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COMUNITATS VEGETALS HIGRONITRÒFILES DE LA
CATALUNYA PIRINENCA I DE LES TERRES PROPERES

o. de SOLÒS!, J.M. MONTsERRA-y-2 & A.M. ROM02

ABSTRACf
HygronUrophilous plant communities or Pyrenaean Catalonia and its

vicinities.
The fol1owing communities have been recognized:
Alliancc Bidemion Iriparliwe: Xtmlhio italici-Po/ygoflftllm

persicariae O. Bolòs 1957, Bidenlellll1l Iriptlr/iWf W. Koch 1926 (=
Po/ygono hydropiperis·Biden'ftwn Iriparliwe Lohm. in Tx. 1950) and
MyosolO (I(/llaticaf-8idenlellU11 frondosae, uss. nova.

Alliance Convo/vulioll sepiwn: Arumlini-Convo/vu/ewm sepium (Tx.
& Oberd.) 0_ BoIàs 1962. OfnO/lrero glaziovianae-Aslernum pi/osi O.
Bolòs & R. Masalles 1983 and OenO/lrero biennis-Helianthewm wberosi,
ass. nova.

RESUMEN
Se han reconocido las siguicntcs comunidades:
Alli.ancc Bident;on triptlr1itae: Xamhio iwlici-Polygone1ltf1l persica

riae O. Bolòs 1957, Bidemellll1l Iripartitae W. Koch 1926 (= Polygof1o hy
dropiperis-Bidelllellll1l Iripartiwe Lohm. in Tx. 1950) y MyOSOIO aquaticae
8idemewmfrondosae, ass. nova.

Al1iance Com'olvulio" sepium: Arundj"i-Convolvu/etum sepiwn (Tx.
& Obcrd.) O. Bolòs 1962, OenO/herog/aziovianae-AslerelllmpilosiO. Bo
lòs & R. Masal1cs 1983 y Oen01hero bie"nis-He/iamlretum luberosi, ass.
nova.

La facilitat de les comunicacions ha determinat, arreu del món, un gran aug
ment de la intensitat dels processos de difusió antropocòrica de vegetals.

La naturalització d'espècies forasteres és especialment fàcil dins les comunitats
de males herbes nitròfiles, que ocupen àrees profundament alterades per causes na
turals o, molt més sovint, per acció intensa de l'home i dels animals domèstics, àrees
e:l les quals la competició dels vegetals autòctons resulta atenuada d'una manera
sensible.

Durant els darrers cent anys i, d-una manera especial, durant els darrers decen
nis, els botànics catalans han hagut d'enregistrar la introducció de nombroses espè
cies abans inexistents, la quasi totalitat de les quals es localitzen en ambients rude
rals o arvenses.

I. Departament de Biologia Vegetal (Botànica). Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona. Av. Diagonal 645.
08028 BARCELONA.
2. Institut Botànic de Barcelona. Av. dels Muntanyans sJn. 08004 BARCELONA.
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Un d'aquests ambients, en el qualla vegetació ha canviat fortament d'aspecte
en pocs anys, com a conseqüència de la immigració d'espècies exòtiques que hi han
esdevingut dominants, és el de la vora de les aigües i, particularment, de l'areny dels
rius. Això obliga a considerar la presència de comunitats vegetals que fa poc temps
eren inexistents.

Especialment notables en aquest aspecte són les aliances del Bidelllio1l triparti
tae i del C01lvolvulio1l sepiu11l. 1 Totes dues aliances comprenen herbassars de les
terres humides de les vores de l'aigua. Però, tot i llur contacte topogràfic, que fa que
les comunitats corresponents, immediatament veïnes, de vegades s'interpenetrin
una mica, aquestes comunitats difereixen acusadament entre elles per llur composi
ció Oorística i per llur estructura.

El Bidemiol1 correspon a sòls només apropiats per a la vida de les herbes higro
nitròfiles al final de l'estiu i al començament de la tardor. A l'Europa humida és fre
qüent que la resta de l'any les terres que ocupa estiguin inundades, A la regió medi
terrània, on el Bidemiol1, molt empobrit, té les seves posicions extremes cap al sud,
ci procés sol ésser diferent: durant una gran part de l'estiu l'areny dels rius sol ésser
sec; els teròfits tardorals del Bidemiol1 aprofiten la humitat conseqüent a les tempes
tes de final d'estiu i de tardor, les quals provoquen de vegades elevacions momentà
nies del nivell de l'aigua. Tant en un cas com en l'altre les herbes anuals són els vege
tals més ben adaptats per sobreviure en aquestes condicions d'humitat molt can
viant.

