continuen apa- 

ilcaria. Al nostre país representen, com hem dit, la cua d'una 
paerrga.sesrie que. impera en zones més septentrionals i humi. .des. 

això mateix, tambe, ofereixen un panorama poc original, 
amb les inevitables excepcions. La meitat de les comunitats d'a-

reixent el crepis baleàric, la col borda, els didals, l'es- questa aliança són pròpies dels Pirineus, i les que ara podríem 
punyidera de penyal, la maganella de penyal, etc., i tota tractar no deixen de reaparèixer, si més no als estatges subme-

diterranis, al pals de la roureda. Limitarem els nostres comen-la rastellera de crespinells i falgueres que ja hem es- taris a les tres més destacables a l'àrea mediterrània. mentat més amunt. D'altres endemísmes són la pin).- El Petrocoptido-Antirrhinetum monism és, tanmateix, ex-pinella de penyal (Pimpinella tragium var. balearica), clusivament mediterrani, propi del país prepirinenc del car-
Arenaria grandiflora var. balearica i Cephalaria balea- rascar. Es fa als congosts i parets calcaris de la Noguera i del 
rica var. balearica. Arriba a fer-se molt abundant una Pallars Jussà (Conca de Tremp) entorn dels 400-600 m, en 

exposició N, i al Cadí. Hi destacaríem la presencia de gatolins gramínia tirreno-balear, Sesleria insularis (fig. 177). (Antirrhinum molle) i de petrocoptis (Petrocoptis pardoi). 

Comunitats casmofítiques i calcícoles - 
catalano-valentines . 
(Asplenion petrarchae i Saxifragion mediae)

, N Els espadats calcaris i eixuts de la baixa muntanya - , , 
mediterránia es fan presents en molts punts del ter- --- ' ,- ,.. 7 ‘.. ,-• ,1/4- t • v - ''' '44 - .,-ik - ritori catalano-valentí, be que aleshores no són porta- ,,.....  : , .'.1.• - , /1.-
dors d'uns poblaments vegetals tan notables corn els 1,-,---fr .., --_ , 4, ;,,,' •".." ,.- "Y'„,:, P.:, ' ' . "' .,.--, 4-- .?..., _.#,,',„.',: <•;..5 z‘ ..!; .' ...,. -1 tractats a propósit del migjorn valencia o de les Tiles. ,,, _ -w, __, ......,,,-- ___=w,,,,,,t,,,,,  / ,,,,,.Al Principat i a la major part del País Valencia agues- .--,, ---Trr-..-- ' -•- - r,' , -',._.„--- 1,,,,,•-. - -14 J -.;,-.. [... tes parets xardoroses —que no en són tant corn les

,=',#- --" ".-.. - -- - , ,: •-•":--,-, ' IN-4.,,, ,7 , vistes— estan poblades per comunitats d'un altre cai- . - :, t,„,,,,- ,,,,,-, •-• .. • ..-i-":. '",1_, .1-,,,z,,,r. -,' r • ,...  30-'',. ...,- :-..-1, 1-111;,.z-----»re, agrupades dins l'alianga Asplenion petrarchae. A les . -..._  ,,,. j, 1100 f',T.•,t7,,„ , , .. _ • . 11. ' zones frescals i humides, més aviat en situacions força - t*:'? ' : iik,`' • : ' , ":1,114 4 : 1 ¿ : . - p "' - : AilV .. 
alteroses, penetren comunitats de tipus eurosiberiá, ,..- „.- - / .4,--,
darreres manifestacions meridionals d'una vegetació t:̀ '.4 1." -,.-4' - ..1:41.11\-,kr:11Y---1 - -15.1.4 • : 

--'" ' ' Nhi.2`«:,•':''' ?"?',.;1'''t.5, _ ".--, , que, agrupada per l'aliança Saxifragion mediae, és ben .. •- 41197 111-1,:dlli,w.t.‹.1_-_-,. .. 3,1,,tv,f1 '1/4.1. • Ar?.,-.' -, n7,1_,- -,--,-.,- -- ;:-*.,-1,,:zt,,,-,.,:.-1,u_ :... ' -; _ ' , < _ , ,,, ,,,corrent en terres del nord. 
' .-"''.. --- ' '%--

, 
,- ,- -"-,,-,-$5 „<, „,1--N' .5, D'entre les comunitats de l'Asplenion petrarchae, sembla ,,  , . _ ',—, ". ''sy, . 1 

I oportú de destacar-ne dues de principals: el jasonio-Linarie- - . ffl, - ' 4 A.,4= • ' - '  , 
turn cadevallii (=flexuosae)'" i el Melico-Saturejetunz frutico- - ., :,-.._' '' - • , 1 \ 411,-,Z,.,7" .,. ,1-• '" s ,, . 

sae.'" De la primera, són espècies caracteritzadores el te de roca nt , - „y, .r.,.;',..--,—.-7.,s (Jasonia glutinosa), la linária de cingle (Linaria origanifolia - ,
- ssp. cadevallii que és una subspècie endèmica de l'area. trac- '1.*-,s - '  -
s tada, mentre que als penyals del migjorn valencia es fa la ".-, • t -z.. ' ' , - -1' . , .2:',-.. 4 . u 
1 ssp. crassifolia [p. 1791, a son torn endlinica d'aquella zona), -4„,:t1 .., ' - . ' -... 1 '`. ..„,--.. ' •-, aorti - • ' - , .....7 5.1s- Iii -.0.* : - ' -1',"‘ sl, ,, ‘,. 
é l'herba freixurera (Sarcocapnos enneaphylla sap. enneaphylla), ° , , •. . _ -<-4,-;,,4, - t , , • • , ..•-• 

etcétera, al costat de les quals n'abunden d'altres de més banals  ,,,,

com Polygala rupestris, diverses falgueres i crespinells, etc.; es --` . :'.- . s»011.4.** ,.":,\
1 fa a la muntanya calcaria mediterrània de tot el Principat, per l 

_ 
a-- 

sota dels 1000-1400 m, i a l'àrea dels Ports de Morella. La Fig. 124. VEGETACIÓ RUPÍCOLA CATALANO-VALENTINA segona comunitat, més meridional, força rica en plantes lle- (Saxifragion mediae) nyoses, és principalment constituida per te de roca (fasonia _ Al cim de la Serra de Llaberia (Baix Camp), les fissures de glutinosa), poliol (Satureja fruticosa), Poly gala rupestris, me- les rogues acullen petrófits típics, com la campaneta gran (Cam-lira (Melica minuta ssp. minuta), malva roquera (Lavatera panula speciosa), el viliandre (Laserpitium gallicum), l'herba )- maritima), etc., ultra els inevitables crespinells i falgueres; del nord (Saxifraga geranioides ssp. corbariensis), etc. 
) apareix en roquissars eixuts l solells, al migjorn català i en (Foto: R. Folch i Guillén). 
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, Fig. 125. ESPÉCIES RUPESTRES MEDITERRÁNIES, III: plantes fissurícoles catalano-valentines ( X 0,5) 

Vegeu també les figures 122, 123, 126, 127, 128 i 129. 

a: te de roca (Jasonia glutinosa), a': detall de la flor ( x 4); b: linária de cingle (Linaria origanifolia ssp. cadevallii), b': detall 

de la flor ( x 1,5); c: herba freixurera (Sarcocapnos enneaphylla), c': detall de la flor ( x 2); d: poliol (Sature ja fruticosa), 

d': detall de la flor (x3). ç 

( 
El Saxifragetum catalaunicae 114 es fa al país de l'alzinar mun- etc.) i també als Ports de Tortosa i de Morella, entre els 600 (o 

tanyenc, entre els 700 i els 1200 m, sobre conglomerats, en ex- menys) i els 1400 m, al país de l'alzinar i també de la roureda, 

posició N, només a Montserrat, Sant Llorenç del Munt, Serra els roquissars calcaris es veuen poblats per l'Hieracio-Salicetum l 

de l'Obac i rodalia (fragment central del Sistema Prelitoral tarraconensis,"5 que és una comunitat molt menys rica en molses 

català); és una comunitat rica en molses i en esplèndides plan- que l'anterior, i dotada, per contra, d'un bon nombre de plantes 

tes rosulades (amb roseta basal de fulles) d'afinitat pirinenca: llenyoses, d'entre les quals destaca un petit arbust rupícola, el 

la corona de rei (Saxifraga lingulata ssp. catalaunica), l'orella salze de cingle (Salix tarraconensis), veritable joia florística, en-

d'ós (Ramonda myconii), la campaneta gran (Campanula spe- démic d'aquesta área; li fan costat Hieracium laniferum, com-

ciosa ssp. affinis), el te de soqueta (Potentilla caulescens), el posta també endémica de la zona, el te de soqueta (Potentilla 

xuclamel de roca (Lonicera pyrenaica), etc. caulescens), la Ruqueta de roca (Globularia re pens [=G. cordi-

Més cap al S, al sector meridional del Sistema Prelitoral folia ssp. nana]), el xuclamel de roca (Lonicera pyrenaica), etc. 

(Muntanyes de Prades, Montsant, Llaberia, Colldejou, Cardó, 

3.1.5.2. Les comunitats fissurícoles de roca silícia (Androsacetalia argenteae) 

r 
La vegetació fissurícola té poca importancia a la (granit meteoritzat, esquist esfoliat, etc.). Horn ha ar-

zona mediterrània silícia. Els afloraments són escassos ribat a descriure un paren o tres de comunitats de la 
a 

( 

(tret del Principat) i constituits sovint per roques poc Serra d'Espadà, de Penyagolosa, de Prades i del Bruc s 
propícies a albergar una autèntica vegetació fissurícola (Montserrat) únicament. ( 
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Fig. 126. ESPECIES RUPESTRES MEDITERRANIES, IV: plantes fissurícoles catalano-valentines (X0,5) 
- Vegeu també les figures 122, 123, 125, 127, 128 i 129. 
, a: orella d'ós (Ramonda myconii), a': detall dels fruits (x 0,5); b: te de soqueta (Potentilla caulescens); c: xuclamel de roa 

(Lonicera pyrenaica), c': detall de les flors ( x 1,5); d: branca i flor ( x 5) femenines i d': branca i flor ( x 5) masculines de , 
- salze 3 alze) fde cingle .(Salix tarraconensis); e: Ruqueta de roca (Globularia repens 1. =G. cordi/olia ssp. nana]), e': detall de la flor 

( ; : Ineract (Hieracium laniferum), f': detall de la flor ( x 1,5); g: campaneta gran (Campanula speciosa). 

, 
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Ens referirem només a la més ben tipificada de totes, el rantae, Asplenium trichomanes, Ceterach off icinarum, Polypo-

Cheilanthetum fragrantis-marantae (=Cheilantho-Notholaene- dium australe, etc.) i en crespinells (Sedum dasyphyllum, S. se-

wn marantae),"° comunitat rica en falgueres (Cheilanthes ma- diforme, S. telephium ssp. maximum, S. album). 

3.1.5.3. Les comunitats de codina calcària o silícia 
(Anomodonto-Polypodietalia) 

Les espècies comofítiques, especialitzades a colonit- Comunitats comofítiques i silicícoles 
zar codines, rocallisos, i replanets rocosos molt feble- (Bartramio-Polypodion cambrici) / 

ment proveïts de sòl, representen un altre capítol de 
la vegetació rupícola. Es tractarà sempre de plantes Les rogues silícies de l'àrea considerada no alberguen cap 

menudes, sovint molses o falgueres, capaces d'arrelar gran vegetació comofítica. La nostra vegetació de codina o de 
replá silici és pràcticament tan pobra com la vegetació silicícola 

sobre capes molt sumaries de terra o virosta. La vege- i fissurícola tractada suara. A part determinats poblaments de 
tacto comofítica colonitza sempre rogues ombrejades, selaginelles i petites falgueres (Selaginello-Anogrammetum lep-

més o menys a recer, en indrets més aviat humits. tophyllae)' i alguna altra comunitat notable des del punt 
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Fig. 127. ESPECIES RUPESTRES MEDITERRÁNIES, V: falgueres i crespinells ( X 0,5) 
Vegeu també les figures 122, 123, 125, 126, 128 i 129 

a: polipodi (Polypodium cambricum), a': detall d'un fragment de revers de pínnula, amb sorus (x 3); b: dauradella (Ceterach 
officinarum), b': detall dels sorus ( x3); c: falzia roja (Asplenium trichomanes), c': detall d'una pínnula amb sorus (<3); 
d / e / f: crespinells (Sedum dasyphylllum, S. album, S. sediforme, vegeu d'altres crepinells a la figura 239). 
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Fig. 128. ESPECIES RUPESTRES MEDITERRÁNIES, VI: COMÓfitS balears ( X 0,5) 
Vegeu també les figures 122, 123, 125, 126, 127 i 129. 

a: sibtbrpia (Sibthorpia africana), a': detall de la flor (x 2); b: arenária baleárica (Arenaria balearica), b': detall de la flor 
( X 1); c: linária (Linaria aequitriloba), c': detall de la flor ( x2). 

de vista floristic, però irrellevant en termes geogràfics, només minuártia endémica (Mínuartia venza ssp. valentina); l'Homa-
mereix una menció particular el Sedo-Polypodietum cambrici lothecio-Asplenietum fontani,622 que apareix a les muntanyes de 
(=Sedo-Polypodietum serrati),"' comunitat de molses, falgue- Mira i rodalia (Plana d'Utiel), és molt ric en la molsa Homalo-
res (Poly podium australe, Asplenium trichomanes) i crespinells thecium sericeum i en falgueres menudes (Asplenium fontanum, 
(Sedum sediforme, S. hirsutum, etc.); apareix sobre esquists i etcétera). Al país de la máquia litoral, í també al domini dels 
especialment sobre gresos als Sistemes Litoral i Prelitoral ca- alzinars, una mica per tota la nostra terra baixa, bé que de =-
tala, majorment a l'ama de Barcelona (Bruguers, Collserola, et- nera fragmentaria i esparsa, apareixen codines i roques calcàries 
cltera) però també a les Muntanyes de Prades i les Balears. ombrívoles clapades per l'Anomodonto-Polypodietum cambrici 

(=Anomodonto-Polypodietum serrulati),'" que és una comu-
nitat de molses i falgueres banals, dominada per Polypodium 

Comunitats comofíti ques i calcícoles cambricum (=P. australe); la comunitat continua litoral amunt 
fins a fer-se esplèndida en terres occitanes, i també n'hi ha (Homalothecio-Polypodion cambrici algun retan fins i tot a Mallorca. 

i Arenarion balericae) A Mallorca, però, i concretament a l'obac de la Serra, d'ar-
ran de mar a les màximes cotes, és possible de trobar quelcom 

Les comunitats de codina calcària —ultra els pradells tern- de més notable, concretament el Sibthorpio-Arenarietum balea-
fítics tractats a la P. 114— del Principat i del País Valencia ricae,'" comunitat que també apareix, bé que tímidament, en 
són englobades en l'aliança Homalothecio-Polypodion cambrici; penya-segats calcaris menorquins i eivissencs. Es tracta d'una 
les baleàriques, tanmateix prou diferents i originals, formen comunitat de molses, falgueres i petites fanerbgames herbàcies 
part d'una aliança distinta, l'Arenarion balearicae. que encatifa amb esplendidesa els relleixos i replanets més om-

