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CONTRIBUCIÓ A L'ESTUDI DE LES MOLLERES

DELS PIRINEUS

Laia CASANOVAS POCH 1

ABSTRACT
Contribution to the knowledge or the Pyrenean mires.
This work includes:
a) The struclural and phylosociological sUIVCY or the mire vegelalion in the

Pyrenees. 11 is based on Ihe Zürich-MonlpeJlier school melhod and on computer
dealing with Ihe vegetation relevê (cross--correspondance faclor analysis). We
are describing 3 associations (Car;celllm damll;allae. Car;ci-P;llguiclIletltm and
Coricetlllll lIigrae) and 6 subassocialions (Caricelllm domlliolloe t11oli1lietoSllt11.
Cariat"m domllialloe coricetoslIm ,,;grae. Car;ci·Pillguiculelllm caricetos/lm
sempen·irem;s. Caricewm ";groe caricetoslIt11 curtae. Car;cetlll1l nigrae 11101;
nierosll'" and Caricetltm Il;grae sphog"e/os/lm). inc1uded iOla the Schellch:er;o
Caria/ea class (Nordhag. 1937) Tx. 1937.

b) The ecologica1 characlerislics or Ihc communilies which arc based on: water
lable dynamics. pH values and ionic concenlralion or the intersticial waler.

Water lable remains on surface level and it slightly fJucluates al CaricetJIm
damlliaf/lIe; at Caricemf1l "igrae Ihe ftuctuation is bigger (mid summer water lable
is far under Ihe root level).

Very high pI-! values (6-8) correspond to the communities or Tofieldietalio or
der. Among these. the lowest levels belong lO Caricelllm dm'ollial/ae ('arieetasum
l1igrae. The Caric:etolio Iligrae communities have a lower and wider pH range.
Among these ones. Ihe most eurioic association is the Coricetlll1/ lIigroe (3.7-7.7.
usually ranging 5.5-6.8). whose subassocialions lIlolilliero.wm and spl/(lgllero.HIIII
senle in the 01051 acid environments.

Tbc nutrient rcquirements are really complex to sludy and we have infered
them through the analysis or Ca++. Mg++. Na+. K+• SO:;'. CI-. HPO:;'. NO;.
NO;- • CO; and HCO; concenlrations. The highly oligotrofic communilies have
quite conslant features. Caricemm dO\'olliolloe samples shaw high CO;. HCO;
and Ca++ concentralions. On Ihe olher hand. subassociations molillietosllm and
coricerosum IIigrae show lower concentrations of Ihe above meOlioned ions.

Key \Vords: Scheuch:erio·Coricereo II/·grae. Pyrenees. Mire vegetation.
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I. Introducció i objectius

La informaci6 que presentem s'inclou dins d'un treball més ampli, objecte de la
nostra tesi doctoral. que comprèn l'estudi fitocenològic de les torberes i les molleres
pirinenques, tant les alcalines com les àcides, incloses dins la classe Sc!lellc!lzerio
Cal'icerea, la caracterització ecològica de cada comunitat reconeguda,l'anàlisi de
la flora vascular i briofítica d'aquests tipus de vegetació i alguns estudis particulars
sobre la dinàmica i la productivitat de determinades comunitats.

L"àrea estudiada ha estat la dels Pirineus catalans en altituds compreses entre
els 1500 i 2300 m, de manera exhaustiva; però també hem explorat, seguint un
mostreig més espars però prou significatiu. la resta del vessant ibèric de la serralada,
per tal d'intentar una validació i una generalització dels resultats.

Les molleres ocupen al nostre país extensions reduïdes, sobrelol si les
comparem amb les grans superfícies que cobreixen als països bòreo·atlànlics.
S'estableixen en zones on el nivell freàtic és relativament alt, la qual cosa les
fa independents, fins a cert punt, de les condicions climàtiques generals. Les
variacions en el nivell freàtic, el grau d'acidesa del sòl, la concentració d'ions de
l'aigua intersticial, l'oxigenació del sòl, ... detenninen l'aparició d'una o altra de
les associacions que considerem.

2. Mètode

L'establiment de les associacions i subassociacions s'ha dut a tenne emprant el
mèlode de l'escolà sigmatisla (de Zurich-Montpellier) a partir d'uns 500 inventaris
florístics inèdit's. Els inventaris s'han tractat infonnàticament amb l'editor de taules
XTRINAU (FONT, 1990).