El Com'oll'ulio" sepiu11I, altrament, habita sòls profunds amb humitat perma·
nent durant tot l'any. Les espècies que el componen són principalment herbes pe
rennes o biennals, sobretot hemicriptòfits.

Els estudis bàsics de BRAUN-BLANQUET sobre la vegetació occitana indiquen que
l'aliança del Biodemiol1 és representada encara en aquestes terres extremes de la re
gió mediterrània pcl Bidel1lelllm tripartitae W. Koch 1926 (= Polygo1lo hydropipe
ris·Bidemetwll tripartitae Lohm. in Tx. 1950). associació que té l'òptim a l'Europa
mitjana i que perd importància progressivament en passar a contrades meridionals,
d'cstiu poc plujós. Els inventaris de la taula 1, fets a les valls dels Pirineus catalans i
al veí tcrritori olositànic, de clima humit, mostren encara una composició norística
molt semblant a la del BidenteJWl1 descrit per W. Koch.

A Ics terres d'est iu sec de la Pen ínsu la Ibèrica el Bidentetwn és subst it uït per po·
blacions pobres de Polygol1um persiclIria i Xanthiwn italicllIn. dins Ics quals poden
aparèixer algunes altres espècies de l'aliança, com Bidens tripartita, Polygol1l1'llaptl·
thifoliwll. etc. Aquestes comunitats (Xalllhio illllici- Polygol1etum persicariae O. Bo
lòs 1957) formades sobretot per herbes anuals erectes, que assoleixen SO o 60 cm
d'alçària, poden ocupar superfícies importants a l'areny dels rius. Com més plou a
l'estiu, més fàcil és el desenvolupament de la comunitat. la qual, per això, tendeix a
fcr·se rara a les zones més àrides; però allà on hi ha rius importants no sol desaparèi
xer pas ben bé. Nosaltres en tenim inventaris del pla de la Selva, on, sota un clima
mediterrani de tendència humida, es fa principalment damunt sòls arenosos, i en te
nim també de la baixa vall del Segrç:, de clima semiàrid (taula 2). Encara hi pertany
un inventari fet a Osera, prop de Saragossa (BRAuN.BLANouFT& O. BOIÒS. 1937, t.
13,inv. I).

A les terres mediterrànies humides dels voltants de Girona (conques del Ter i
del Fluvià) el Bit/cl/tio" agafa un aspecte diferent. en primer terme per la dominàn·

I. Rl'l'nnlèll1 yUè la rurrna .. rlllll·flll·"fiflll .n'fl';" ':l< ;IIN,I\lla111.:lIl illl'orr':l,:l a. l'ar .\"I"P;/III/ é.. Ull genil iu plural. llul' VIlI
llir: lk lel< hardil<~l·l<. No l;' p:I' J'lIl,~¡t>le. dlll1l'l<, lk lkrívar-ne Ull gl·nílHI. eom si rll~ lInllltll en l1<11l1inaliu, L'insignc
prnrc,..nr R. Tt "I '. èn e"l'riure ''\l'pi;'' va dcmoslrar que ci "Cll dominí dc la llengua 11.11in:l e"l,'\';' lIlol1 po.:rdil\'¡¡11 dc la
'l'\ a ...tvie"1 1\1 >1,·,nÍl"a. P.:r la nWl':I"a r,tt'l. "'1,,,)(11111, gcniliu llUC \1.1 dir: lk le~ lcubde~. 1111 admel l,I transrormació en
ci ra" geniliu ··/l'l"m(j"·.



TAULA 1: Bidentetum tripartitae
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Altitud (m s.m.)