A les roques i codines ombrívoles i Érescals de les muntanyes brius i humits, traient un gran partit de la mica de sòl acumulat 
del migjorn Valencia, del Xúquer a Aitana, entre els 300 i els i de l'efecte irrigador de les boires. Hi dominen petites fanerò-
1400 m, al país del carrascar, es fa el Saxifragetum cossonia- games, corn Sibthdrpia africana (endemisme balear), Arenaria 
vae,'" comunitat integrada sobretot per molses í falgueres, i per- balearica (endemisme tirreno-balear), Linaria aequitriloba (ende-
sonalitzada per la presència d'una saxífraga poc corrent (Saxifra- misme tirreno-balear), Erodium reichardü (endemisme &ma-
ga cossoniana), mentre que a les muntanyes situades del Xúquer sic), etc., al costat de diverses molses, falgueres i, a les parts 
al Túria, i també cap a Conca, es fa el Saxifragetum late petiola- menys alteroses, la petita selaginella denticulada (Selaginella 
tae," 1 prou semblant, però amb Saxifraga late petiolata, i a la denticulata); en total, els endemismes balears o tirreno-balears 
Serra d'Espadà, entre els 650 i 750 m, prospera el .Minuartietum atenyen la tercera part de les espècies, xifra ben destacable 
valentinae,"' constitdit per falgueres i, sobretot, per una petita (fig. 177). 

h 
), 

,, 
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• 3.1.5.4. Les comunitats de degotall calcari (Adiantetalia) 

Ms indrets on s'acumula un tut calcan, als Rocs on degota n'és espècie característica la capillera (Adiantum capillus-vene-
aigua carregada de carbonat Oleic que precipita en contacte amb ris), una falguera molt bonica i delicada, a la qual fan costat 
l'aire, punts per un general ombrívols i frescs, arriba a fer-se fanerbgames higrbfiles com la dolceta .(Samolus valerandi) (a 
una vegetació especial, en gran part constituïda per falgueres i Mallorca hi apareix també la rara falguera Pteris vittata). Al 
molses. A les muntanyes calcàries dels Sistemas Litoral i Pre- mígjorn català, í sobretot a les muntanyes valencianes, fins als 
litoral català, i també als Ports de Tortosa entre els 500 i els 500 m, es fa el Trachelio-Adiantetum,'" que és una comunitat 
900 m, a Mallorca fins als 700-800 m, a Menorca i fins a Eivis- molt semblant a l'anterior. 
sa, es fa l'Eudadio-Adiatetum; "3 a part una colla de molses, 

3.1.5.5. Les comunitats glareícoles (Andryaletalia ragusinae) 

Les pedrusques, les tarteres, els grans caramulls de el litoral, i fins l'Alt Urgell penetrant devers l'interior (país 
, 

pedres mòbils no són tan corrents a la terra baixa de la máquia i de l'alzinar típic); hi dominen plantes d'aspecte 

mediterrània corn a l'alta muntanya pirinenca o pre-pi- 
graminoide, de fulla prima o petita, com Lactuca viminea, Si-
lene inaperta, Ptychotis saxifraga, mástec (Chondrilla jun-

, rinenca, ni de bon tros. Será arribats els capítols cor- cea), etc. La segona és pròpia de elvers assolellats del país 
, 

responents (p. 397) que farem referència a la vegeta- de la máquia i també del carrascar, en terres valencianes (Ma-
.
i
' ció dels grans rocams melds d'alta muntanya, però ara rina Alta i Marina Baixa); en són leá espècies més representa-

no podem passar per alt les comunitats glareícoles tives Crucianella latifolia i V alantia hispida. Horn pot esmen-
tar, també, el Plantagini-Saponarietum ocymoidis"7 de les pe- 1 

f 
—aquesta és la denominació precisa— de carácter me- drusques esquistoses altimediterránies (entorn dels 1000 m) del \ 
díterrani. Són comunitats del Principat i del País Va- Montseny, catifa discontínua de la delicada saponária petita 

•
1 

lenca quasi exclusivament, dins del nostre context, (Saponaria ocymoides), de belles flors rosades, plantatge de ca 0.

1 car a les Illes no hi fan virtualment acte de presència (Plantago sempervirens), espunyidera blana (Galium mariti- WI 

í ( tanmateix, cf. «comunitat de carnassa», p. 250). mum), etc. 

i A les muntanyes del migjorn català (Ports de Tortosa, Pra-
des, Montsant, àdhuc Montserrat), les pedrusques calcàries si-
wades a una certa altitud (500-1000 m) ofereixen la presència 

Comunitats de codolar fluvial de dues comunitats més: el Conopodio-Laserpitietum gallici i 1, 

(Andryalo-Glaucion) el Centrantho-Euphorbietum aragonensis. Tanmateix, ambdues
comunitats es desenvolupen òptimament al domini de les rou- ` i" 

1 
Les lleres semieixutes dels cursos temporanis d'aigua, o bé redes í seran tractades més endavant (p. 338); hi fern ara 

referència car penetren també al país de l'alzinar. Es un cas'
les àrees només ocasionalment inundades dels Hits fluvials, són 
prou sovint de natura codolosa. Hi abunden els còdols, pedres comparable al del Galeopsio-Ptychotidetum saxifragae (aliança

arrodonides per l'acció mecánica de les aigües, rocs solts í força Stipion calamagrostis), propi de la muntanya mitjana pirinenca

1 

(p. 338), que baixa en alguns punts favorables del país de Pal-
vegades encatifadors d'àrees bastant extenses. En aquests in-

z drets s'installa una comunitat venturera, mai prou consolidada inar i que arriba a atènyer el massís de Garraf. Direm, final-
ment, que el litoral rocós de l'Empordà (zona del cap de Creus 

per causa de les revingudes, sempre molt diversa per raó de la 
\ 

bigarrada heterogeneïtat florística que presenta: l'Andryaletum i illes Medes), presenta pedrusques colonitzades per l'Alys-

• ragusinae.'" En són espècies característiques la lonja (Andrya- so-Brassicetum robertianae,442 comunitat provençal presidida per 

la ragusina) i el malcoratge blanc (Mercurialis tomentosa), al Brassica oleracea asp. robertiana, forma marítima de la col sil-

costat de les quals apareix una mala fi d'espècies més o menys vestre. 

nitreifiles, sovint plantes anuals, sempre molt disseminades l 
amb uns recobriments baixos (10-20 %). Aquesta comunitat, 
que mai no ofereix cap gran aspecte, apareix a tots els nostres 
rius de règim mediterrani, rambles, etc., del Principat, del País 
Valencià i fins d'Eivissa. 

c 

Fig. 129. ESPECIES RUPESTRES MEDITERRÁNIES, VII: 

Comunitats de clapers i pedrusques plantes de codolars i pedrusques (x0,5) 1 
de la baixa muntanya catalano-valentina Vegeu també les figures 122, 123, 125, 126, ,• , 

(Pimpinello-Gouffeion) 127 i 128. 0 

a: lonja (Andryala ragusina), a': detall del fruit ( x5); b: mal-
coratge blanc (Mercurialis tomentosa), b': detail de la flor 

Les dues comunitats més conspícues d'aquest grup, al país masculina (x2,5), b": detall de la flor femenina ( >< 2,5); 
mediterrani, són el Lactuco-Silenetum inapertaem i el V alantio- c: silene (Silene inaperta), c': detall de la flor ( x2,5); d: más-
Crucianelletum latifoliae.'" La primera es fa en pedrusques i tec (Chondrilla juncea), d': detall del fruit ( X2,5); e: col 
clapers assolellats de la baixa muntanya calcària o s-ilícia no áci- silvestre marítima (Brassica oleracea asp. robertiana), e': detall 
da, des de la Plana Alta fins al Maresme i Montseny seguint dels fruits (x0,5); f: arenária (Arenaria montana). I 
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Comunitats de pedrusques del migjorn valencià espècies pròpies del SE ibèric; en els casos en què escassegen 

(Scrophularion sciaphilae) les gramínies, que és quan la pedrusca resulta menys fixada, 
més mòbil, també és abundant el UM de terra (Centranthus ru-

El Valantio-Crucianelletum latifoliae suara esmentat ja és, her). De totes les comunitats glareícoles mediterrànies és 

per raons purament geogràfiques, una comunitat del migjorn aquesta, per l'espectacularitat d'alguna de les seves espècies 

valencia. Però la seva estructura i composició florística obli- arribada la floració i per l'elevat recobriment atès (60-90 %), 

guen encara a incloure-la en l'aliança Pimpinello-Gouffeion, la la que recorda més l'esplendidesa vegetal de les pedrusques 

qual agrupa associacions més septentrionals, baldament es trac- pirinenques. 
ti d'una comunitat pròpia de llocs secs i assolellats. A les muntanyes del migjorn valencià interior (Alcoa, etc.) 

És a l'obac del Montgó, entre els 200 i els 300 m, on es lo- apareix una comunitat comparable, el Resedetum valentinae,"' 

calitza, per contra, una comunitat del tot original i indepen- presidia per Reseda alba ssp. valentina. A la Serra d'Espadà, 

dent, pròpia només d'aquest' indret del migjorn valencia; el encara, horn pot trobar una altra comunitat d'aquest grup, ja 

Scrophulario-Arenarieturn intricatae.'" Hi dominen l'heura (He- molt empobrit en aitals latituds: el Biscutello-Scrophularietum 

dera helix) i el llistó (Brachypodium retusum), però la comu- sciaphilae,"3 en pedrusques situades a 400-500 m, dominat per 

nitat és fortament personalitzada per l'abundant presència Scrophularia sciaphila i per una forma especial de llunetes (Bis-

d'Arenaria montana ssp. intricata i de Scrophularia sciaphila, cutella laevigata ssp. stenophylla). 

3.1.6. L'ACTIVITAT AGRÍCOLA I LA VEGETACIÓ ARVENSE 

Durant segles, i potser encara ara, l'activitat agrícola ques de fretura, fins els vessants més rosts, enllà i 
ha estat el gran afailonador del nostre paisatge huma- amunt de les suaus inclinacions del raiguer, han estat 
nitzat. Sobre un fons previ donat pel relleu i per la escalats per feixes i margenades i han esdevingut grao-
vegetació climácica o permanent, l'home, generacions i nades gegantines que daven suport a vinyes i a olivets, 
generacions d'avantpassats nostres, ha implantat tota fins a hortets i camps de cereals. És així, també, que 

mena de conreus. La transformació paisatgística que aiguamoixos i marenys han estat aterrats i reblerts, 

això ha comportat ha estat enorme. Innombrables hec- convertits en arrossar o en horta. 
tárees de bosc, de máquia, han estat rompudes i subs- La força de la transformació agrícola sorprèn i ad-

tituides per camps i per horts. El relleu, òbviament, mira l'observador atent. Són segles d'acumulació d'es-

ha estat modificat en cerca de grans superfícies planes o forgos, de guanyar, pas a pas, uns pams de terra cam-

només feblement inclinades, susceptibles d'ésser treba- pa, de fer recular de mica en mica el bosc, la máquia 

Hades còmodament. És així corn la majoria de les valls, impenetrables. Actualment costa d'imaginar corn era 

com la majoria de les planes extenses —tanmateix ra- el país un parell o tres de millenis enrera, quan un 

res al nostre país— han vist anorreades llurs forestes mantell atapeli de vegetació espontània amb prou fei-

rectificats llurs perfils orogràfics. Es així corn, en èpo- nes deuria ésser esparsíssimament foradat, molt de tant 
en tant, per algun discret clap artigat, seu més o menys 
transitòria d'alguna tribu errática. Horn s'adona de l'e-
norme acriticisme que, sobre l'afer, comparteixen am-
plíssimes capes de la nostra població actual. Sembla 
natural que els camps, que les feixes hagin existit «de 
tota la vida» i, per contra, sorprèn que algú sostingui 

. que els boscos es refan sols —amb prou temps, és 
1.45:71P5;.r.K.11,11W. , clar— després d'una maltempsada, l'incendi per exem-

- • - 
ple. Horn tendeix a creure que l'home ha existit sem-
pre i que sempre ha endreçat el món, ha plantat els 
boscos i ha fet pujar els conreus. Vella actitud antro-

- • - pocIntrica que, acceptada sense gens d'esperit crític, fa 
- - lft•• - estralls per acció d'alguns planificadors del territori, in-

-rf* - • " capaços de comprendre que haurien de limitar-se a en-

, 'a 
degar a profit de l'home allb que ja sap marxar tot sol. 

L'activitat agrícola ha transformat profundament el 
' _ — , 

' paisatge primigeni, el paisatge dimácic si voleu (0-
' gina 20). Ha dut subordinada l'activitat ramadera 

Fig. 130. PAISATGE AGRÍCOLA MEDITERRANI 
d'una manera general, ha compendiat durant segles 

, I l'acció de l'home sobre l'entorn; després ha vingut la 
Horts i regadius, amb retails d'alzinars a les fondalades, al 
litoral mediterrani septentrional (Calella, al Maresme). indústria, i una altra mena d'impactes ambientals han 
(Foto: J. Nuet i Badia). entrat en joc, però no per això l'espai agrícola ha per-

, 
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dut la seva omnipresència. La gran extensió de les co- gada més productius, però alhora ha perdut gradual-
munitats que anomenem secundàries n'és també en ment rusticitat, de manera que les seves companyes 
part una simple conseqüència (p. 21), de manera que, espontànies han esdevingut capaces de competir-hi amb 
indirectament o directa, la pressió agrícola s'ha fet sen- avantatge. Vet aquí sintetitzada la tasca del pagès: mi-
tir arreu. llora progressiva, en el camp del rendiment, de la plan-

Entenem que el tema és del màxim interès, però si ta objecte de conreu, i lluita aferrissada contra les espl-
n'aprofundíssim l'anàlisi, ens apartaríem progressiva- cies arvenses competidores —les «males herbes»—, 
ment dels objectius d'aquesta obra. Allò que ens inte- mancades d'interès productiu, però molt eficaces en la 
ressa de subratllar aquí és l'enorme impacte de la competència. Si el pagès no cava, no eixarma, no eixar-
transformació agrícola en el paisatge que ens esmercem cola, no birba, no resembra, el camp esdevé aviat un 
a estudiar. Tampoc no podem entretenir-nos excessi- herbassar dominat per les espècies arvenses, primera 

• vament a fer una geografia agrària dels nostre país, de etapa de la successió reconstitutiva que haurà de me-
manera que tot proclamant l'interès de la qüestió i in- nar-lo, amb els anys, al bosc o a la máquia anterior a 
vitant el lector a interessar-se pel tema, haurem de li- la rompuda. 
mitar-nos a fer una passada rápida sobre la natura flo- Si parem esment en el port i característiques dels 
rística dels nostres conreus i a esmerçar-nos una mica nostres vegetals cultivats ens adonem de seguida de 
més en les comunitats arvenses que aixopluguen, es- llurs trets teratológics: pereres carregades de fruita 
sent corn és l'objecte primordial del present llibre la que han de menester puntals per a no esqueixar-se de 
consideració de la vegetació espontània. branques, taronges mancades de pinyols i per tant ab-

Les comunitats arvenses, en efecte, constitueixen un surdes com a fruit, moresc híbrid productor de granes 
conjunt original i notable, del tot lligat a l'activitat tan abundants corn infecundes, etc. Sense arribar sem-

- agrària. A l'empara de les condicions creades pels con- pre a aquests extrems, qualsevol de les nostres plan-
reus, s'han agrupat lots d'espècies espontànies capaces tes agrícoles fóra incapaç de mantenir la seva ufana 
de competir amb la planta objecte de cultiu. En part sense la cura amatent del pagès, car aviat seria víctima 
es tracta d'espècies que compartien inicialment la to- de tants enemics o competidors com ha desaprès de 
tal espontaneïtat amb la planta ara conreada, de mane- fer front. Per això les modernes tècniques de millora 
ra que el camp en qüestió suposa, en certa forma, la agrícola ja fa temps que assagen de retornar rusticitat 
romanalla d'una comunitat arcaica i potser ignota, par- a les plantes conreades, en el convenciment que, tot 
cialment perpetuada per l'home enderiat, al llarg dels comptat i debatut, la cursa folla darrera un simple aug-
segles, a propagar i millorar una de les espècies de què ment de producció no mena enlloc. 