Per a la nomenclatura dels cormòfits, hem seguit Flora El/ropaea (TUTIN

et al., 1964-1980), tret d'algun tàxon per al qual hem adoptal la nomenclatura
proposada per BOLÒS el al. (1993) a la Flora Manual dels Països Catalans. Per a
la nomenclat'ura dels briòfits ens hem basat en CORLEY (1981), per a les molses,
i en GROLLE (1983), per a les hepàtiques.

La caracterització ecològica de les comunitat's, l'hem basada principalmcm
en mesures del pH de l'aigua intersticial i en l'anàlisi del comingut iònic dels
ambients que ocupen. S'han fet 325 mesures de pH al camp mateix, sempre
que el grau d'humitat ho ha pennès, introduint l'elèctrode d'un pH-metre portàtil
CRISON-S06 fins a uns 10 cm (fondària mitjana d'arrelament).

Les anàlisis del contingut iònic s'han fet a partir de les most'res d'aigua ex
tretes en ISO parcel·les on s'havien realitzal inventaris. Les mostres d'aigua, un
cop fixades, han estat posterionnenl filtrades i analitzades al Servei d'Anàlisis
Químiques de la Divisió III de la Universital de Barcelona; els calions Na+ i K+
per fotometria de flama, Mg++ i Ca++ per absorció alòmica, i els anions per
cromatografia iònica (CI-, S04', COi' i HP04' per injecciÓ en una columna amb
detector conductimèlric i N02" i NOi' amb un detector espectrofotomètric de raigs
U.v. de 214 nm).
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3. Resultats i discussió

3.\. Molleres alcalines

Les molleres alcalines (ordre Tofieldieral;a Preisg. 1949) dels Pirineus queden
compreses dins de dues aliances: Cariciol1 da\'ollianae Klika 1934 que inclou les
associacions Car;celllm davaf/ial/ae, Carici-Er¡op!lorerlll1l i Swert;o·Car¡cefllm;
i Caricion maririmae 8r.-81. apud Volk 1939 amb una sola associació, el Carià
frigidae·P""guieu/etum grandijlarae.

El Caricelum davallianae Koch 1928 és. d"entre les molleres alcalines piri
nenques. la més difosa i la més polimorfa. Aquesla variabilitat ens ha menat a
distingir-hi diverses subassociacions:

- Caricetllm da\'allianae W. Koch 1928 I)'picum
- CaricetIlIJI davaflianae mofinietosul1I coert/leac subass. nova
- Car;cellll1/ davaf/ial/ae caricetosum nigrae subass. nova

3.1.1. Caricetum davallianae W. Koch 1928 typicum

El Carice1U111 davallianae fonna una gespa densa d'hemicriptòfits que in
clou un bon nombre d'espècies cespitoses i també, d'altra banda, alguns geòfits.
Molt sovint, doncs, el recobriment global de la vegetació ateny el IOD %; po
dem trobar, això no obstant, recobriments del 80 - 90 % de la superfície i. fins
i tot, alguns d'inferiors en alguna ocasió. L'estrat muscinal hi és generalment
molt desenvolupat, amb recobriments que superen el 60 %. Fa una catifa espessa
que esdevé característica en aquests medis. Hi dominen Campy/iu111 srellarum i
Drepallocladus rel'o/vens, molt abundants a les comunitats basífiles, al costat de
Bryum pseudorriquerrum i CralOneuron falcarum.

Tots els inventaris que hem inclòs dins el Caricerum davaffiwwe són canlc
teritzats per una gran abundància de Corex doraJfiana. Aquest tret els distingeix
de la resta de comunitats de l'aliança. les quals, si contenen aquest càrex, és
sempre en quantitat molt més baixa. L'alt percentatge d'espècies de Molinio·
A,.rhellorhererea, afegit a la fona presència d'espècies de l'aliança, SÓn carac
terístiques, també, d'aquesta associació.