Inclinació (0)

Cobertura (%)

Altura de la vegetació (dm)

Superfície estudiada (ml)

Característiques territorials:

Bidens tripartita

P~lygonum hydropiper

Polygonum lapathifolium

Característiques de la classe

(Ruderali-Seca1ietea):

1

1400

O

90

4

3 • 1

2 • 1

2

980

O

100

5.4

2.1

+

3

450

O

100

10

25

5.5

Polygonum pers ica ria

Echinochloa crus-galli

Poa annua

Plantago major

Mentha arvensis

Polygonum aviculare

Urtica dioica

Setaria pumila

Sonchus oleraceus

Companyes:

+

+

1.1 1.2

+ 1. l

+

+

+

+

+

+

Ranunculus repens

Juncus bufonius

Glyceria sp.

Cyperus fuscus

Agrostis stolonifera

Lycopus europaeus

Epilobium parviflorum

~lypericum tetrapterum

Procedència dels inventaris:

2.2 1.1

1.2 +

+

+

+

+

2.2

+

+

1 (4451)- Baixa Cerdanya: Alp, camí de la Molina, més amunt

del Mas Riu. Mulladiu sobre esquists (DG 19).

2 (4768)- Ripollès: Freixenet, regall de la carretera de Mol

ló a Camp-rodon (DG 48).

3 (3306)- La Garrotxa: Santa Pau, damunt la vila, vers la Pla

ça Ribera, vora un rec, al costat d'una casa de pagès; terreny

calcari (DG 66).
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TAULA 2: Xanthio-Polygonetum persicariae

Altitud (ro s.m.)

Inclinació (0)

Cobertura (%)

Altura de la vegetació (dm)

Superfície estudiada (ml)

Característiques territorials 1

característiques d'aliança

(Bidention tripartitae):

1

550

O

90

2

2

400

O

80

8

100

3

180

O

90

7

100

4

530

O

40

3

100

5

100

O

100

Polygonum persicaria

Xanthium italicum

Bidens tripartita

Característiques de classe

(Ruderali-Secalietea):

4.3 4.1 3.1

+ + (+)

4 .1

1.1

2.2

r

1.1

5.4

(+ )

Echinochloa crus-galli

Conyza canadensis

Digitaria sanguinalis

Aster squamatus

Plantago major

Sonchus oleraceus

Portulaca oleracea

Rumex crispus

Amaranthus retroflexus

Setaria pumila

Companyes:

Lycopus europaeus

Populus nigra

Panicum sp.

Apium nodiflorum

Veronica anagallis-aquatica 5.1.

+

+

+

+

+

+

1.1

+

+
+

+

1.1

2.1

+

+
1.1

1.2

+

+

+

+

+

1.1

+

+

+

+

1.2

+

r

r

+

+

+

+

+
+

+

+

Espècies presents en un sol inventari: Agrostis stolonifera 2: 1.2;

Amaranthus sp. 5; Anagallis arvensis ssp. eaerulea 1: 1.2; Capsel

la bursa-pastoris ssp. rubella (4); Chenopodium album 2; Chondril

la juneea 2; Corrigiola litoralis 5; Crepis eapillaris 2; Cyperus

cf. longus 3; C. sp. 5; Equisetum arvense 2; E. ramosissimum 2:

Eragrostis cf. barrelieri 2; Gnaphalium luteo-album 2: Lactuea sa-
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ligna 1; Lythrum salicaria 3. Medicago lupulina I. Oenothera bien

nis ssp. biennis (2), Phragmites austral is ssp. australis 4: 2.3;

Polygonum lapathifolium 1: 2.2; Polypogon mqnspeliensis 1: 1.1;

P. viridis I. cf. Rorippa sylvestris 4; RUmex conglomeratus 5:

R. sp. 2; Salix alba 4: r; S. purpurea 5; S. cf. triandra 2; Sapo

naria officinalis 5; Schrophularia aquatica 5.1. 2: Solanum nigrum

5; Verbena officinalis 5: Veronica beccabunga 2.

Procedència dels inventaris:

1- Pallars Jussà: La Pobla de Segur, vora el torrent de Mascarell,

prop de la carretera inferior (CG 38).

2- La Noguera: al nord de Tiurana, riba esquerra del Segre; sòl

arenós amb còdols (CG 54).

)- La Noguera: Térmens, riba esquerra del Segre; codolar (CG 12).

4- Alt Urgell: Coll de Nargó, riba del Segre; fangar humit (CG 67).