a constava el conjunt inicial; per() en part es tracta tam- Algunes, molt poques, de les espècies tradicional-
bé d'espècies d'altres procedències que han trobat en ment conreades ja s'han extingit com a plantes espon-

- els camps un Hoc on prosperar activament. La planta tánies. És el cas famós del blat, per exemple. D'altres, 
pròpiament conreada ha sofert una selecció progres- la majoria, subsisteixen a l'estat silvestre. No cal sinó 
siva de varietats, encaminada a obtenir peus cada ve- pensar en l'ullastre o en la cabrafiguera, per exemple. 

a 

_ 

- • . " 
• _ - S • _ . 

a 
,01 - 

L, 
Fig. 131. PAISATGE AGRÍCOLA MEDITERRANI, II 

a Olivets, garroferars i secans, amb retails d'alzinars amb car- Fig. 132. PAISATGE AGRÍCOLA MEDITERRANI, III 

n rasca i pinedes a les fondalades, al litoral mediterrani de Tarongerars, amb retails de brolles i máquies, al litoral me-
transició (Mont-roig, al Baix Camp). diterrani meridional (Torreblanca, a la Plana Alta). 
(Foto: R. Folch i GuillIn). (Foto: J. Nuet i Badia). 
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Fig. 133. PAISATGE AGRÍCOLA MEDITERRANI, IV 
Vinyets entre pinedes de pi blanc, a l'interior mediterrani Fig. 134. PAISATGE AGRÍCOLA MEDITERRANI, V

, septentrional (la Pobla de Claramunt, a l'Anoia). Bladar a la plana mediterrània interior (Conca de Barbera), 
o (Foto: J. Nuet i Badia). (Foto: J. Nuet i Badia). 
1 

1 

1 

Horn s'adona de la migradesa i aspror de llurs fruits i tals atenyen la maturitat abans de l'època de la sega, 
hom arriba a capir l'esforç humà per arribar a les dòcils amb la qual cosa llurs granes cauen en terra i asseguren 

1, i productives oliveres o figueres actuals. Però també la reaparició de la planta abans que la falç o la máqui-
horn s'adona de la vigoria í capacitat competitiva dels na combinada facin la recollecció. En tots aquests ca-
primers, indiferents a tantes malaurances corn potser es sos hom s'adona que predominen les plantes anuals. 
rabegen en olivets o figuerars immediats. Un tema per A les messes, efectivament, la vegetació segetal, corn 
a la reflexió, tanmateix. els mateixos cereals, és de carácter terofític. 

Si més no en el cas dels sembrats, és evident que La regressió de les comunitats arvenses és molt for-
l'home ha estat, ben involuntàriament, el propagador ta en l'actualitat. Aix() és especialment cert per a les 
de les comunitats arvenses. Eliminar les granes de les comunitats segetals, car són les combatudes amb més 
males herbes no ha estat mai del tot possible un cop contundència. A l'horta, en els conreus de fruiters, etc., 
feta la batuda. A l'hora de sembrar horn ha triat i les plantes arvenses o no fan cap nosa perquè no corn-
garbellat amb cura les llavors, però sempre un cert peteíxen amb l'espècie cultivada (cas de molts fruite-
nombre de granes de males herbes ha eludit el control rars i d'altres conreus arboris) o són fàcilment elimina-
i ha romàs entre la sement. Aix() ha estat especialment bles entrecavant de tant en tant. Als sembrats, per 
possible per a les espècies amb granes menudes i difí- contra, horn no pot maniobrar entre els cavallons, les 
cilrnent percebibles, cosa que explica la coincidència males herbes fan minvar substancialment la collita i, 
d'aquesta particularitat en moltes de les plantes sege- encara, en rebaixen la qualitat, car les granes de les 
tals,15 o bé amb granes molt semblants a les de l'es- espècies arvenses dificulten la panificació de la farina, 
pècie cobejada. Aquest darrer és el cas de la cugula poden desplaure el bestiar o fins resultar tòxiques (cas 
(Avena sterilis, A. barbata, A. fatua) i del jull o zit- del jull), etc., conjunt de circumstàncies pel qual horn 
zánia (Lolium temulentum), que apareixen o aparei- s'ha esforçat a eliminar drásticament la vegetació se-
xien respectivament en els camps de civada (Avena getal. No cal dir el paper decisiu, i autènticament efi-
sativa) o de blat (Triticum sp.). D'altres espècies sege- cag des d'aquest punt de vista, dels productes herbici-

des. Així, la imatge dels camps de blat constellats de 
blauets i roselles —apreciada per tothom, fora, corn-

15. D'una manera general, hom anomena arvense la vegetació prensiblement, del pagès— comença ja d'ésser una ve-espontánia que es fa als llocs conreats, i segetal la vegetació arvense 
dels sembrats. ritable raresa. 
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La nostra terra baixa mediterrània és profusament caduca, doncs, ni que siguin conreades, fan prendre 
conreada. Les zones agrícoles, tret que no gaudeixin un altre caire al paisatge agrícola. 
dels avantatges del regadiu, prenen model de l'austera Els dominis de la máquia continental o de l'espi-
vegetació espontània que les envolta. Considerem, per nar, distals en. el nostre territori i poc extensos, no 
zones, els principals trets dels nostres conreus. són àrees gaire favorables als secans, si excloem, pot-

Al domini de les máquies litorals proliferen els gar- ser, el blat a les àrees interior del ponent català. Allá 
rofers i les oliveres (arbres perennifolis i també escle- on arriba la irrigació, tanmateix, tira endavant l'horta. 
rofilles, si molt convé amb varietats espontànies en El conreu de palmeres o d'alguns exotismes tropicals 
plena máquia ") i també els ametllers, caducifolis però arriba a donar-se, com és sabut, al migjorn valencià. 
resistents, originaris de la Mediterrània oriental. Les Donar precisions geogràfiques sobre la domináncia 
messes, rares, són constituïdes per cereals de secà, la d'aquests conreus fóra molt laboriós. Tanmateix és 
sega anual dels quals arriba quan l'eixut estival els du- ben coneguda tòpica— la prepotència d'olivers i 
na problemes hídrics. Si hom ha practicat treballs d'ir- ametllerars a Mallorca, de tarongerar a les planes li-
rigació, el panorama canvia. Aleshores sorgeix l'horta torals i irrigades valencianes, de fruiterars i horta als 
convencional o el taronger, tanmateix exuberant per() regadius de l'Horta valenciana, del Segrià, del delta i 
perennifoli í de fulla força dura, encerada i• carregada terrasses del Llobregat i de les terrasses de l'Ebre i 
d'essències. del Ter, els camps d'avellaners del Tarragonès i del 

Al domini dels alzinars, els conreus no són talment Baix Camp, les àrees bladeres i els olivers de les Garri-
diferents. Olivets i ametllerars, i fins garroferars a les gues i de la Segarra, la vinya a tot el litoral català, so-
zones litorals, són plantacions prou corrents, potser bretot al Priorat, al Penedès, al Rosselló i al Vanes-
en regressió en alguns casos. Tanmateix hi abunden els Pír, etc. L'arrossar, altre temps present al delta del 
cereals de secà, sobretot el blat, i apareix, abassegado- Llobregat i als maresmes empordanesos, resta actual-
ra, la vinya, rara o inexistent al país de la máquia lito- ment quasi confinat al delta de l'Ebre i a la Ribera Bai-

l. ral. Als regadius prospera l'horta i els fruiterars; no xa i rodalia; tanmateix no será tractat en aquest apar-
s'hi fa el taronger, decididament més termófil, però tat, sinó en el dedicat a l'espai agrícola lligat a la línia 
per contra esdevenen del tot corrents el blat de moro litoral (p. 236). 
i els farratges. Una colla de plantes de fulla tendra i 

t, 

3.1.6:1. Les comunitats arvenses dels sembrats o comunitats segetals 
(Secalietalia et al.) ;. 

Ja ens hem referit suara a algunes de les caracterís- amb àrees messícoles sotmeses a irrigació, portadores 
tiques d'aquestes comunitats. Quasi sempre es tracta d'una vegetació segetal diferent (Solano-Polygoneta-

s de comunitats terofítiques que prosperen en els secans ha), prou emparentada amb la vegetació arvense dels 
s (Secalietalia), però en alguns casos hom s'enfronta horts i regadius considerada més endavant. 

16. A les Balears hi ha qul pretén diferenciar l'«olivera» conrea- des corn les pretesament silvestres, cosa que confirma la nostra posició da (Olea europaea var. europaea) de l'olivera rebordordcla, esdevin- suspecta envers la diferenciació exposada, tanmateix en forma d'hipb-guda silvestre a partir d'exemplars conreats que fora per aquests el tesi, a BONNER (1976). Afegirem, encara, que «revell» o «raven» L, veritable «ullastre», i de l'olivera pròpiament silvestre, del tot espon- (o «rabell» segons grafia del diccionari FABRA que el diccionari ALco-ránia, l'olivera primigènia, que seria segons tals autors el «.revell» VER-MOLL rebutja explícitament) és aplicat també a qualsevol arbre o 
(Olea europaea var. sylvestris). Aquesta posició és molt seductora, arbust que ha crescut poc i té el brancatge molt atapeIt, cosa que 
Però temem que és mancada de base real, car la diferenciació entre incrementa la inespecificitat del mot i debilita la teoria objecte de revel i ullastre, presos en l'esmentat sentit, és pràcticament impos- comentari. 
sible. BONNER (1976, P. 16) recull aquesta posició i especifica que Aquest segon valor semàntic, per contra, resulta botánicament 
Pullastre o olivera rebordonida fóra Olea europaea var. oleaster; això molt interessant, aixf corn les formes adjectives «revellit» i «arrevellit», 
afegeix incertesa a la qüestió, car cal considerar les varietats oleaster de les quals preferim la segona, car «revellit» vol dir també envellit I sylvestris corn a denominacions sinènimes, en taxonomia científica, abans de temps, significat del tot aliè del que pretenem nosaltres 

[- d'una mateixa cosa. Això no obstant, no deixa d'ésser cert que el introduir o, per a ésser precisos, recuperar per al llenguatge científic. 
[- 

valor purament etimològic dels mots conté aquesta informació, car En efecte, l'acció dels vents, les males condicions ecològiques, etc. 
oleaster, nom popular llatí de l'ullastre i/o del revell, és un despectiu «arrevelleixen» determinats arbres o arbusts, els fan «revela», és a 
d'olea, nom popular llatí de l'olivera cultivada, de manera que horn dir els donen una forma tortyrada, baixa. En castellà hom parla 
podria pensar que era aplicat a les formes assilvestrades; per?) també, d'achaparramiento, i en el llenguatge botànic català hom ha recorre-
naturalment, a les formes pròpiament silvestres. El que és clar és que gut sovint a formes corn «rebordonit» o «regruat», les quals no re-

:- ullastre ve d'oleaster. A Menorca anomenen «uastre» (o «oastre», sulten gaire satisfactòries, car tenen sentits diferents. «Rebordonit», 
segons MASCLANS [1954], grafia que atén més l'etimologia que la per exemple, vol dir esdevingut bord, assilvestrat, tal corn hem vol-
pressumible deformació dialectal d'ullastre) tant les formes assilvestra- gut significar en d'altres Rocs d'aquesta mateixa nota. 
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Comunitats de la terra baixa eixuta La constància d'aquestes espècies no és alta. A vega-
(Secalion mediterraneum p.p.) des dominen les unes i manquen les altres, a vegades 

s'esdevé a l'inrevés. Aquesta aleatorietat ja és pròpia 
Als sembrats de secà de la terra baixa eixuta és on de les comunitats arvenses. En general es tracta d'es-

prosperen les comunitats segetals més típiques del nos- pècies anuals, tal corn ja hem comentat. La comunitat 
tre país. apareix sobretot en el domini de la máquia litoral de 

garric i margalló, i també a les parts més baixes del 
La COMUNITAT DE BANYA DE CABRA I ROSELLA (Cen- país de l'alzinar, a la franja costanera compresa entre 

taureo-Galietum verrucosi) 161 ofereix la següent es- el Barcelonès i la Plana Alta, sempre per sota dels 
tructura i composició florística: 500 m d'altitud. Escasseja més cada dia que passa, 

molt combatuda pels herbicides i per la selecció de 
ESTRAT H ERBACI CULTIVAT llavors. La subas. herniario-pepaveretosum hybridi, 

ALTURA: 0,7-1 m lleugerament muntanyenca (500-700 m) i centrada a 
RECOBRIMENT : 80-90 % la Conca de Barberà, marca el transit cap a la comuni-
COMPOSICIO: blat (Triticum aestivum) o d'altres cereals tat següent. 

d'hivern 

ESTRAT H ERBACI ESPONTANI La COMUNITAT DE BALLARIDA I ROSELLA MORADA 

ALTURA 0 2-0 111 
(Roemerio-Hypecoetum) 163 presenta un evident paren-

: 5 
RECOBRIMENT : 20-30 % tiu amb la comunitat precedent. Hi sovintegen també 
COMPOSICIÓ: rosella (Papaver rhoeas) les roselles, els esperons de gat, les corretjoles, el jull 

banya de cabra (Coronilla scorpioides) de fulla estreta, etc., però a més apareixen i passen a 
esperons de gat (Lithospermum arvense) jugar un paper decisiu algunes espècies de tendència 
rabosa (Galium verrucosum r=valantiap 
veces (Vicia peregrina, V. sativa) continental, entre les quals la rosella morada (Roe-

agulles de pastor (Scandix pecten-veneris) mema hybrida) i les llunetes (Biscutella auriculata); 
jull de fulla estreta (Lolium rigidunz) hi fan també un gran paper d'altres espècies com la 
corretjola (Convolvulus arvensis) ballarida (Hypecoum procumbens ssp. grandiflorum), 
capferrada (Centaurea collina) els colitxos (Suene vulgaris), la vacária (V accaria py-
niella (Agrostemma githago) rami cakida (Cirsium arvense) data), una rabosa de fruit poc verrucós (Galium 

ballarida (Hypecoum procumbens ssp. grandi- tricorne), etc. 
forum) Aquesta comunitat lluu amb una esplendidesa no-

melgó de llapassa (Medicago polymorpha asp. més entelada per la pèssima perspectiva agrícola que 
lappacea) suposa. En efecte, el taronja de la ballarida, el vermell 

nIslia (Neslia paniculata) 
etc. encès de les roselles, el to adolorit de la rosella mora-

da, el groc viu de les llunetes i tota la munió de peti-
tes floretes que fan acte de presència dibuixen un qua-
dre d'una riquesa cromática inigualable. Indubtable-

W11,37147 Ar12,111-VNIV;411-1;124,4 ,./ 
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" -, ' -••• Fig. 136. ESPÉCIES ARVENSES, I: plantes dels sembrats 
• 4,4,1w • ( X 0,5) 

Vegeu també les figures 137, 138, 140 i 142. 
Fig. 135. VEGETACIÓ SEGETAL (Secalion medzterraneum) a: rosella (Papaver rhoeas); b: banya de cabra (Coronilla scor-

Detall de la comunitat de ballarida i rosella morada (Roe- pioides); c: rabosa (Galium verrucosum); c': detall dels fruits 
merio-Hypecoetum) en un camp de blat de les planes de ( X3); d: veça (Vicia sativa); e: jull de fulla estreta (Lolium 
l'Ebre. rigidum); f: agulles de pastor (Scandix pecten-veneris); g: cot-
(Foto: X. Llimona). retjola (Convolvulus arvensis); k: niella (Agrostemma githago), IIP 
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Fig. 137. ESPECIES ARVENSES, II: plantes dels sembrats ( X0,5) 
Vegeu també les figures 136, 138, 140 i 142. 

a: rosella morada (Roemeria hybrida); b: ballarida (Hypecoum procumbens); c: coloma (Linaria triphylla); d: rafanistre (Rapha-

nus raphanistrum), d': detall del fruit (x1); e: gerdell (Lathyrus aphaca), e': detall de la flor (x2); f: matablat (lberis 

amara), f': detall del fruit (x2). 
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Fig. 138. ESPECIES ARVENSES, III: plantes dels horts í dels camps ( X0,5) 1 

1 Vegeu també les figures 136, 137, 140 i 142. 

I 
a: silene rubella (Suene rubella); b: bábol (Cardaria draba), b': detall del fruit (X3); c: anagall (Anagallis arvensis), c': detall 
del fruit (x2); d: bosses de pastor (Capsella bursa-pastoris); e: peu de gall (Lamium amplexicaule). 

ment influeix en la puixança de la comunitat, i per per la presència de coloma (Linaria triphylla), de fo-
tant en el seu vigor pictòric, la rudimentarietat dels nollassa (Ridolfia segetum), d'agulles de pastor (Scan-
mètodes agronómics de l'àrea en què prospera, con- dix pecten-veneris) i d'altres arvenses més o menys 
cretament les planes de l'Ebre fins a les terres de l'oc- banals. La segona és exclusiva de Menorca i es carac-
cident català i algun punt del migjorn valentí. Cal teritza per la domináncia del jull de fulla estreta (Lo-
pensar que, amb el temps, aquest conjunt fiorístic ex- hum rigidum), de dues subspècies. de rafanistre (Ra-
perimentará la mateixa reculada que sofreixen les phanus raphanistrum ssp raphanistrum i ssp. landra), 

) altres comunitats segetals. al costat de segetals mediterrànies de tota casta. 