El CaricefIlI1l c!avaJfianae típic es fa en superfícies planes o de pendent suau
(O~200), allà on la capa freàtica aflora, o bé a les vores dels torrents d'aigües
carbonatades que xopen el sòl dels voltants i penneten la insta]·lació de la mollera.
Són sòls que es mantenen embassats gairebé tot l'any: el nivell freàtic hi oscil·la
poc i el període d'assecament hi és breu. Des de final de juny fins a la darreria de
setembre -l'interval en què la vegetació es troba en aclivitat- el grau d'hidratació
del sòl s'hi manté força elevat.

Aquesta subassociació es desenvolupa damunt de subslrats calcaris pels quals
circulen aigües riques en sals. sobretot en carbonats. A l'aigua intersticial, la con
centració de carbonats oscil·la entre 100 i 470 ppm. segons les localitats, mentre
que la concentració de calci hi és també elevada. entre 15 i 40 ppm. Aquests valors
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s6n molt pròxims als que hem observat al ClIrici-EriopJlOrewm, que molt sovint

constitueix la vorada de la comunitat.
El continguI de l'aigua en sulfats i en clorurs no és gaire baix. Tampoc no són

baixes les concentracions de K+ i Mg++. Els valors de fosfats. nitrats i nitrilS són.

tal com es podia preveure, molt baixos.
L'interval de pH s'estén des de sòls neulrobàsics fins a sòls lleugerament àcids,

en conjunt una mica més àcids d'allò que TURJ\dEL (1955) assenyalava (que eren
de 7,1-7,9, excepcionalment 8.2). El valor òptim, ratllant el?, és també inferior al
que GUJNOCI'IET (1938) havia indicat per al Caricelum davallianae dels Alps.

Estem d'acord amb BRAUN- BLf\NQUET (1948) a considerar el sòl del Caria
11/111 dal'(Jffitlllae menys alcalí que no pas el del Carici- PinguicII/etulII. Segons les
nostres observacions, Ics diferències de pH entre ambdues comunitats són petiles;
sempre però, els valors són lleugerament més alts en el Carici-Pillguicu/ctulll. La
variació de pH mesurada per nosaltres (6,2-7,9) cal atribuir-la al grau de concen
tració de carbonats. Les comunitats amb una concentració de carbonats inferior
al valor mitjà tenen pH entre 6,3 i 7 i són voltades de torberes i de molleres del
Caricion nigme. En canvi, n"hi ha d'altres en què l'abundància de carbonats de
tennina, fins i tOl. la fonnació de concrecions al voltant de les molses i de les rels
de fanerògames; el pH, llavors, oscil·la entre 7 i 7,9.

El Caricetum daml/ial/ae típic és propi més aviat de l'estatge subalpí. Als
Pirineus es distribueix principalment entre 1500 i 2000 m, bé que en algun cas pot
baixar fins al límit superior de l'estatge montà (a la Vall d'Aran, fins a 1350 m
d'ahitud).

Els representants de l'associació ocupen des d'àrees d'extensió reduïda
(10m2), a les vores dels cursos d'aigua, fins a superneies força grans. Sem
pre, però, sobre substrats calcinals que es mantenen inundats des de la primavera
fins a mig estiu; més endavant, però, poden estar sotmesos a un lleuger assecament.

D'entre les molleres alcalines, aquesta és la més corrent als Pirineus i la que
pOl fomlar poblaments més extensos. Així i tot, la necessitat d'un substrat idoni la
manté confinada als massissos calcaris, d'altra banda poc freqüents i poc extensos
i amb uns recursos hídrics sovint insuficients. Per bé que força estès, la freqüència
del Ca,.icetum daval/inae no es pot comparar amb l'abassegadora presència que el
Ca,.¡cetul1l I/¡gme té als Pirineus. Les localitats on "hem observat es distribueixen
d'un cap a l'altre de Ja serralada.