5- La Selva: Maçanes, vora la Riera de Caldes; sòl arenós, l m so-

bre el nivell de l'aigua (DG 72).

cia de Bidens frondosa, espècie introduïda probablement no fa gaires anys. Aquesta
espècie. que forma herbassars densos i tendres. d'un metre d'alçària aproximada
ment. a les terres molt humides de la vora immediata de l'aigua. és acompanyada per
plantes del Bidenfion poc freqüents a la regió mediterrània. com són Polygonum
mite i MyosolOn aquaticwll. Hem cregut oportú. doncs, de tractar aquesta comuni
tat. ben caracteritzada dins l'àmbit territorial de la Catalunya humida. com una as
sociació particular: MyosolO aquatici-Bidellletum frol1dosae (taula 3).

En el cas del Convolvuhon sepiul11 els fets es presenten d'una manera en molts
d'aspectes paral·lela. L'aliança és ben constituïda a l'Europa humida. on inlcou els
vels de Calystegia sepiul11 i les poblacions d'altes herbes. en gran part introduïdes
modernament, que voregen els rius: Sohdago sp .. Astersp .• Impafiens sp., OelJothe
ra sp., Erigeron atllwus, etc.

Aquestes comunitats. molt exigents en humitat. penetren ben poc dins la regió
mediterrània. Pràcticament només hi resten els revestiments de Clllystegia sepium,
que cobreixen canyars i bardisses en indrets molt humits.

Ja l'any 1953, en una excursió al delta del Llobregat, en companyia de R. To.
XEN, poguérem reconèixer el significat dels vels de Calystegia sepium que es fan al
marge del riu. Aquestes poblacions pobres han rebut el nom d'Arulldini-ColJvo{vu
letwn sepiwn (Tx. & Oberd.) O. Bolòs 1962 (= Cynanchwn llCwwll-Convo{vu!us
sepiL/m-Ass. prov. R. Tx. & Oberd. 1958).

Ca{ystegia sepium hi és tan abundant com en el Convo{vu!iolJ sepiuf11 medioeu·
rapeu, o més. però el conjunt de la comunitat és pobríssim.

Cynanc/tum acutum, també una planta voluble, hi apareix qualque vegada,
però no sembla que en pugui ésser considerat espècie característica. Més freqüent
en terres poc plujoses. per exemple a les planes de l'Ebre mitjà. cap al nord és rar,
però arriba al Vallès (Lliçà d'Amunt, DG 30), a l'Empordà, al Rosselló, etc.

La canya comuna, Arundo dOllax, moltes vegades és l'espècie dominant en
aquestes comunitats de Ca{ysteg;a sepiwn. Arundo dOllax és una espècie asiàtica in
troduïda per l'home en temps antics i propagada artificialment com a fixadora de ta-
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TAULA 3: Myosoto-Bidentetum frondosae, ass. nova

Altitud (m s.m.)

Inclinació (0)

Cobertura (%)

Altura de la vegetació (dm)

Superfície estudiada (m')

Característiques territorials:

1 2 3 4 5

120 180 150 60 30

O O O O O

100 90

14 20

10

Bidens frondosa

Myosoton aquaticum

Polygonum mite

Característiques d'aliança

(Bidention tripartitae):

Po1ygonum ·lapathifo1ium

Xanthium ita1icum

Característiques de classe

(Ruderali-Seca1ietea):

5.5 5.4

(+) 1.2

(+) +

+

3.1 4.3 1.2

1.3

1.3

+ 1.2

+ 4.3

Urtica dioica

Chenopodium ambrosioides

Companyes:

1.2 1.2 +
+ +

Solanum dulcamara

Apium nodif10rum

Ranunculus repens

Lycopus europaeus

+

+

1.2 +

+ +

+ +

+

Espècies presents en un sol inventari: Amaranthus hybridus 5;

Angelica sy1vestris 1: Aster squamatus 5; Ca1ystegia sepium 2;

Cardamine amara ssp. olotensis 2: Che1idonium majus 1; Conyza

canadensis 4; Cucuba1us baccifer 2; Cyperus eragrostis 4; Da

tura stramonium 5: Echinoch10a crus-galli 3: 2.2; Epi10bium

parvif10rum 2; Eupatorium cannabinum 1; Lapsana communis 1;