Les COMUNITATS DE COLOMA (Ridolfio-Linarietum 
triphyllae) 1m i DE RAFANISTRE (Raphanetum landrae) 165 Comunitats muntanyenques 
representen l'alternativa segetal balear. Juguen un pa- o de la terra baixa humida 
per molt secundad en el paisatge perquè també n'és (Secalion mediterraneum p.p.) 
el de les messes a les Illes, tal corn semblantment n'era /a 
al País Valencia.. La primera d'aquestes dues comuni- A les planes més o menys litorals situades part del 
tats apareix, esparsa, a les Gimnésies i es caracteritza N del Barcelonés, i també a les muntanyes, els secans 
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es beneficien d'un règim de pluges relativament gene- però evidencien la tendència extramediterránia de la 

rós, i les comunitats segetals prenen un altre caire, més comunitat. 
acostat al dels sembrats medioeuropeus. Si fins ara 
hem comentat les messes del país de les máquies pre-
dominantment, ara s'escau de referir-se a les del país Comunitats de la terra baixa irrigada 
dels alzinars. (Diplotaxion p.p. et al.) 

La COMUNITAT DE ROSELLA I PENSAMENT (Airo-Pa- No és corrent d'irrigar les messes, però això pot 

paveretum) t" apareix als sembrats de la terra baixa si- arribar a esdevenir-se. Aleshores als sembrats s'instau-

lícia de l'àrea nord-oriental del Principat (la Selva, el ren comunitats tanmateix segetals, però relacionables 

Maresme, el Vallés oriental). Corn en les comunitats per raons diverses amb les de les hortes. La irrigació de 

anteriors hi fan un gran paper la rosella (Pa paver les messes, tanmateix, no sol ésser mai una cosa regu-

rhoeas) i l jull de fulla estreta (Lolium rigidum), així lar i sovintejada; a vegades es limita a un parell o tres 

corn d'altres de les segetals ja vistes, per() també apa- de regades per temporada, efectuades en els moments 

reixen plantes hídricament més exigents, corn el pensa- de máxima precarietat hídrica, quan als blats boixegen. 

ment (Viola tricolor ssp. arvensis), els morrons (Ste-
llana media), la pelovella glomerada (Cerastium glo- La COMUNITAT DE SILENE RUBELLA I HERBA MOLLA (Atri-

meratum), etc. i d'altres que a més són clarament cal- plici-Silenetum rubellae) 1" es troba en aquest cas. Apareix pre-
cisament als sembrats de les zones subarides de l'occident ca-

cífugues, corn l'alquemilla arvense (Alchemilla arven- talá (domini de la maquia continental), corn a límit extrem 
sis), l'arabidopsis (Arabidopsis thaliana), etc. Ës una d'una area amplament estesa per les planes de l'Ebre, i també 

comunitat emparentada amb la vegetació segetal del a les parts més eixutes del migjorn del País Valencia (en ple 

Llenguadoc, el màxim exponent de la qual és el Bunio- domini dels espinars). Es l'aridesa del territori allò que obliga 

Galietum tricornis,' present encara als sembrats del a la irrigació, car en règim de sea ni els blats no s'hi farien. 
56 Els sòls on prospera sovint són relativament rics en sals sbdi-

NE del Principat. ques, la qual cosa determina la penetració d'algunes plantes 
halbfiles. Hi dominen la silene rubella (Silene rubella), que 

La COMUNITAT DE RABOSA I MATABLAT (Androsaco- pot mancar o ésser abundantíssima, l'herba molla (Atriplex 

Iberidetum amarae)" ens transporta a les àrees mun- hastata), la corretjola (Convolvulus arvensis), la veça (Vicia 

tanyenques del migjorn català i de la part boreal valen- sativa), el lletsó oleraci (Sonchus oleraceus), el babol (Carda-
ma draba), l'anagall (Anagallis arvensis), les bosses de pastor 

ciana (Muntanyes de Prades, Ports de Tortosa, Penya- (Capsdia bursa-pastoris), etc. Malgrat l'obligada dominancia 

golosa, etc.), entre els 800 i els 1500 m, a cavall del dels terófits, no són rats els gebfits proveïts de rizoma, molt 

domini de l'alzinar i del de les rouredes submediterrá- difícils de combatre mitiançant mètodes convencionals. 

nies. Es tracta d'una comunitat d'afinitat clarament 
Ben distintes són les condicions climàtiques en què prospe-

medioeuropea. En són espècies dominants la rosella ra la COMUNITAT D'APEGALÓS MENUT I CUA DE GUINEU (Alope-
(Papaver rhoeas), una rabosa (Galium tricorne), el curo-Galietum spurii),162 pròpia dels sembrats irrigats del Va-

cospí (Caucalis lappula), l'aspèrula arvense (Asperula as Oriental, la Selva, la Garrotxa, etc. Horn hi troba —o tro-

arvensis), el gerdell (Lathyrus aphaca), el matablat bava— una gran abundor de cua de guineu (Alopecurus m'yo-

(Iberis amara), espècie que duu un nom popular ben suroides), d'apegalós menut (Galium aparine ssp. spurium), de 
rosella (Pa paver rhoeas), de corretjola (Convolvulus arvensis), 

suggeridor, etc. D'altres de més vulgars com la corret- etcètera. A un segon nivell, hi són abundants espècies pròpies 

jola (Convolvulus arvensis), els colitxos (Suene vulga- més aviat de la vegetació arvense de les hortes o dels camps, 

ris), el fajol bord (Polygonum convolvulus), la calcida com veròniques (Veronica heder/ola), peu de gall (Lamium am-

(Cirsium arvense), etc.,. també són abundants. D'altres plexicaule), etc. 

espècies eurosiberianes tenen un paper més discret, 

3.1.6.2. Les comunitats arvenses dels horts i dells camps 
(Solano-Polygonetalia) 

Les comunitats arvenses dels horts i dels camps són, enciams, demà bròquils, potser tomàquets), les cava-

en general, molt diferents de les messícoles. En el cas des contínues, la producció permanent al llarg de l'any, 

de l'horta només cal pensar en el règim agrícola tan etcètera, són també trets diferenciadors que forcen la 

distint amb què és menada. La irrigació hi és una prác- instauració d'uns lots arvenses especials. La situació 

tica habitual, diària sí molt convé, i la presència del dels camps d'ametllers o d'oliveres, de la vinya, dels 

pagès resulta contínua, també quotidiana; el règiin d'a- fruiterar irrigats, també és diferent. Hí ha jocs d'om-

dobament, l'alternança de dedicacions (ahir faves, ara bres per mor de les capçades, resten grans espais 
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la res entre cep i cep, entre arbre i arbre, espais lliures ESTRAT HERBACI ESPONTANI 
que permeten la implantació d'espècies arvenses de gran ALTURA: 20-40 cm 
desenvolupament, no necessáriament teròfits, espècies RECOBRIMENT: 70-90 % (o molt menys havent eixarmat) 
no tan maleïdes per l'agricultor, el qual hi veu certa- COMPOSICIÓ: ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides) 
ment una nose, però no pas una minva greu i indefecti- canyota (Sorghum halepense) 

corretjola (Convolvulus arvensis) ble de l'anyada; espècies que practiquen una estrategia heliotrop (Heliotropium europaeum) 
ben diferent de la segetal, car entre arbres i plantes her- pebrots de ruc (Reseda phyteuma) 

Dt bácies no hi ha la mateixa competència que entre cereals cerreigs (Setaria sp. pl.) 
u- i herbes corn ells, i també perquè llurs granes no poden boixac de camp (Calendula arvensis) 

calcida (Cirsium arvense) :s esperar d'ésser recollectades a la plegada amb els fruits lletsons (Sonchus sp. pl.) le conreats i molt menys encara d'ésser replantades invo- gram (Cynodon dactylon) 
u- luntáriament per l'home mateix, substitukla l'anual i eragrostis (Eragrostis barrelieri) 
E.S esbojarrada sembra a l'eixam pròpia dels blats per la etc. 
ts plantació selective i precisa feta d'anys en anys. Així, 
n. doncs, la vegetació arvense per antonomásia, la dels L'«etc.» és molt llarg. Horn podria arribar fàcilment 

camps i dels horts, té punts de contacte i afinitats amb al mig centenar d'espècies, però la majoria són d'apa-
ri- la vegetació segetal, tal corn es desprèn de 3.1.6. (pa.. rició incerta: aquí surten, allá no; això és corrent en 
re- gina 192), però alhora és tota una altra cosa, les comunitats arvenses. 

le 
:a- La ravenissa blanca presideix i domina aquesta sub-

associació, que baixa del Llenguadoc i s'ensenyoreix en-bé 
)1e Comunitats dells secans (Diplotaxion) cara del Principat (domini dels alzinars sobretot), bé 
ga que a les àrees del migjorn a vegades escasseja; apareix 
:n. Els nostres camps mediterranis de secà presenten una també a Menorca. Defuig els ambients massa àrids i 
di- redu'ida diversitat arvense: quasi en bloc ofereixen la troba un ambient òptim en els vinyets. Si el pagès des-tes 
ue mateixa comunitat, des del Principat fins al migjorn cuida l'eixarmada, els camps, a l'època de la florida, 
ex valencià, i en part també a les Illes. Tanmateix, però, poden esdevenir totalment blancs, envaYts per una im-
.cia les espècies hi apareixen en proporcions ben diferents mensa munior de floretes de ravenissa. 
ia- segons les latituds. Un aspecte prou diferent és ofert per la subas. eu-or 

phorbietosum segetalis, en la qual la ravenissa blanca cia 
Dit Aquesta associació vegetal tan difosa és la comu- rareja o fins pot arribar a mancar i en canvi apareix i 

NITAT DE RAVENISSA BLANCA I/0 LLETERESA DE CAMP Predomina la lleteresa de camp. Paga la pena d'oferir-
(Diplotaxietum erucoidis s.1.)." Aquesta comunitat, o ne la taula estructural i florística esquemática: 

Pe- potser complex de comunitats, com és comprensible, pe-
Ja- es presenta sota diverses variants, en les quals quasi ESTRAT ARBORI CULTIVAT 
TO- mai no manca la ravenissa blanca; la lleteresa de ALTURA: 3-5 m 
yo- camp, per contra, pot ésser abundantíssima o del tot RECOBRIMENT: quasi nul a les entretires 
de COMPOSICIÓ: olivera (Olea europaea var., europaea) inexistent, i això no pas per cap raó aleatòria, sinó per 

o be garrofer (Ceratonia siliqua) diversos condicionaments ecoògics, precisos i prou ies d l o bé ametller (Prunus amygdalus) 
ps, coneguts. Des d'un punt de vista fisiognennic, d'aspecte 
,m- general, horn té la impressió d'heure-se-les amb comu- , 

nitats diferents, tan distintes corn són, de color i de 1,.. _,- -. .-̂1.1,*,-:.-. `, -.1e---1-: - ......,11:,-- --_,-F-, 
,.:-.R--,:,--- z I: , , _:---1.11' '''.  'Ye' "°;::. .., 

port, les espècies dominants. Però una análisi detallada :›7 ''..---- - - -...,, - ,:.,z1 ,i...4-2.,-„,,,,-,,-‹: --7, ...,:sr,,
revela que les diferencies són més aparents que pro- :4!„ , ' ., -.,,, ,,,z,-::-.....-.¿--::•,:,;-.:: - ,....:  7.-'-,--;-'e-7,` , , .. ,,,s. .. Alz:: '-',J4 ,. ' 1.. .. • ,_,5> ,.....'"-fundes, florísticament parlant. ' ":'»ri„7:7.7~-*-7....-C-1 7-=_ -----_ -=_-=--- _-__ _

Considerarem primer la subas. diplotaxietosum, la ---_.:1~---.4,-. ,,,.. --., -,,.1r,..'1',,," - ,,  - ---__..7:;;„.4,:,...„1-,....4„, 
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VV 

típica; la mancança de lleteresa de camp hi és total. __. -.,f,,,,.. "i^—, ,AN'ilns . •Cv ,-.1.74- .., ." • ,...., ,.,,,,, 

,..-..,-11.::ESTRATS ARBUSTIU 0 ARBORI CULTIVATS , -,, ,,N.I.,, .  ,_..1-:---', -<., ,-, • -• ':1"-=''''r.• .4:,',- ;W:. - - 7..;.--,':414r05411 112ALTURA: 0,5-1 m (ceps), 3-5 m (arbres) 
Ja- 1 RECOBRIMENT: quasi nul a les entretires " 

• • ..., . - composIcIó: vinya (Vitis vinifera) . 
o bé arnetller (Prunus amygdalus) ,, , 

la _ 
o bé fruiters (Prunus sp. pl., etc.) _ 

zió 
els Fig. 139. VEGETACIÓ ARVENSE DELS SECANS (Diplotaxion) 

17. L'entretira, espai situat entre els rengles dels arbres, és el lloc Olivet al Tarragonls, amb les entretires densament recobertesin- d'elecció d'aquestes comunitats arvenses, l'area on atenyen llurs maxims per espècies arvenses de la comunitat de lleteresa de camp. 
iu- desenvolupament i bona constitució. (Foto: R. Folch i GuillIn). 
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ESTRAT HERBACI ESPONTANI nyota i lleteresa de camp i amb una colla d'espècies 

ALTURA: 20-40 cm habituals a les pedrusques esquistoses (Suene inaperta, 
RECOBRIMENT: 40-70 To (o menya havent eixarmat) Lactuca viminea, Ptychotis saxifraga, etc., p. 188), i la 
COMPOSICIÓ: lleteresa de camp (Euphorbia segetalis)  

ravenissa groga (Erucastrum nasturtiifolium) 
segona, propia del Priorat, sense ravenissa, força He-

corretjola rogenca (Convolvulus althaeoides) teresa, diversos melilots (Melilotus neapolitana, M. in-

canyota (Sorghum halepense) dica, M. officinalis) i Senecio gallicus. D'altres subas-
ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides) sociacions, encara, tenen ja una importáncia del tot 
corretjola (Convolvulus arvensis) marginal. 
boixac de camp (Calendula arvensis) 
cerreigs (Setaria sp. pl.) L'abundor de pa-de-cucut (Oxalis pes-caprae) en els 
pebrots de ruc (Reseda phyteuma) 
lletsons (Sonchus sp. pl.) tarongerars valencians, sobretot si són irrigats, pot arri-
conillets de camp (Antirrhinum orontium) bar a esdevenir aclaparadora, fins al punt que la subas-
eragrostis (Eragrostis barrelieri) sociació suara dita de la comunitat de ravenissa blanca 
etc. pot arribar a diluir-se í veure's desplaçada per la co-

Novament cal reconèixer la gran entitat de l'«etc.». MUNITAT DE PA-DE-CUCUT (Citro-Oxalideturn pes-ca. 