3.1.2. Caricetum davallianae W. Koch 1928 molinietosum coeruleae subass.
nova

Es diferencia de la subassqciació típica per l'alt recobriment que hi acon
segueixen Molinia coem/ea i Succisa prmellsis, com també per la constant
presència d'altres espècies de l'ordre Mo/iniela/ia (Galilll1l u/igit/osilm, San
gl/isorba officina/is,... ) i de la classe Molinio·Arrhefl(uheretea en general, com
Tri/ofium pralense o Lotus comiclI/aws, També considerem diferencials de la
subassociació Ellphrasia hirtella i Cemial/a campestris, poc abundants però ex-
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elusives. Presentem 13 exemples d'aquesta subassociació nova a la taula 2; COIll

a inventari tipus escollim el número I de la taula.
La subassociació apareix en aquelles àrees on cap a finals del mes d'agost

s'esdevé un descens del nivell freàtic: l'assecament més Omenys imponant que es
produeix a la superfície determina l'establiment de Ma/illia coem/ea i les altres
diferencials. Es fa en substrats amb valors de pH molt centrals en la neutralitat
(les mitjanes ascil·len entre 6,3 i 7,8). El contingut iònic de ¡'aigua intersticial
manifesta, en relació a la subassociació típica, uns valors 11101t més baixos en la
concentració de carbonats i bicarbonats (50 ppm de mitjana) i també. lògicament.
en les concentracions de Ca++ i de Mg++.

La subassociació moliniefoslIm coeruleae es troba repanida per lOtS els
Pirineus i es fa més abundant cap a la part central. Ocupa àrees no gaire grans.
d'uns 25 m2 .

3.1.3. Caricetum davallianae W. Koch 1928 caricetosum nigrae subass. nova

Fa el trànsit entre el Caricetum (/Ol'al!ianae i les comunitats del CariCefl1111
nigrae. Es caracteritza per l'abundància de Carex nigra i la relativa freqüència de
Cm"ex ec"illata i Swertia perelll1is. A la taula 2 presemem 12 inventaris d'aquesta
subassociació nova. Com a invemari tipus escollim el número 18.

La subassociació cariCe1OS/.IIlI nigrae se silUa resseguint les zones humides i
de substrat sovint fangós. S'instal·la allà on el pH, tot i essent baix, s'acosta a
la neutralitat (entre 6,2 i 7.5). Les concentracions de carbonats/bicarbonats i de
calci i magnesi de l'aigua intersticial són. com a la subassociació molilliefOsum.
més baixes que al Caricewm dal'al/ial1ae típic. Pel que fa al contingUI de CI- i
de a+. hom observa un cert increment respecte de la subassociació típica, cosa
que l'acosta a les comunitats del Cariceful1I l1igrae. La resta de ions presenten en
aquesta subassociació unes concentracions molt baixes.

El Cariceflllll davalliallae c{Jrice1Osum n;grae és abundant. sobretot. a la part
central dels Pirineus. Hi fa taques no gaire grans. d'uns 30 m2 .

3.1.4. Carici-Pinguiculetum grandiftorae 8r.-BI. 1948 caricetosum pseudo
tristis subass. nova

Dins el Carici·Pingl/iculetul1/ hem considerat una subassociació nova, la sub
associació ('ari('C1OSIlIl1 psclldofrisfis. Es distingeix per la presència important de
Cm'ex sempelï'irel1J ssp. pse/ldolrisfis (el qual substitueix Carexfl'igida de la sub
associació típica) i per un nombre més petit d'espècies de Caricioll (/Ol'alliallae.

El recobriment herbaci (90-100 %) hi és més alt que a la subassociació típica;
el recobriment muscinal, en canvi, hi és més baix (0-10 %). La durada del
període d'assecament (des del mes de juliol) és l'obstacle principal que fa difícil
l'establiment muscinal. Campylill11l sfellatul1l i Drepal1oc!adus rel'olvells no hi són
presents. mentre que 81)1/1111 pseudofriqllefl'lIl11. CraronclIl'On falc{If//lll i Plli/ollo
fisfolltalla fonnen únicament coixinets dispersos. La subassociació Cal'iCefOSllm
pseudofrisfis. doncs, pren l'aspecte d'una gespa discontínua fomlada per petits
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claps que apareixen temporalment humits. Presentem 5 exemples d'aquesta sub
associació nova a Ja taula 3: com a inventari tipus escollim el número 15.

En Ja subassociació car;cetosum pseudo,r;st;s, Ja circulació superficial d'aigua
sol veure's interrompuda cap a mig juliol i obliga Ja vegetació a suportar una forta
secada. En el cas de la subassociaei6lípiea els períodes d'eixut que hi pugui haver
no són mai tan pronunciats. Els valors de pH del sòl en la subassociació carice·
rosum pseudorristis es mouen dins d'un interval inferior als de la subassociació
lípica; neutro-àcid. 6-6,8 (7,9 en un cas), amb un valor mitjà de 6,7. Aquest fet
concorda amb les diferències florísliques que hem comentar més amunt.