Lythrum salicaria 4; Mentha c!. aquatica 1: M. suaveo1ens 1;

M. sp. 2; Mercuria1is annua 5: Oxa1is cornicu1ata 2; Polygonum

persicaria 1; RUmex crispus 4: R. obtusifo1ius 1; Saponaria

officina1is 5; Solanum 1ycopersicum 2; S. nigrum 5; Solidago

a1tissima 1; Sonchus oleraceus 2; Stellaria media 1; Verbena

officinalis 2.
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Procedència dels inventaris:

Subassociació polygonetosum mitis <subassociació típica; dife

rencials: Mtosoton aquaticuffi, PolY90num mite, Angelica sylves

tris, Cardamine amara ssp. olotensis, etc.)

1- Gironès: Bonmatí, riba del Ter, fondal humit; contacte: Oe

nothero-Asteretum pilosi, associació que es fa en una terra

de nivell més alt, no tan humida (DG 74).

2- La Selva: Amer, riba del Brugent; contacte: Apietum nodi

flori (DG 65). Inventari tipus de l'associació i de la sub

associació polygonetosum mitis.

)- Gironès: Anglès, vora el Ter (DG 74).

Subassociació xanthietosum italici (diferencials: Xanthium ita

licum, Aster squamatus, etc_; comunitat de transició vers el

Xanthio-Polygonetum persicariae, pròpia de contrades de clima

no tan plujós).

4- Alt Empordà: Bàscara. riba del Fluvià; sòl pedregós, rela

tivament sec (DG 96).

5- Alt Empordà: Vilaür, riba del Fluvià (DG 96).

lussos i per a la producció de canyes, emprades cn horticultura, ctc. L'cspècie, a la
nostra terra, pràcticament lla fa mai grana fèrtil i cs multiplica només per fragments
de rizoma.

Com és natural, no tots els canyars poden entrar dins el concepte d'Arulldini
COllvolvule1l.lm sepiwl'l, tal com és exemplificat pcr la taula 4. Moltes poblacions
d' Arul1do són plantacions artificials pobríssimes i de composició florística excessiva
ment irrcgular.

També en el cas del Convolvulioll es fa remarcar el caràcter molt especial de les
terres mediterrànies humidcs dcls voltants de Girona. Mentre el Convolvulioll de
Barcelona és poca cosa més que un vel de Calystegia sepium, les ribes del Ter i dels
scus afluents es cobreixen d'herbassars exuberants, que sovint ultrapassen 2 m d'al
çària i que recorden plenament l'aspecte de les comunitats anàlogues que es fan a les
vores del Rin, del Po i d'altres rius de l'Europa mitjana.

Les espècies principals d'aquesta associació gironina, l'Oenothero glaziavio
llae-ASlerelUm pi/osi O. Bolòs & R. Masalles 1983\ (= Oellolhero suaveolentis-Asle
refUm lanceolali) són plantes introduïdes en temps moderns (vegeu la taula 5).

Una de les principals és Aster pilosl/s Willd. Aquesta espècie, determinada pri
merament com a Aster tradescantii L. i més tard com a A. /allceo/mus Willd., sembla
que aparegué a les ribes del Ter cap a l'any 1930. A partir de 1950 s'ha expansionat
ràpidament, en un procés que probablement encara no s'ha acabat.

Solidago altissima i Oenothera biennis s.1. així com Artemisia verloliorum J són
també plantes d'introducció moderna.

I. Segons delerminacions de \V. DIIo,IUC)f (in BC) l'O~II01"~rapredominanlal Gironès i a la Garrotxa ésOe. glazio\'ia.
na Mich. (s Ot'. b;~ntlis ssp. u)',lIros~pofo (Borb:is»). Però O~. b;~III1;sssp. stlm'~of~ns (Per5.) Rou)' et Camus també
existeix en el pais (la Selva. Osona).
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TAULA 4: Arundíní-Convolvuletum sepium

Altitud (ro s.m.)