I és de doldre que no disposem d'espai per a desenvo- prcte),453 herbei gemat i atapeït, i quasi monospecífic. 

lupar-lo fins al final, car aleshores sobresurtiria més Pel bon temps (primavera), la densíssima florida groga 

I'afinitat d'ambdues subassociacions. En aquesta sego- del pa-de-cucut sota l'ombra acollidora dels tarongers en 

na apareixen í predominen la lleteresa de camp, la flor és una estampa de gran espectacularitat i bellesa. 

ravenissa groga i la corretjola rogenca, espècies inexis-
tents a la subassociació anterior, i deixen de fer acte Les terres situades a llevant i al nord de les Munta-

de presència d'altres com el gram i l'heliotrop. El blanc nyes Diániques (Sistema Aitana-Mariola) participen de 

esclatant és substituït ara pels tons verdosos i grocs l'ariditab general del migjorn valencià, però gaudeixen 

de la ravenissa groga i de la lleteresa de camp, espècies d'un clima hivernal privilegitat, alhora temperat i sub-

que tenen una florida més perdurable que la de la ra- humit. Aix() fa que sigui l'hivern l'època més propícia 

venissa blanca, però que, per raons de densitat de re- per a una colla de comunitats vegetals de carácter her-

cobriment i d'intensitat de color, no produeixen un baci, en estat d'obligada marcescència aleshores del ri-

impacte cromàtic tan gran. El carácter perenne de di- gorós eixut estival. Una d'aquestes comunitats, la co-

verses de les espècies que l'integren fa que trigui a MUNITAT DE BOLITX BORD I BOIXAC DE CAMP (Calen-

refer-se després de les eixarmades. dulo-Chrysanthemetum paludosi)"4 substítúeix en 

Aquesta subas. euphorbietosum segetalis, en efecte, aquestes contrades, en olivets, vinyes i ametllerars, 

és molt menys densa que la típica. Això, i el predo- l'oninipresent comunitat de ravenissa blanca. En efec-

mini d'espècies de fulla més petita i/o dura, evidencia te, els secans de l'àrea, al bell mig de l'època hiver-

la més gran ariditat dels llocs on es fa. És la subasso- nal, apareixen totalment coberts d'una vegetació ar-

ciáció dominant al país de la máquia litoral, als secans vense en plena florida, emparentada amb la comunitat 

secs i assolellats, que solen coincidir amb els olivets, de lleteresa de camp (Diplotaxietum erucoidis euphor-

garroferars o fins ametllerars; no apareix en àrees de bietosum segetalis), irrecognoscible així que les calors 

vinya ni de fruiters. A l'àrea mediovalentina se'n fa es fan sentir. La ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides) 

una variant molt rica en caps blancs (Lobularia man- i la lleteresa de camp (Euphorbia segetalis) també hi 

tima) que horn pot considerar ja corn una altra asso- són presents, però es veuen del tot desbordades per la 

ciació (Lobulario-Euphorbietum pinae).612 grogosa domináncia del bolitx bord (Chrysanthemum 

Hi ha encara d'altres subassociacions, d'importáncia Paludosum), del boixac de camp (Calendula arvensis) 

més reduïda. Així, entre l'Ebre i l'Horta, en taronge- i del xenixell (Senecio vulgaris). La comunitat assoleix 

rars i horts regats només de tant en tant, es fa la subas. recobriments elevats (80-100 %) en vinyes i vergers 

silenetosum rubellae, molt rica en silene rubella (Sue- situats entre els 100 i els 350 m. 

ne rubella), en pa-de-cucut (Oxalis pes-caprae [ =O. 
cernua]) i en algunes plantes dels regadius; una variant 
rica en Ranunculus sardous ssp. trilobus, que apareix F. 1 An Fig. ...,.. ESPECIES ARVENSES, IV: plantes dels horts 
a l'Horta i a la Ribera Baixa, pot ésser presa corn una i dels camps ( X 0,5) 

associació independent (Ranunculo-Diplotaxietum eru- Vegeu també les figures 136, 137, 138 i 142. 

coidis),623 així corn d'altres, pròpies de sòls lleugera- a: ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides), a': detall d'un frag-
.624 A ment de. fruit seccionat (x2); b: ravenissa groga (Erucastrum 

ment salats (Spergulario-Diplotaxietum erucoiclis) nasturtufolzum), b': detall d'un fragment de fruit seccionat 
les vinyes sobre esquists de les muntanyes prelitorals (x2); c: canyota (Sorghum halepense); d: calcida (Cirsium 

catalanes, en ple domini de l'alzinar, es constitueixen arvense); e: boixac de camp (Calendula arvensis, vegeu-ne 
details del fruit a la figura 146-h); f: lleteresa de camp (Eu-

les subas. ptychotidetosum i meliloto-senecietosum gal- phorbia segetalis); g: eragrostis (Eragrostis barrelieri), g': de- ._ 

fici, la primera amb poca ravenissa blanca, força ca- tall d'una espigueta ( x4); h: bolitx (Chrysanthemum segetum).' 
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P Fig. 142. ESP'ÉCIES ARVENSES, V: plantes dels horts i il 1 -,-W14.,1,%, : iko''' li .li,l;fq;;S:"4-:r ;,<, 
' dels camps (x 0,5) 

,‘.
.,,,,;.,V,, f,..'  /., uljt-,-.-r-'5 ,4';','-'-,' o IIV,;".,,l_ - -.174: -, ' : - 7: -.- Vegeu també les figures 136, 137, 138 i 140. 

l'''  l'''''Pl." ... ' .4' " a: pa-de-cucut (Oxalis pes-caprae); b: panissola (Echinochloa ', _,; •11-"g, v•-;„ ... ,,,,,,,,,......,,,,1 .k.,,,,_ p-',Ó, ;,:i.,„-: 001.: , : , ,--,-, crus-galli);  

f:

c: cerreig (Setaria viridis); d: castanyola (Cyperus 
e: verdolaga (Portulaca oleracea), e': detall de la 

'14•1-411.°> ',57.1;,,iá .,1'-' _ .'1'''.; -' /**:::e. r.''''' -.:•''',.. j.1,5,31'- •̀••:.r.'1,-7-'...-,1 _41stc,' -,.7:. chas oleraceus); h: galinsoga (Galinsoga parviflora), h': de-fte
talls del capitol ( x 2), flor ( x 4), flóscul ( x 4) i fruit ( X 5); 

, , • v:v--,:.-"411:,', , ''',' '1, 4 ; .41 ., , w. "1" • , ... , i: morrons (Stellaria media). 

- .':-.. »41. 4411 •:;ó9 1, ,4,5 i i ,,.,_ , ; , ., 1.- , . I 

1  ' '  - 

1., _• '-,;, 1. ' ' ' " . 

•S'I'v ' '' ' < , I, 4,ta,, A,... ' ,'. •/', . ,_, ' 2., < ..' ... ::::f.:4 .. , . ..,...a 

Fig. 141. VEGETACIó ARVENSE DELS REGADIUS (Panico-
Setarion) 

Herbei dens constituït per la comunitat de cerreigs i panissoles 
(Setario-Echinochloetum colonae) als fruiterars de les terrasses 
alluvials del Llobregat, a Sant Boi (Baix Llobregat). 
(Foto: J. Nuet i Badia). 

A les zones més àrides del migjorn valencia, en plc domini ESTRAT CULTIVAT 
dels espinars, s'installa, corn a contrapunt, la COMUNITAT DE ALTURA: 0,2-1 m i més (herbaci i lianoide), 2-4 m 
RAvENISSA BLANCA I COLLETXó (Eruco-Diplotaxieturn erucoi- (ar b ori) 
dis),' encara rica en ravenissa blanca, però pobra en el seu RECOBRIMENT: discret, fins a les entretires 
conjunt; hi fan un cert paper, dins de tot, especies ben xeró- COMPOSICIó: hortalisses diverses o be fruiters (sobretot po-
files, corn el colletxó (Moricandia arvensis) i encara d'altres ) 
(Crozophora tinctoria, Euphorbia lagascae, etc.). 

meres

ESTRAT H ERBACI ESPONTANI 
La COMUNITAT D'ERAGROSTIS I BOLITX (Eragrostio-Chenopo-

dietum) 1" substitueix la comunitat de ravenissa blanca en els ALTURA: 20-50 cm 
vinyets i d'altres camps silicis de sòl pobre en elements nutri- RECOBRIMENT: 80-100 % (o molt menys havent entrecavat) 
tius. £s una comunitat que s'estén des del Llenguadoc fins a COMPOSICIÓ: panissoles (Echinochloa colona, E. crus-galli) 
les Muntanyes de Prades, als llocs que li són escaients. Hi fan cerreigs (Setaria viridis, S. glauca, S. vertici 
un gran paper diverses espècies d'eragrostis (Eragrostis barre- llata) 
lien, E. cilianensis, etc.), el bolitx (Chrysanthemum segetum), forcadella (Digitaria sanguinalis) 
les agrelletes (Rumex acetosella ssp. angiocarpus, R. bucephalo- castanyola (Cyperus rotundas) 
phorus), el bodris (Chenopodium botrys), i en alguns casos verònica (Veronica persica) 
una mena de col borda (Brassica fruticulosa). La rastellera d'ar- verdolaga (Portulaca oleracea) 
venses banals, tanmateix, hi és llarga. S'hi assembla la comu- amarants (Amaranthus sp. pl.) 
N/TAT DE POA I ARABIDOPSIS (Poo-Arabiclopsietum thalianae),' blet blanc (Chenopodium album) 
rica en poa (Poa annua), arabidopsis (Arabidopsis thaliana) i lletsons (Sonchus sp. pl.) 
altres terófits de cicle curt, pròpia de fruiterars sorrencs d'ei- etc. 
xarmada primaveral de la Vall d'Albaida, Ribera Alta i rodalia. 

La comunitat apareix tant al Principat corn al País 
Valencia, entre el Llobregat i l'Horta, i fins més al 

Comunitats dels regadius (Panico-Setarion) migjorn encara, en llocs irrigats amb constancia. En 
resulten pròximes l'Euphorbio-Digitarietum sanguina-

Als regadius mediterranis es poden constituir ata- /is,' prepia dels regadius del front oriental humit del 
pelts herbassars arvenses, en gran part integrats per Principat, amb forcadella (Digitaria sanguinalis), llete-
esplcies anuals de procedència eurosiberiana. Són co- resa (Euphorbia helioscopia), morrons (Stellaria me-
munitats tendres i gemades, com la mateixa horta en dia), etc., i el Digitario-Galinsogetum parviflorae," co-
que prosperen, explicables al país mediterrani només munitat present en alguns regadius del Baix Camp, 
pels efectes de la irrigació permanent. d'Osona i potset del Conflent, fortament dominada 

per la forcadella (Digitaria sanguinalis) i per Galinsoga 
La COMUNITAT DE CERREIGS I PANISSOLES (Setario- parviflora," adventícia d'origen americà. 

Echinochloetum colonae)"9 és pràcticament l'únic re-
presentat d'aquest grup arvense al nostre país. La seva 
estructura i composició florística bàsiques són les se- 18. Al Baix Camp, aquesta espècie rep el nom local d'herba del 

Mas de la Pastora, inspirat en el lloc per on començà la invasió de 
güents: l'adventícia. 
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3.1.6.3. Les comunitats de les sèquies agrícoles 
I 

A les vores de les sèquies agrícoles, dels canals i fins El canyar (Arundini-Convolvuletum sepium) 2" 

de certes torrenteres, resulta inevitable, a la nostra 
terra baixa, la presència del canyar. Horn pot relacio- El canyar, en efecte, és una comunitat indisoluble-
nar aquesta comunitat amb les analitzades. a 3.1.4.2 ment lligada a l'espai agrari. La seva espècie dominant, 
(canyissars, etc.), però la seva vinculació tótal a l'ac- la canya, és un vegetal d'origen exòtic, introduït fa 
tivitat agrària ens aconsella de tractar-la aquí. molts anys pels pagesos. Foraster corn és, no arriba ni 

a granar al nostre país, però això no obstant la seva 
figura ha esdevingut familiar, i la seva presència en la 
vida agrícola, poc menys que imprescindible: encanyis-
sats, aspres, mànecs, arnes, cistells, badoqueres, infi-
nits objectes fets de canya, tots ben familiars; i els 

N brots tendres, encara, resulten un bon farratge per als 
çi ~141111‘ 1 animals de bast. L'èxit de la canya es basa en la lleuge-

1 

.\ 

, ,1"119 
resa, resistència, dretor i rapidesa de creixement, im-

ity ' - o' liyil ( ,40," i'01. possibles de superar, en conjunt, per cap branca del 
\1 

\ ill i / 

11/1,1^ Iv, ' 41
01 1 1 ii .7 

- i \̀i'' país. I la seva esterilitat —plomalls de flors eixorques, 
7t 0 .4

i 
tan llampants— es veu amb escreix compensada per la 

ll lif t4,1' ' ' 7" 'I! / , , ,iilift ,,.7----, rebrotada subterránia dels rizomes, incansable i fins en-
vaïdora si hom no vigila; rizomes nuosos i boteruts, 1 

;1!1 , 411áiu. 11/ 11i1 ' I il p. ,,.1.-=---.: //p, arrossegats per ks revingudes, llençats al mar i retor-
1.: • /1.1.: m."'''qiii,,,,“: (if / \ i I/ ,: fil di ' '``'IRY, Ilt nat a les ribes, deixalla fantástica i habitual a les plat-

(i ''; -4 ,1 plt,l'i,) :p 'W-yi 1 \' ' F- 11111,1( uldil tiV:12i, '1'4 

;1 . di f 1 „\111(1,44111/ t1/. ‘ i.',,,,:::9t 
( IIff ges, generadora de cabbries en banyistes ciutadans, in

d'aclarir-ne la natura. 
‘11 ,11111/1/ iiiii it/7 \,,.. ,,___ ., 11_. , ,,,, s evEels  

formidables
 canyar ésm molt npsoitbartei flaoltruí srtaic(almoeon%t  parlantde reobLreis_ 01 f piit: _______ 741 "V..,, 

".11-11:"P", ,I
0 y -4 ill 1,14/1//1/' 141 ''; ..,..„ 

la canya 
3-a4(mA) Kind acdonseg)uides qudasibexcliu, sibvambent per 

\ 

11. !P7, j1,11/1/1/\ . :,...,,,, 1 , 11\:: Loe.„. , :,j_j• robustamonos p eqauseo ensgr envolta.impa  n n a 

la corretjola gran 

1 
liana

 Sobre  d e agqruaensst 
flors
estrat   

blanques, 
l afins qt unleóss,\\\ 

\ 4 \¡ilkli iir ll,""-di
\\I , 1.1K - 1 ., I 11, 7- ,-- i, lifl', fa de vegades inextrincable el conjunt, i a vegades tam-\\1.!'. ,, lyi lí :N\III ,iiiiiiii, 11:. „,i ',"\Á 

/ '''')111 'i ,W1/1/,,,/~7- ,\I", ,.' ,.?::.P3t 
4 

1 
bé una altra planta enfiladissa, la corretjola borda 
(Cynanchum acutum). I poca cosa més, tret, potser, de 
diverses espècies banals, de carácter nitrófil, que mal-
viuen al «sotabosc». 4' .1

' ' i , ti, 1#3 11 ¡II 0, 1, s.,/,,,4„ ; 1 i,,, ,,,, , , 1 ...4--"1„ v,:, 

/ 
\ 

7 

\ 

i 

Resulta fitocenológicament próxim al canyar, l' H ER-

BASSAR D'ÁSTER LANCEOLAT i ENOTERA (Oenothero-
Asteretum lanceolati),"3 amb molt poca canya i abun-
dáncia, per contra, d'áster lanceolat (Aster lanceola-
tus) i enotera (Oenothera biennis), espècies adventícies 
introduIdes al nostre país a partir dels anys cinquanta, 
la segona d'esplèndides flors grogues. Es fa sobretot a 
les ribes agrícoles del Ter i afluents, al Gironès, la Sel-
va i l'Empordà; també penetra a la Garrotxa. 

-  

#1

I
011„,,,,........ ......„101

çllii ‘ : zblz. 

Fig. 143. ESPÉCIES DEL CANYAR ( X 0,5 ) 
a: canya (Arando donax); b: corretjola grossa (Convolvulus 
sepium). 
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3.1.7. LA VEGETACIÓ RUDERAL I NITRÓFILA 

En tractar les comunitats de ribera, concretament les locar en la sistemática fitocenológica, comunitats que 
salzedes i el tamarigar (p. 158 i següents), ens hem tractarem ara i hauríem pogut tractar en parlar de la 
referit a la presencia de plantes nitrófiles a les ribes vegetació arvense o a l'inrevés. 
fluvials. També a les jaces i als sestadors sovintejats A l'espai agrícola, en general, apareixen comunitats 
pels grans mamífers, sempre ha prosperat una bona varies, comunitats ruderals, menys decididament nitrò-
muflió d'espècies adequades a l'explotació dels sòls files que en la perifèria urbana, cosa que es comprèn 
particularment rics en elements nitrogenats. Les depo- en raó de la pressió humana més petita, de la menor 
sicions dels animals a les jaces i als sestadors, i també ruderalització si voleu. Aquestes comunitats sovint s'as-
a les ribes on s'abeuren, i els elements orgànics tragi- semblen amb les arvenses dels camps immediats i fins 
flats pel corrent i retinguts accidentalment a les ribes, s'hi encavallen físicament; algunes associacions de Pa-
fan d'ambdós conjunts d'indrets àrees amb elevats liança Hordeion leporini, per exemple, es troben en 
graus de nitrificació. Per això, d'una manera natural, aquest cas i en d'altres fan de ben mal destriar arvenses 
s'hi concentraren les espècies nitrófiles ja des de molt i ruderals (cf. Urtico-Smyrnietum olusatri, p. 210). A 
antic. vegades horn arriba a trobar els camins agrícoles yore-

Mentre l'impacte de l'home sobre el medi fou feble jats d'una sanefa de vegetació verament arvense, vege-
c) inexistent, la vegetació nitrófila resa acantonada. tació foragitada del camp per l'arada o per l'herbicida 
Però la ° prepotència humana i la tendencia de l'home i susceptible, doncs, d'ésser presa per un observador 
a enriquir el seu entorn amb deixalles nitrogenades precipitat, en gràcia a la posició que ocupa, per vege-
(excrements propis i del bestiar domestic, escombra- tació pròpiament ruderal. 
ties, etc.) provocà una progressiva expansió de les plan- Alguns dels trets de la vegetació arvense són colla-
tes nitrófiles. Actualment la vegetació nitrófila és co- partits per la vegetació ruderal. Fóra el cas de l'enor-
muníssima arreu i resulta del tot familiar —gosaríem me diversitat i plasticitat de les comunitats, cosa que 
dir que massa— als pobladors de qualsevol concentra- s'explica pels constants greuges i alteracions que els 
ció urbana i fins rural. Horn pot afirmar que és la ve- infringeix la na de l'home. També corn en el cas de 
getació quotidiana de l'home del suburbi i quasi l'única la vegetació dels camps, les comunitats ruderals són 
que arriba a tocar el ciutadá motoritzat típic, sempre formades bàsicament per terófits, per plantes anuals 
circumscrit a la immediata periferia del seu automó- que poden estructurar amb rapidesa un poblament i 

garantir-ne de seguida la regeneració, abans que qual-
En el nostre context, la vegetació nitrófila per anto- sevol presumible maltempsada no desgavelli el conjunt. 

nomásia es localitza a les vores dels camins, de les Als poblaments ruderals no són rares les adventícies. 
rutes, dels llocs per on transita l'home i el bestiar, als Ans al contrari, constitueixen llur Hoc d'elecció. Agues-
indrets on s'acumulen tota mena de deixalles i deposi- tes especies exòtiques ens pervenen generalment a tra-
cions. Només aquesta és la vegetació nitrófila amb tota vés de granes transportades per l'home o pel bestiar, 
propietat anomenada ruderal (del llatí rudero, -ens: de manera que resulta lógica llur incorporació a la 
runa, deixalla), bé que el terme ha esdevingut prácti- nostra flora mitjançant les comunitats que voregen les 
cament un sinònim de nitrófil en qualsevol dels seus vies de comunicació. D'altra banda, aquestes comuni-
sentits. Vegetació nitrófila i vegetació ruderal, doncs, tats ruderals posseeixen, corn suara hem comentat, una 
vénen a ésser la mateixa cosa a la practica, però en estructura molt dinámica i plástica, susceptible d'ad-
rigor hi ha comunitats nitrófiles que no són pas rude- metre la incorporació dels espècimens nouvinguts; en 
rals; el cas de les ribes fluvials i dels sestadors o de les comunitats més específiques del país, representants 
les jaces fóra ben clar en aquest sentit. Fins i tot horn de fases més o menys avançades de la successió —és 
parla de ruderalització per a qualificar processos de obvi que la vegetació ruderal representa un estadi de 
nitrificació, espontanis o artificials, circumstància, tan- degradació extrema— no sol haver-hi lloc, en termes 
mateix, que s'esdevé sovint í que, per cert, sol donar d'eficàcia competitiva, per a exotismes. No cal dir que 
la mesura de deterioració d'un indret sotmès a fre- les comunitats ruderals, per tot plegat, es nodreixen 
qüentació. bàsicament d'espècies cosmopolites, més uniformement 

Les relacions de les comunitats ruderals amb les co- esteses per àrees dilatadíssimes corn més accentuat si-
munitats arvenses arriba a ésser gran en alguns casos. gui llur grau de nitrofilia. 
Es compren fácilment. Els camins, les jaces dels ra- Algunes comunitats ruderals presenten una espines-
mats, les pastures sovintejades, etc., solen fer part de cència accentuada. Els cardassars en són exemples ex-
l'espai agrícola, i és difícil dir fins on arriben les in- cellents. Cal veure en aquest fenomen una actitud de 
fluencies del conreu i on acaben les del trànsit. Adhuc defensa contra els herbívors, atesa per via de selecció 
hi ha comunitats que per aquesta causa fan de mal col- natural, lògicament. En termes de biomassa, de quan-

. 
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• titat de matèria vegetal, són sens dubte els cardassars Poblaments i sortir-ne sense llavors o fruits adherits 

les comunitats nitrófiles més esplèndides. Aquest vo- al calçat, als pantalons o a les faldilles és quasi im-

lum somàtic, cobejable per als herbívors, susceptible Possible. A vegades l'eficàcia arriba a esdevenir espec-

de destrucció com a simple nosa al pas per part d'uns tacularitat, corn en el cas de l'esquitxa-gossos (Ec-

i altres, només és imaginable si, corn s'esdevé, disposa ballium elaterium), els fruits madurs del qual, en ésser 

d'òrgans vulnerants que n'imposin el respecte. Vet aquí copejats per qualsevol transeünt, esclaten violentament 

una dada ben interessant que ens forneix:la simple i projecten a gran distància les granes i el liquid que 

observació, el simple esguard crític davant la quotidia- les mantenia a pressió; la mullena del desencadenador 

na estampa d'una raconada runosa i deteriorada —n'hi de l'esclat és inevitable, cosa que certifica l'encert de

ha tantes al nostre abast!—, poblada per herbes d'es- la denominació popular de la planta. 

cassa entitat, però amb gran capacitat reproductora, i El gran nombre de comunitats nitrófiles existents i 

d'esplèndides plantes espinoses, desafiadores i super- llur interès relatiu en el context general de la vegetació 

bes. Com també la simple observació crítica ens fa del país ens han fet desistir d'una descripció pormeno-

adonar de la regressió experimentada pels prats hiper- ritzada, baldament fos selectiva. Ens limitarem a ref e-

pasturats, progressivament envaïts de cards i plantes rír-nos als grans grups i a dibuixar simplement els trets 

espinoses: aquestes espècies vulnerants s'hi estenen personalitzadors de les comunitats nitrófiles més des-

cada vegada més i arriben a predominar, car el bestiar tacades de cada un d'ells; el gruix de les comunitats 

les respecta i en facilita l'expansió en devorar tots els será simplement esmentat i ref erit a la bibliografia. En 

altres vegetals sense dar-los temps a regenerar-se. els casos més representatius, en facilitar el nom de les 

La disseminació zoocora ateny en la vegetació ru- espècies dominants o característiques de la comunitat, 

deral cotes admirables, concretament i sobretot la dis- deixem una porta oberta per tal que el lector construei-

seminació epizoocora, és a dir la que recorre al trans- xi ell mateix la denominació del collectiu, si és que ho 

port involuntari de les granes per part dels animals, desitja: hem pensat que fóra ferregós i innecessari de 

gràcies a sistemes de subjecció que les fixen al pèl, a carregar l'obra de denominacions artificioses mancades 

la llana, etc. Els fruits rugosos o proveïts de garfis, de destinatari clar. 

doncs, són a l'ordre del dia. Travessar algun d'aquests 

3.1.7.1. Les comunitats de les parets i murs viaris (Paríetario-Centranthion) 

A les escletxes i fissures de les parets i murs viaris, corn de les Tiles; hi domina la taperera (Cap paris spinosa ssp. 

també dels marges agrícoles immediats als camins, etc., inermis), enorme i esplèndida arribada la seva espectacular flo-

es fa una vegetació d'inclinacions rupestres, però alhora ració, al costat de la morella roquera, de diverses falgueres, etc 

Cal encara un esment per a dues comunitats rupícoles més, 
de tendència ruderal, nitrófila. Hi domina una espècie tanmateix ruderals, per() no pas implantades sempre en parets 

que reuneix bptimament ambdues condicions, la mo- artificials, si més no la primera. Efectivament, el Parietario-

rella roquera (Parietaria officinalis ssp. judaica) els Matthioletum incanae"5 es fa en penyes í cingles ruderalitzats, 

noms de la qual, tant popular com científic, són prou a la rodalia • de Barcelona i també a Menorca; hi domina el 

suggestius. Sembla oportú començar la descripció de violer (Matthiola incana) i el julivert de camp (Petroselinum 
cris pum). Només a Menorca prospera, a son torn, el Theligo-

la vegetació ruderal per aquestes comunitats poc típi- nio-Veronicetum cymbalariae,"6 a vegades en marges agrícoles 

ques que- fan de pont amb la vegetació rupícola, trac- rocosos, a vegades en simples arnuntegaments de rocs; en són 

tada més amunt. característiques l'herba saginera (Theligonum cynocrambe), es-
pècie pròxima a la morella roquera, i una petita verònica (Ve-

A les parets ombrívoles í humides, la morella roquera es ronica cymbalaria). 

veu acompanyada, entre d'altres, per diverses falgueres i per En murs i repeus de parets o de roca prou humits, normal-

la bellíssima i delicada picardia (Linaria cymbalaria); es tracta ment al si d'un context forestal, es fa, a les zones altes i fres-

aleshores d'una comunitat occitana que penetra dificultosament cals de l'estatge (alzinar muntanyenc, etc.) el Parietario-Cheli-

al nostre territori mediterrani, concretament al Principat i a donietum majoris,592 el qual, ultra morella roquera, duu celidó-

les Tiles: l'Oxalido-Parietarietum m (=Parietarietum ~ale). nia (Chelidonium majus) herba tendra el latex groc de la qual 

Molt més ben desenvolupat resulta, per contra, el Cap parietum és emprat popularment contra les berrugues, i ortiga gran (Ur-

inermis,'" propi de les parets ben assolellades de tota la zona tica dioica); es tracta, de fet, d'una comunitat de tendència 

litoral, tant del Principat meridional, corn del País Valencia., extramediterrania (Arction). 
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, Fig. 144. ESPACIES DELS MURS VIARIS ( X 0,5) 
a: morella roquera (Parietaria offleinalis ssp. judaica), a' I a" / a'": details de Hors masculina, femenina i hermafrodita ( X5); 
b: picardia (Linaria cymbalaria); c: taperera (Capparis spinosa). , 

3.1.7.2. Les comunitats deis camins i runams suburbans (Chenopodietalia) 

Els camins molt fressats, els munts de runa i de dei- anuals coin són, arriben a desaparèixer totalment en 
xalles, etc., hostatgen la vegetació ruderal per antono- determinats períodes de l'any. Les diferents espècies 
másia. Sol tractar-se de comunitats amb graus diferents de la comunitat, però, no es comporten a l'uníson, de 
de nitrofília segons els casos, sempre, però, per damunt manera que sempre hi ha un grup o altre en plena 
d'uns determinats nivells minims exuberància vegetativa. A l'hivern domina el blet de 

paret, acompanyat del matallums (Sisymbrium irio), 
, dels morrons (Stellaria media), etc.; el bon temps co-

Els bleterars ruderals (Chenopodion muralis) neix la domináncia de l'ortiga petita (Urtica urens) i 
de diverses gramínies, corn els margalls (Hordeum mu-

Els maxims sostres de nitrofília són atesos per les rinum ssp. leporinum, Bromus rubens, Bromus madri-
s, comunitats ruderals que apareixen en els runams sub- tensis, etc.); i a la tardor predominen els altres blets, 
4 urbans, en els dipòsits de deixalles i enderrocs, en les i també l'espinaxoca (Xanthium spinosum), una planta n immediacions d'urinaris i estacions ferroviàries, etc. espinosa d'origen americà í de fruits molt agafatosos, i 

Allí es concentren herbassars més o menys esclarissats el cànem bord (Erigeron bonariensis), també de proce-
degrans terófits, entre els quals dominen els blets: el dència americana. 