Cobertura (%)

Altura de la vegetació (m)

Superficie estudiada <ml)

Característiques territorials:

Calystegia sepium

Arundo donax

Cynanchum acuturo

característiques de classe

(Ruderali-Secalieteal:

5.5 ••• 5.5 + 2.2

S.• 2.2 S .• 5.5

S .• '.3 3-.2

Aster squamatus

Atriplex prostrata (:hastatal

2 .1 +

+ +

Espècies presents en un sol inventari: Althaea officinalis 4; cf. Bro

mus rigidus ssp. gussonei 2: 2.2; Convolvulus arvensis 6; Galium apa

rine 3; Glycyrrhiza glabra 6; Hordeum murinum ssp. leporinum 6; Humu

lus lupulus 3; Lepidium draba 2; Mentha suaveolens 2; Phragmites aus

traIis ssp. australis 1: 2.2; Ph. austral is ssp. chrysanthus (- ssp.

altissimus) 4; Pieris echioides 1; Rubus caesius 3; Sonchus oleraceus

6; Urtica dioica 3: 2.2.

Procedència dels inventaris:

1 (6596)- Gironès: riba nord-oest de l'Estany de Banyoles (DG 76).

2 (5714)- La Ribera Alta: Gavarda, vora el Xúquer, talús (YJ 12).

3 (7555)- El Priorat: la Bisbal de Falset, ribera del riu Montsant

(CF 07) (inv. fet amb el Dr. J. Molera).

4 (7879)- Baix Ebre: Illa de Buda, canyar; contacte: població de Phraq

mites austral is ssp. chrysanthus quasi pura (cr la).

5 (2698)- El Montsianès: entre Sant Carles de la Ràpita i l'estany de

l'Encanyissada, vora una sèquia; vel de plantes enfiladisses damunt

Phragmites austral is (cr 00).

6 (7169)- Aragó central: Aguilar de Ebro, vora un camp de regadiu.

De tota manera, no tenim pas indicis que aquesta comunitat d'espècies exòti
ques tendeixi a estendre's més enllà de l'àrea humida limitada aproximadament per
l'Albera i el Montseny.

Ja hem dit que a la conca del Llobregat no existeixen herbassars semblants, al
menys segons els coneixements actuals.

A la conca del Segre tampoc no hi ha res d'equivalent als herbassars frondosos
de les vores del Ter. Per trobar alguna cosa que s'hi assembli cal que ascendim riu
amunt i que ens endinsem en els Prepirineus. Allà podrem trobar algunes petites po
blacions d'herbes del Convolvulion sepium, molt pobres i limitades a extensions re
duïdes; sovint encara sembla que els calgui la mitja ombra dlun estrat arbori clar de
salzes.
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Estrilt. herbaci. allu ...., t., H t-2 L' , H , ,., , L' .., , .., L' O.,
superfiC'le I!sludiildil 1.'1) .00 toO toO " .00 "
Caracteriat.que. terr'lor.als:

"'st.er pi losus 2.. I.' '-' 2.. t· t '-' '-' '-' ,., '-' ,., ,.,
Solldago alt.s•••a '-' .., '-' '-' '-' '-' '-' • '-' L'
oenolhe ..... blenn.,. s. I. '-' l' , '-'

(pr i ne I pa lment o. . qlll"'Dvianal 2.1 l' , '-'

Característiques d'aliança

IConvolvulion seplum} :

"rundo dona" I, , '-' l' , '-' '-' L' l' , .. , '-' '-'
Ilel.anthus tuberos..s '-' '-' '-'
Calyneqi .. ...ph•• '-'

Característiques ~ çl ••••

tRuderllli-secalieteal:

Art_isl. verlot.l0rua l' , '-' '-' L' '-' '-' '-' '-' ..,
p••p.l .... d.l.tllt..... '-'
UTl.CiI diOica '-' L' '-' '-'
Chelidonlu,", .a]ua

Oxalis çorn1c"l.tll

Cony". cilnadlens.s '-'
Cuscuta C;:ilmpeStrl.

Chsnopod.u", albu",

Phytol''';Cil ,",,,,.. rlclOna '-.
HYO.Ol.on aqual.ieu..

Verba.e... pulverul.nl.u.

Ceapanye.:

Rubu. eae ••us 10.2 I.' '-' '-' I· , '-,
o.ueu. earot.a

Rubu. ul.Holiu. '-,
Pieri. hieraeioide.