5- blet blanc (Chenopodium album), el blet de paret 
?- (Ch. muralis), el blet anomenat te bord per causa de Els bleterars ruderals del nostre país són agrupats 
t- la seva olor característica (Ch. ambrosioides), el blet en dues associacions diferents: el BLETERAR TÍPIC 

,- pudent (Ch. vulvaria) i d'altres blets del grup dels (Chenopodietum muralis),'" molt abundant de blets 
t- amarants (Amaranthus blitoides, A. deflexus, A. mu- pròpiament dits i propi del país de l'alzinar, i el BLE-

ricatus), adventicis alguns d'ells, etc. Aquests blets TERAR D'AMARANTS (Amarantho-Chenopodietunz am-
poden atènyer desenvolupaments espectaculars (1,5 m brosioidis),m més aviat ric en amarants i propi del país r-

1 a i més), però normalment romanen més petits, i able) de la máquia litoral. 
encara només durant l'època favorable. En efecte, 
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Fig. 145. ESPECIES DELS BLETERARS RUDERALS ( X 0,5) 

a / b: blets (Chenopodium album, Ch. muralis), a'! b': detall dels fruits ( X 10); c: amarant (Amaranthus retroflexus), c': detall 

de la flor; d: erígeron (Erigeron bonaerense), d': detall de la inflorescència en capítol (x 2); e: matallums (Sisymbrium irio); 

f: ortiga petita (Urtica urens); g: espinaxoca (Xanthium spinosum), g': detalls de la flor ( x 3) i de la inflorescència en ca-

pítol ( X 1,5), g": detall del fruit ( x 1,5). 

Les comunitats viàries calcigades 
(Polygonion avicularis) Fig. 146. ESPECIES DELS H ERBASSARS DE VORADA DE 

CAMÍ ( X 0,5) 

Entre les fissures de les llambordes, a les escletxes dels pa- a / b / c: margalls (Hordeum murinum ssp. leporinum, Bro-

viments, etc., en àrees de trànsit intens, arriben a prosperar mus rubens, B. madritensis); d: lleteresa ruderal (Euphorbia 

petites plantes repents i fortament nitr6files que aprofiten pe- he/ioscopia), d': detall de la inflorescència en ciati (x3); 

tits desnivells de millimetres per a protegir-se. En bona part e: cebollí (Asphodelus fistulosus); f: ravenissa incana (Hirsch-
fel  incana); g: anacicle (Anacyclus davatus), g': detall del 

aquestes comunitats acullen espècies adventícies, les quals aca-
fruit ( x 3); h: detall dels fruits, polimbrfics, del boixac de 

ben predominant-hi: dues lletereses remenudes i d'origen ame- camp (Calendula arvensis, vegeu-ne raspecte general a la 
rica (Euphorbia prostrate, E. serpens), Alternanthera pungens figura 140-e); i: pebrots de ruc (Reseda phyteunza); j: ull 
i A. peploides, Eleusine tristachya, etc. La principal d'aquestes de bou (Chysanthemum coronarium); k: malva de runa (Lava-
comunitats és l'Eleusino-Euphorbietum prostratae,185 detectat tera cretica); 1: metzines de pometa (Solanum sodomaeurn); 

a les comarques litorals del Principat, del Barcelonés al Baix m: aleixandri (Smyrnium olusatrum); n: ortiga gran (Urtica 

Ebre, del Baix Maestrat i de l'Horta. El Schismo-Filaginetum dioica). 1 
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congestaefs amb Schismus calycinus i Filago con gesta, és pró- En àrees litorals i càlides prosperen les menys típiques d'a. 

pia de punts més kids, al Barcelonès, Alt Maestrat, Plana Bai- questes comunitats, tayunateix exuberants, però molt riques en. 

xa, Baix Vinalopó, etc., i ateny els 500 m d'altitud, en llocs no cara en espècies de tendència xerófila. És el cas del Lavatere-

pavimentats. turn ruderale,"4 comunitat dominada per grans malvacies (La-
vatera arborea, L. cretica), pròpia del migjorn valencià i de les 
Illes, i de l'Urtico-Solanetum sodornaei," comunitat que només 

Els herbassars de vorada de camí ens apareix u les Illes i en la qual predominen amplament les 

(Hordeion leporini , Silybo-Urticion p.p. metzines de pometa (Solanum sodomaeum), planta de la ma-
teixa família que les tomaqueres, tota ella eriçada d'agullons. 

I Arction p.p.) En llocs més humits i frescals, el carácter megafórbic d'a-
quest grup es manifesta amb major puixança. Tanmateix, la 

Les vores de camins molt sovintejats presenten un quasi inevitable presència d'ortigues, habitual al grup, ens re-

grau de nitrificadó notablement alt, bé que no pas corda tothora la natura ruderal d'aquestes comunitats. Així, a 

tant corn els dipòsits de deixalles o els runams suara l'Urtico-Smyrnietum olusatri,'" que apareix al domini de les 
maquies litorals a tom l'àrea que considerem, s'hi fa l'ortiga 

considerats. A les vorades varies s'installen bons her- membranacia (Urtica dubia [=U. caudata, =U. membrana-

bassars ruderals, alguns prou exuberants. ceap, en una comunitat amplament dominada per l'esponerós 

Sobre sòls predominantment secs i relativament poc aleixandri (Smyrnium •olusatrum). 

profunds, en àrees mediterrànies ben asolellades, és En augmentar la humitat edáfica, majorment en ca-
corrent de trobar comunitats de terbfits i geófits (Hor- mins forestals altimediterranis, apareixen les comuni-
deion leporini), esplèndides a la primavera, però eixar- tats de l'aliança Arction, de tendència extrameditera-
reides a les primeres xardors, en les quals juga un nia. Es tracta també, és dar, de grans herbassars es-
gran paper el margall (Hordeum murinum ssp. lepori- ponerosos. 
num), avantpassat presumible, o si més no parent prò-

xim, del nostre ordi, d'altres gramínies corn Bromus Es el cas del Sambucetum ebuli,222 comunitat que substitueix 

rubens, B. madritensis, etc., i diverses lletereses nitrò- l'anterior al país dels alzinars, i en la qual prospera l'ortiga 

gran (Urtica dioica), a redós de les grans mates de 1'1\701 (Sam-
files (Euphorbia helioscopia, E. serrata), etc. bucus ebulus). Ambdues comunitats es mostren freturoses d'hu-

mitat, cosa comprensible només veient-ne l'aspecte megafórbic 
A les àrees muntanyenques, en ple domini de l'alzinar, els i tendre, de manera que juguen el paper de les ruderals més 

fan costat l'erísim (Sisymbrium officinale), el panigroc (Anacy- higrófiles dins el context mediterrani. 
dus clavatus), l'estripa-sacs (Bromus rigidus), la malva major 
(Malva silvestris), etc.; és el Carduo-Hordeetum leporini.'" Al 
Principat i al País Valencia, i també a Mallorca, a les àrees de 

la maquia o a les parts més eixutes del país dels alzinars, per Els cardassars de vorada de camí i de joca 
contra, aquestes espècies són substituïdes per d'altres de més 
termófiles, entre les quals destaquen el gemmat cebollí (Aspho- (Silybo-Urticion p.p.) 

delus fistulosus), els caps-blancs (Alyssum maritimum), diversos 
geranis silvestres (Erodium chium, E. moschatum), la ravenissa També dins la tònica de les comunitats ruderals me-
incana (Hirschfeldia incana), l'anacicle valencià (Anacyclus va- gaffirbiques se situen els cardassars. Els hem separan 
lentinus), el boixac de camp (Calendula arvensis), etc.: és l'As- del grup anterior per raons purament fisiognbmiques, 
phodelo-Hordeetum.'" Finalment, dins d'aquest mateix grup cal 

esmentar el Resedo-Chrysanthemetum coronarii,'" l'herbassar tu- tanmateix importants en aquest cas. En efecte, en els 

deral per excellència a Illes, bé que també apareix, molt empo- cardassars prenen un relleu especial els cards, nombro-

brit, al migjorn valencia; és una comunitat bellíssima a la pri- sos i variats. El terme card és aplicat a moltes espècies 
mavera a causa de les grans í abundoses margarides —grogues, diferents, bé que la majoria pertanyen a la família de 
blanques o vaires-- de què s'adorna l'ull de bou (Chrysanthe-

mum coronarium), una gran planta herbàcia dominant a la les compostes. Es tracta sempre de vegetals fortament
e 

comunitat, al costat dels inevitables margalls i lletereses, d'al- punxents, riçats d'agullons per tiges i fulles, les flors 

tres gramínies i tot de plantes nitrófiles; no hi sol escassejar el dels quals s'agrupen en inflorescències atapeïdes i més 

capironat (Reseda alba), d'allargassades inflorescències d'un co- o menys globuloses —normalment són capítols— a son 
lor blanc brut. torn voltades de bràctees vulnerants. Es comprèn que 

En alguns aspectes resulta próxima a aquest grup de comu- l'abundancia d'aitals espècimens en una comunitat con-
nitats que acabem de tractar l'Eleusino-Pennisetetum villosi, 

• però també hí ha raons per a considerar-lo acostat a d'altres fereixi al conjunt una personalitat innegable, impossi-

conjunts; ens hi referirem més endavant (p. 215). ble de passar per alt. Per això tractem els cardassars a 
part de les altres megafórbies ruderals. 

Una situació ben diferent ens és oferta per les co- Aquests cardassars tenen unes exigències ecològiques 

munitats de tendència megafórbica, és a dir d'herbes semblants a les suara vistes per a la resta de comuni-

de grans dimensions, que cobreixen parcialment els ren- tats megafòrbiques. Corn elles prefereixen els sòls pro-

gles de l'aliança Si/ybo-Urticion. Les petites plantes funds i humits, només mitjanament nitrificats. Són co 

anuals, bé que abundants encara, es veuen desplaçades munitats més de joca o de vorada de camí agrícola que 

per les plantes herbàcies biennals o perennes. En ge- no pas de via suburbana. Les ortigues, semblantment, 

nerals, les comunitats d'aquest grup prefereixen sòls hi fan acte de presència, circumstancia que, combinada 

profunds, més aviat frescs i moderadament nitrificats. amb l'abundor de cards, fa d'aquestes comunitats un 

, 

, 
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Fig. 147. ESPECIES DELS CARDASSARS DE VORADA DE CAMÍ ( X 0,5) t, 
a: card marià (Silybum marianum); b: ortiga balera (TJrtica pilulifera); c: cardot (Carduus tenuiflorus), c': detall del fruit 

la (x2); d: cardó (Dipsacus sativus), d': detall de la flor ( x 1), d": detall del fruit ( X 4); e: borratja (Borago officinalis), e': 
In detall del fruit ( x 1); f: jusquiam blanc (Hyoscyamus albas), f': detall del fruit ( x 1). 
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conjunt no gaire amable. Això només a la primavera, Els feners de vorada de bosc 
car, per un general, l'estiu abrusa aquests cardassars (Bromo-Eupatorion cannabini i Galio-Alliarion) 
fins a reduir-los a un munt eixorc de fullaraca resseca, 
ja del tot irrecognoscible i disseminada per vent i plu- Un cas de nitrofília natural, no pas lligat a la fre-
ges a entrada de tardor; algun d'aquests cardassars ate- qüentació humana, l'ofereixen les comunitats de ribera 
nyen més d'1,5 m d'altura i fins 2 m i tot. (p. 205). Així, a les vores i clarianes dels boscos ripa-

ris (salzedes, gatelledes, vernedes, etc.) es fan comuni-
Al país de l'alzinar, al Principat i a les munlanyes valen- tats de grans herbes discretament nitrófiles, pqrta-

cianes, es fa el Silybo-Urticetum,"2 cardassar esplèndid que ve 
de terres llenguadocianes, dominat pel formidable card marià nyents a l'aliança Bromo-Eupatorion cannabini, on so-
(Silybum marianum) i ben 'proveït, entre d'altres espècies, de len abundar la canabassa (Eupatorium cannabinum) i 
cardot (Carduus tenuiflorus), ortiga balera (Urtica pilulifera), el margall aspre (Bromus ramosus 1- =B. aspen). A 
borratja (Borago officinalis) i margall (Hordeum murinum ssp. esponerós (1-3 m) FENER DE CANABASSA per excel-
/eporinum). Aquest cardassar és substituit al migjorn valencià, 
en ple país de la máquia litoral, per una comunitat més xerófi- lència (Sileno L=Melandrio1)-Eupatorietum cannabi-

la, el Centaureo-Cynaretum cardunculi,'" mancada de card ma- ni) 179 abunda especialment aquesta espècie, mentre 
riá i dominada pel cardot i per una varietat borda de l'herba- que al més discret (0,5-1 m) FENER D' HERBA SABONE-

col (Cynara cardunculus var. sylvestris) és a dir del card per RA (Lithospermo-Saponarietum officinalis)  la domi-
antonomàsia quan es tracta de les formes cultivades comestibles 
com a verdura. A les Illes es fa l'Hyoscyamo-Silybetum maria- náncia correspon a l'herba sabonera (Saponaria offici-

ni,'" amb card marià, cardot, jusquiam blanc (Hyoscyamus al- nalis). Semblantment, al si pasturat de l'alzinar munta-
bus ssp. major), ortiga membranácia (Urtica dubia), etc. A les nyenc, sovint formant part de retalls d'avellanosa amb 
joques de les illes Medes es fa el Brassico-Carduetum tenuif lo- falgueres (Polysticho-Coryletum), apareix el FENER DE 

amb cardot i Brassica fruticulosa. 
SISON I LAPSANA (Lapsano-Sisonetum amomi),595 amb 

Cal, finalment, esmentar el Dipsaco-Cirsietum d'ai-
re clarament extramediterrani, com el ja comentat Melandrio- sison (Sison anzomum), lapsana (Lapsana communis), 

Eupatorietum, que es fa també a les clarianes sovintejades del etcètera, comunitat que forma part d'una aliança més 
bosc mediterrani humit, només al Principat. Hi dominen el aviat eurosiberiana (Galio-Alliarion). 
cardó (Dipsacus sylvestris), la lloba-carda (Cirsium vulgare ssp. 
crinitum), la repalassa (Arctium minus), etc. 

3.1.7.3. Les comunitats dais solars j ermots pasturats 
(Thero-Brometalia i Salsolo-Peganetalia) 

A les zones nitrificades més accidentalment, o només M. rigidula, M. orbicularis, Astragalus harnosus, etc.); 

a causa de la pastura, canvia completament el panora- en ambdós casos abunda la gramínia Aegilops genicu-

ma de la vegetació ruderal. A destacar la vegetació ni- lata. 

tròfila dels guarets í ermots, la qual és encara, en bona 
part, vegetació arvense, i la vegetació nitròfila lligada 
a l'activitat ramadera, ben original i amb tendència a Els herbassars dels guarets i deixius suburbans 

l'espinescIncía. (Bromo-Oryzopsion miliaceae) 

Al Principat i al País Valencia, les àrees agrícoles 
Els pradells terofítics dels camins í les pastures desateses i més o menys sovintejades, sovint immedia-
(Taenianthero-Aegilopion geniculatae) tes a nuclis de població (deixius), es veuen aviat en-

vakles per una comunitat situada a cavall de la vege-
Encara relacionades amb els camins rurals, però so- tacíó ruderal i dels prats eixuts que , encapçalen les 

bretot amb les clarianes forestals pasturades, aparei- primeres etapes de la successió: ERBASSAR DE RI-

xen a l'interior peninsular i en punts continentals del POLL I OLIVARDA (Inulo-Oryzopsietum 

Principat (Priorat, Conca de Barbera, entre els 750 i Es tracta d'un herbassar força dens, ric en teròfits però 

950 m) pradeils de plantes anuals, només discretament també en espècies perennes, tot l'any actiu. En efecte, 

nitròfils, dominats per gramínies i papilionacies. És el durant tot l'any hi predominen dues espècies: l'olivarda 

cas del Trifolio-Taeniantheretum caput-medusae,' ric (Inula viscosa), herba llenyosa de groga i intensa florida 

en trèvols i melgons (Trifolium campestre, T. scabrum, tardoral, i el ipoll (Oryzopsis miliacea), fina gramínia 

T. stellatum, T. cherlerí, T. hirtum, Medicago rigidu- que floreix pel bon temps, però que roman activa tots 

la, M. minima, etc.) i del Medicago-Aegilopetum geni- dotze mesos. Hi són també molt abundants el margall 

culatae,' amb melgons í astragals (Medicago mínima, (Hordeum murinum ssp. leporinum), els caps-blancs 
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3 Fig. 148. ESPECIES DELS SOLARS I ERMOTS ( X 0,5) 
1 i a: olivarda (Inula viscosa), a': detall d'un fibscul ( X 3), a": detall d'una flor ligulada ( x 3); b: ripoll. (9ryzopsis miliacea), 

b': detall d'una espigueta ( x 2); c: calcida blanca (Galactites tomentosa); d: figuera de moro (Opuntta ficus-indica); e: car-5 dassa (Onopordon illyricum), e': detall del fruit ( x 2); f: xicoira (Cichorium intybus). 

• 
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(Alyssum maritimum), el lletsó fi (Sonchus tenerri- plantaginei m de Provenga i fins del NE del Principat, 

mus), Pestiravelles (Lepidium graminifolium), etc. La denominades, respectivament, CALCIDAR BLANC ME-

comunitat prospera al litoral valencià, al balear i sobre- NORQUÍ, CALCIDAR BLANC BARCELONÍ i CALMAR 

tot al català; devers l'interior, es disloca ràpidament. BLANC PROVENÇAL; en aquestes comunitats, eminent-
ment terofítiques, fan un gran paper espècies típica-

Al País Valencia, sobretot quan l'aridesa augmen- ment ruderals, bé que moderadament nitr6files, com 

ta, més corrent que la comunitat d'olivarda7 és 1' H ER- els margalls (Hordeum murinum ssp. leporinum, Bro-

BASSAR DE RIPOLL I MALRUBÍ H IRSUT (Oryzopsio-gallo- mus sp. pl., etc.), el jull de fulla estreta (Lolium rigi-

tetum hirsutae).' Aix?) s'esdevé sobretot al país de la dum), diversos trèvols (Trifolium sp. pl.), etc. així 

máquia litoral, però també del carrascar, de manera corn les llengües de bou (Echium sp. pl.). Particular-

que horn troba representants d'aquesta comunitat fins ment destacable és el cas del Galactito-Vulpietum, 

a 400 m d'altitud i més. L'olivarda no hi és present, exclusiu de Menorca, i que es comporta corn la prin-

per6 sí, i amb abundor, el ripoll (Oryzopsis miliacea), cipal pastura de l'illa, gràcies sobretot a l'abundor de 

al qual fan costat el malrubí hirsut (Ballota hirsuta), petites lleguminoses i de gramínies, entre les quals, 

els caps-blancs (Alyssum marítimum) i diverses plantes dominant, Vulpia genicul ata. 

més o menys nitr6files que també apareixen a l'her-
bassar de ripoll i olivarda. Allò, però, que confereix Una situació diferent és l'oferta pels cardassars, dominats, 

una especial personalitat a la comunitat és la figuera precisament, per les diferents espècies de cardassa (Onopor-
, don sp.). Es tracta de comunitats d'indrets árids que es desen-

de moro o nopal (Opuntia ficus-indica), especie evi- volupen només en anys propicis; al costat de les grans cardas-

dentment introddida, pero amb carta de naturalesa i ses prosperen petits terbfits d'aspecte molt més discret. Podem 

fins tradició en el nostre país. Els petits nopals sovint esmentar: l'Onopordetum arabici" de les planes àrides de 

es veuen acompanyats de l'esbarzer (Rubus ulmifolius), l'Ebre, amb Ono pordon arabicum i O.  corymbosum; el Nico-

la qual cosa confereix al conjunt una accentuada espi- 
• tiano-Onopordetum macracanthz,m5 propi del migjorn valencià, 

amb O. macracanthum, tabac de jardí (Nicotiana glauca) i Car-

nositat i ens introdueix al món dels punxents cardas- duus pteracanthus; i l'Onopordetum illyrici 206 provençal i de 

sars que comentarem tot seguit. Aquest tret fa sospitar l'orient català, amb O. illyricum, que no pertany exactament a 

una mal resolta utilització ramadera de Párea, segura- aquest grup, però que s'hi relaciona força (aliança Scolymo-

ment amb bestiar cabrum. La comunitat ateny reco- Carthamion). 

briments del 90-100 % i alçades que voregen el metre. 

A la part oriental de Mallorca, i encara en d'altres Els herbassars i timonedes nitrohalbfils 

punts de l'illa, la comunitat d'olivarda també desapa- (Salsolo-Peganion i Carrichtero-Amberboion) 

reix quan augmenta l'ariditat. Aleshores s'instaura 

1' H ERBASSAR DE RIPOLL I PASTANAGA BORDA (OryZ0p- Un fenomen interessant i no pas rar a les àrees més 

sio-Daucetum maximi)r herbassar dens i alt d'un me- àrides de la nostra terra baixa mediterrània és l'apa-

tre, amb ripoll (Oryzopsis miliacea), pastanaga borda rició de sòls fortament nitrificats que, a més, presen-

de flor grossa (Daucus carota ssp. maximus), cugula ten taxes elevades de sals sòdiques. Això comporta la 

(Avena barbata), i també olivarda anula viscosa) i implantació d'una vegetació alhora nitr6fila i hal6fila, 

d'altres espècies poc o molt nitrbfiles. absolutament original. Aquests poblaments nitrohaló-

fils es concentren, sobretot, al migjorn valencià i a les 

• planes de l'Ebre, per.) també apareixen ales Balears i al 

Els cardassars de les jaces i les pastures litoral del Principat, lligats aleshores a la proximitat 

(Echio-Galactition i Onopordion arabici) de la costa ja la directa influència de la salabror marina. 
La vegetació nitrohal6fila compendia els principals 

Als indrets erms sovintejats pel bestiar assíduament, trets que caracteritzen les zones àrides, les àrees rude-

és possible de trobar comunitats més o menys ralitzades i els indrets salats, trets que no gaudeixen 

files que, alhora, presenten certes característiques de de l'acceptació generalitzada de la nostra col.lectivitat. 

pastura. Per un general hi abunden els cards i d'altres Això equival a dir que ocupa un lloc destacat en l'es-

plantes herbàcies punxents, a causa de les raons expo- cala del menyspreu popular. I és de doldre, car —con-

sades més amunt (p. 205). vencionals i discutibles valoracions estètiques a ban-
da—, les plantes nitrohal6files representen un món 

La calcida blanca (Galactites tomentosa) és una de notabilíssim en el camp de l'ecofisiología. 

les espècies vulnerants més assídues en aquesta mena 

de comunitats. Apareix i arriba fins a dominar en co- A les planes àrides de l'Ebre la vegetació nitrohalbfila es 

munitats corn el Galactito-Vulpietum geniculatae 212 desenvolupa amb puixança. Els herbassars i fins les brolles o 
hi ,,1 timonedes nitrohalbfiles, per un general grisenques i tristes, 

menorquí, com el Bromo-Galactitetum tomentosae ocupen grans extensions; a l'occident català (Baix Cinca, Ma-

de Parea barcelonina, o corn el Galactito-Echietum tarranya, fins Terra Alta i Ribera d'Ebre) n'arriben les darre-
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res i ja força empobrides penetracions. Es el cas del Salsolo- drets més secs i no tan salats es fa l'Atriplici-Salsoletum genis-
Peganetum harmalae,"5 amb harmala (Peganum harmala) i sis- toidis," comunitat molt menys densa que l'anterior però més 
call (Salsola vermiculata), i del Salsolo-Artemisietum herba-al- diversificada, en la qual abunden els terelfits al costat de petits 

• bae,'" amb siscall i amb botja pudent (Artemisia herba-alba); arbusts: salsola genistoide (Salsola genistoides), salat (Suaeda 
la primera d'ambdues comunitats, fortament nitreifila i xerb- fruticosa), salat glauc (Atriplex glauca), botja pudent (Artemi-

• fila, és integrada sobretot per plantes herbàcies anuals o bien- sia herba-alba var. valentina), etc. També al migjorn valencia, 
nals, mentre que la segona, no tan nitrbfila i més aviat pròpia en anys de pluges, als ermots i vores de camins especialment 
d'ermots i Rocs pasturats, pren l'aspecte d'una timoneda rica secs, es desenvolupa el Moricandio-Carrichteretum annuae,"3
en plantes perennes més o menys llenyoses. Del Baix Cinca integrat només per plantes anuals entre les quals el colletxó 
(Serreta Negra), horn ha descrit, encara, una tercera comunitat, (Moricandia arvensis) i Carrichtera annua; excepcionalment, i 
el Limonio-Haplophylletum linifolü,456 pròpia de vorades argi- de manera fragmentaria, la comunitat puja terra baixa amunt 
loses de camí, destacable per l'abundor de botja pudent i so- fins a atènyer el Priorat (Montsant). La maxima ariditat per-
bretot de la ruda llinosa (Haplophyllum linifolium), una ru- met la implantació del Plantagini.-Capparietum canescentis,20' 
tacia molt remarcable. comunitat nitrohalfila extremament esclarissada (recobriment 

Al migjorn valencia, en ple domini de l'espinar d'argot i només del 10 %) que apareix en talussos assolellats del mig-
margalló, fan un bon paper les comunitats nitrohaleifiles de jorn valencià i del Baix Cinca, amb taperera espinosa (Cap paris 
quenopodiacies (barrelles, salsoles, salats, etc.) fiorísticament em- spinosa ssp. canescens) i salsola genistoide (Salsola genistoides). 
parentades amb les comunitats halbfiles litorals (p. 224 i se-
güents). Als llocs més salats, argilosos i humits prospera el i e Suaedo-Salsoletum verticillatae (=oppositifoliae),2" amb sal- Les comunitats ntrohalffiles lligades a la influencia 

sola verticillada (Salsola verticillata), l'arbust que domina marina, be que relacionables amb les suara vistes, seran am-
, piament aquesta comunitat densa i pobra en espècies. En in- considerables en tractar la línia litoral (p. 238). 

;-
• 

e 

r-
e 
a 

3.1.7.4. Les comunitats nitrófiles de les ribes Ilacoses (Bidentetalia) 
dels sòls argilosos humits (Plantaginetalia) 

El present apartat és el darrer dels dedicats a la ve- dominen Paspalum vaginatum i Panicum re pens. La primera 

getació nitrófila. Les comunitats que hi són analitzades d'aquestes comunitats sol relacionar-se amb l'espai agrícola; la 
segona será novament esmentada en tractar la línia litoral. 

ocupen una situació de transit, a cavall de les exclusi-
vament nitrdales i de les dulciaqüícoles. Es tracta, en 
efecte, de comunitats localitzables per un general a la 
vora de rius, sèquies, etc. jempre nitrbfales i herbàcies, Les gespes calcigades de sòl poc humit 

a però tanmateix amb una certa tendència higrófila. (Trifol io-Cynodontion) 
a, 
5- En árees tanmateix humides, per() no tant com el 
;s Les gespes calcigades de sól molt humit cas anterior, minva la importancia dels grams d'aigua i 
al (Paspalo-Polypogonion semiverticillati) augmenta la del gram pròpiament dit (Cynodon dac-
at tylon). L'estructura de gespa tanmateix es manté per 
a. Sobre sòls fangosos de les ribes de rius i sèquies, en a les comunitats calcigades que poblen aquests Wea-

ls àrees mediterrànies molt calcigades per l'home o pel tops més eixuts. 
2- bestiar, s'instauren denses gespes nitreffiles resistents al 
.n trepig. Les poblen espècies perennes i d'hàbit repent, El Trifolio-Cynodontetum" és la més difosa d'aquestes co-

de tiges ajagudes, d'entre les que .destaquen els grams munitats, car es fa al Principat, tant a l'interior corn al litoral, 

d'aigua (Paspalum distichum P. vaginatum), gramínies al País Valencia i a les Illes; hi predomina el gram (Cynodon s- , dactylon) i el trèvol maduixer (Trifolium fragiferum). A les 
n- adventícies d'origen americá. parts més hurl-tides del Principat mediterrani, i fins eurosiberia 
n- (el Vans, la Selva, la Garrotxa, etc.), és substituida pel Cicho-
ín El Paspalo-Polypogoneturn senziverticillati (=Paspalo-Agros- rio-Sporoboletum poiretii,226 comunitat prou vistosa dominada 

tidetum)" apareix als bibtops esmentats, tant del Principat, per la xicoira (Cichorium intybus) i per l'adventícia americana 
com del País Valencia, com de les Illes, bé que esdevé poc cor- Sporobolus poiretii. A la plana valenciana, en punts comptats 

es rent a les àrees meridionals; hi dominen Paspalum distichum, d'Eivissa, i encara fins al delta del Llobregat, en sòls arenosos 
Polypogon semiverticillatunz i fins Aster squamatus. Per con- ja poc humits, sobretot en ermots de camps de regadiu, arriba 

o 
hi 

tra, el Panico-Paspaletum vaginati's és molt més localitzat, car a fer-se una comunitat de tendència tropical, el Lippio-Panice-, 
només apareix als deltes del Llobregat I de l'Ebre i a l'albufera tum repentis,' caracteritzada per l'abundor de gram (Cynodon 

la-  
re- 

de València, en awes sorrenques i rnés aviat salabroses; hi dactylon), de Panicum re pens i de Lip pia nodiflora. 
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Una menció a part mereix, finalment, l'Eleusino-Pennisete- aquests llims nitrificats, amarats totalment, arriben a 
turn villosifs la menys típica d'aquestes gespes, poc aimant de installar-se herbassars nitrohigrófils d'aparició tardoral. 
la humitat, rica en adventícies tropicals i molt vinculada amb Per raons òbvies, a la terra baixa mediterrània aitals 
la vegetació viària de l'àrea barcelonina. Hi fan un gran paper 
l'esplèndida adventícia africana Pennisetum villosum i la també poblaments són rars, però no pas inexistents.

adventícia Eleusine tristachya. 
El Xanthio-Polygonetum persicariae"5 és la més corrent d'a-

questes comunitats. Apareix a les ribes llacoses de rius i es-

Els herbassars de riba lacosa tanys del Principat mediterrani i del País Valencià; hi domina 
I l'herba presseguera (Polygonum persicaria), al costat d'adven-

(B idention tripartitae) tícies diverses corn la llapassa borda (Xanthium italicum), el 
gram d'aigua (Paspalum distichum), etc. i espècies del país com 

Al fort de l'estiu, fins els rius de règim medio- la panissola (Echinochloa crus-galli ssp. crus-galli). A la Selva 

europeu baixen poc o molt de nivell. Deixen aleshores arriba a aparèixer una comunitat de vocació clarament més 
septentrional, el Bidentetum tripartitae,213 dominada pel gram 

emergides Huts vores llacoses, riques en components d'aigua (Paspalum distichum). 
nitrogenats acumulats durant la plácida immersió. En 