M....ulu. lupulus Lt ,., '-,
Populu. eanaden.i. '-' '.1

pot.ent.illa '-' '-' ,
reptan.

Daetyli. glomeral.a v.glonoerat.a ..,
Equi.et.u., ....mosissimum

Sapona .. la of!ieina1i.

..... 01.. it.alieum

Cle.ati. vitalba

B..yoni. dioiea
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Espiele. p~e.ent. en un invent.~i o dos' Ag~.-oni. eupato~.a 10: ~a~anthu. ~et~oflexus t. 12: A~etlu.

.inu. IS: Aste~ .quaaatu. t. I]: Atnplex patuls 15: 8allot. ni9~a ••p. foetid. 14. 15: 1.2: Bidens

f~ondo.a ]. 9: 1.1: B.•ubalte~nan. 12, 8~OIlIu. eatha~tieu. 12: e. ~i'lidus .sp. 'Iu. sone i 4, 2.2. 14:

8. cL .terill. 2: 1.2: Cares flacea l, C. hirta 8: Conyolyulu. a~Yen.i. 15, C....lyza .u..at~enll. \2,14,

Cornua .anquine. 2: Corylus ayellana 2: Cratae'lu...onoqyna ·2: Cucubalul baccife~ 6: r: Cyperu. era9ro.

tis 9: Echinoehlo. cru.·q.lll ]. t; Elpu. cL e ••pe.tn. 11: E. cf. ~epen. s: 2.2: Eupatoriu. cannabi·

n.. 4: Euphorbla cyp.ri •• ia. 7. 11; E. hel.oseopu 12; f'est\o\C. elatlor 14: f'oenieul_ yul'lllre lO: Gali..

• par.ne ••p. ap.rine 4. 6, l.2: Hede~a hel.x 2: r: Hellebon... foet.d". 6: I .nd.: Holeu. lan.tu. 11:

Holo.ehoenus ~oa&nu. 8: Hype~ie_ pe~for.t... I; Inul. v ••co•• 1]: L•• i .. flexuo.... 4: Lepid ..... qr"i

n.follu. 14: Lonicera japon>ca 2: r: ~ycopu. europaeu. ]: Kenth••u.yeolen. 10: ~rcuriali. annua 12:

O~iqanum vulqare 4. 11: O.y~'1 .Iba I]: Ox.li. cf. corymbo•• 15: P••tin.c••lItiY•••p .•ylve.t~i. 4: Pi

cria eehioide. 12: Pl.ntaqo ~ajor I; PI.t.nus hi.p.niea 2: PolY'lonum dumeto~..... 6: P ... ite l: P. cf.

per.ie.ria 9; Populu. alb. 2: P. ni'lr. 2: Pteridium .quilinu", 11: Ranunculus repen. l: 1.2: Robinia pseu-

dllcllci. 2: Rumex c~i5pu. 12. 15: R. obtu•• foliu. l. 6: ~, Senec.o yul'lar •• 7: Solaft\ dulc••• ra 1. 2:

S. lycope~sicUIII 9: S. ni'lru. l. 15: Sorqh... halepen.e 5: Stellaria .edla 12: T~ifoli pr.ten.e 4: UI-

..u••inor 2: T.r.xac... off.ein.le 15, Verb.se...... nuat... 1: Ve~bena offleinal •• 15: V>c.a ••tlv. 7. 14.

Proeedanc•• del. inYent.~•• :

1- L. Sely.: St. Jull. del Llor. terr•••• del Ter. r.ba e.querra. 2-J ••obre el riu: pIlIntaci6 de pol-

lancre.: yegetaci6 ..olt den••• pe~6 ••b poques e.pèc.e. (DG 741.

2- Prop del p~eeedent. 2-J ...ob~e el ri" (DG 741.

J- Giron•• : &on..atl. riba del Ter: yarl.nt hu.. ida {DG 741.

4 (111171- Gi~oni., eescan6. yO~. el Te~ (DG 141.

5 (111161- Gi~oni.: a l'oelt de Bescan6. riberal del Ter (DG 741.

6- Gironès: An'llis. ~iba del Te~. cl.r.an. de III •• Izeda (DG 141.

7181151- Gironis, Be.c.nil. vora el Ter {DG 141.

11- La Selv.: St. J"I.i del Llor. riba dret. del Ter, Yllr •• nt poc h ..... d. (DG 141.

9- eaix E.po~di: Colo.ers. rlb. e.querra del Ter, codolar del r .. " lEG 051.

10 (75771- Gironis: Besean6. vora la carretera, s61 profund hu.lt (DG 141. lnvent..ri tipu. de l'asso-

cl.ció. ja publicat anterlor.ent (O. 801òs , 11..1'. Maulle. I9l1l, p. 4)\.

11 18]941- La Selva' a l·.st d'An'llès. riberal del Ter IDG 741.

12 (IIJ9]1· La Sely., entre An'lli. i I. Cellera. riberal del Ter (DG 741.

IJ (7a9')- Gironi.: Sarrià de Ter. vora el Ter; 10. sobre l'.igua. al co.tat de la carretera {DG 11$1.

14 (7S971- Giron¡.: S.~r.¡ de Te~. carreterll de Celrà (DG aSI.

1$· L. Selva: Vllob[ d'Onya~: .61 ar..n6. hu..t: •• t)a.oab~a de plitan. 1 pollancre•.

De tota manera, l'aliança és representada en el curs mitjà del Segre i Ics pobla
cions que hi existeixen mostren una composició norística tan diferent de la de l'Oe·
nOlhero·Asteretum pifosi que creiem oportú de tractar-les com una altra associació:
Oenothero biennis-Halianthetum tuberosi, ass. nova (taula 6).

Oe1lothera biennis hi és representada per una raça diferent (ssp. bie1lnis), que
descendeix de Cerdanya. Ella i la nyàmera, Helianthus fllberosus, espècie poc exi
gent, són els únics representanis del grup de les altes herbes, típic d'aquestes comu
nitats a l'Europa humida.

Però, mentre les altes herbes del Convolvulioll sepillm són poc nombroses a
l'Oenofhero·Helianthetum, com que els seus representants es troben ja dins el terri
tori pirinenc, hom hi pot observar un cert nombre d'espècies euro-siberianes que hi
tenen posicions avançades extremes cap al sud. Així, a Organyà (CG 67), a poc més
de 500 ol d'altitud, es fan dins aquesta associació espècies poc comunes en el Segre
mitjà como són: Arfemisia vulgaris, Chaerophyllum aureum, Coronilla varia, Ga
lillm mollugo, Poa nemoralis, Sfellaria Iwloslea, etc.

Les espècies exòtiques de l'OenOlhero-Asferetum i de l'OeIl0fhero-Helianlhe
fUm es desenvolupen durant l'estiu, de manera que aquestes comunitats presenten
l'aspecte exuberant característic sobretot durant el període autumnal, de setembre a
final de novembre.



TAULA 6: Oenothero-Helianthetum tuberosi
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Altitud (m s .m.)

Inclinació (O)

Estrat arbori, cobertura (l)

Estrat arbori, altura (m)

Estrat herbaci. cobertura (l)

Estrat herbaci, altura (m)

Superfície estudiada (ml)

Característiques territorials:

Helianthus tuberosus

Oenothera biennis ssp. biennis

Característiques de classe

(luderali-Secalietea):

Elymus repens

Pastinaca sativa ssp. ~ylvestris

Artemisia vulgaris

Artemisia verlotiorum

Ballota nigra ssp. foetida

Chaerophyllum aureum

Tanaeetum vulgare

Companyes:

Rubus eaesius

Brachypodium sylvatieum

Populus nigra

Clematis vitalba

Bolcus lanatus

Poa nelJ!.oralis

Fraxinus excersior

Alnus glutinosa

Galium mol lugo

Dactylis glomerata

Stellaria holostea

Saponaria officinalis

Achillea millefolium

Coroni lla varia

Festuca arundinacea

Procedència dels inventaris:

1

550

O

70

18

100

2.5

40

4.3

+

2

550

O

80

1

20

4.3

(+)

1- Alt Urgell: Organyà, riba del Segre, fondal humit (CG 67).

2- Prop del precedent; sòl no tan humit (DG 67). Inventari tipus

de l'associació.
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