3.2. Molleres àcides

Les torberes i les molleres àcides dels Pirineus presenten, a nivell sin
taxonòmic, més dificullats que no pas les molleres alcalines. Els problemes es
plantegen quan hom dubta entre seguir la sintaxonomia utilitzada pels autors
europeus - que distingeixen les molleres àcides, classe Scheuchzerio-Cariceleo
nigroe (Nordh. 37) Tx 37, de les torberes. classe Oxycocco-Sphognelea Br.

HI. et R. Tx 43 - o bé incloure totes aquestes comunitats en una sola classe:
Scheuchzerio-Caricelea nigroe. El reduït nombre d'espècies característiques de
la classe Oxycoceo-Sphagnelea que arriben als Pirineus (sovint amb baixos reco
briments) ens ha decidit a incloure totes les comunitats de medis àcids (torberes i
molleres) dins la classe Scheuchzerio-Coricelea (Nordh. 37) Tx 37.

Dins d'aquesta classe als Pirineus distingim els ordres:
Scheuchzerielolio paluslris Nordh. 37, molt feblement representat per les
comunitats de Drosera longifolio i Scorpidium seOl·pioides.
Coricelolio nigrae Koch 26, on s'inclouen les associacions Coricetllm nigrae,
Col/ullo-Sphogllelum, Northecio~Scirpetllln i Sphogno-Ericelum tetralicis.
El Caricelum "igme Br.~Bl. 1915 és el tipus de mollera més freqüent als

Pirineus i el que presenta un grau més alt de polimorfisme; ha estat precisament
aquesta variabilitat el que ens ha induït a distingir-hi diverses subassociacions:

Coricelllm nigrae típic
Corice1Um "igroe caricetosuJ1I curtae subass. nova
Caricetum "igroe molinielOsum subass. nova
Caricetum nigroe sphagnetosum Casanovas 1989

3.2.1. Caricetum n¡grae Sr.-SI. 19 I5 typicum

El Carice1Um nigrae generalment fa prats densos en els quaJs la vegetació
recobreix el 100 % de la superfície. No obstant això, a les zones amb una fluctuació
hídrica important, que passen de l'entollament a la sequera, el desenvolupament
de l'estrat muscinal queda molt limitat, i llavors el recobriment total no sobrepassa
el 75%.

L'associació és constituïda essencialment per hemicriptòfits, entre els quals
predominen les ciperàcies. Carex nigra, espècie rizomatosa, domina sempre
la comunitat. La raó d'aquest predomini caldria cercar-la en la gran capacitat
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colonitzadora d'aquesta espècie o, potser, en Ja baixa competència que hi sol
haver en els ambients tan mudables que ocupa. De fet, així que les condicions
esdevenen més estables, el Car¡cefllm nigrae va essent envaït per espècies de les
comunitats veïnes (sovint comunitats de Nm'dus ..arieta quan la humita! es manté
sempre més baixa) i acaba diluint-s'hi. Més que creure que aconsegueix l'òptim
en aquesta inhòspita variabilitat ambiental, ens inclinaríem a pensar que li són
vedats, per causa de la competència, els altres dominis.

A part del càrex que comentem, també són espècies molt freqüents a
l'associaci6 i, a més, característiques, Carex echinaro, Vio/a patltstr;s. Leol1fodol/
duboisii i .ItlJlCllS fili/ormis. També hi apareixen, bé que d'una manera aïllada,
espècies del CariciolJ davallianae.

AI Caricerum nigrae els briòfits solen ésser abundants; de fet. però. la vari
abilitat en el recobriment és tan gran que pot anar del Oal 100 %.

Heus ací les races florístiques que reconeixem dins de la subassociació típica:
a) El Caricetum nigrae típic. Carex nigra hi pot formar poblamenrs gairebé

monospecífics' (TURMEL, 1955) o bé presentar-se acompanyat de Carex echi
nata, Viola palustris, LeontodoJ1 dl/boisii i poques espècies més (G RUBER, 1978).
Aquesta comunitat tan extraordinàriament pobra (9 o 10 espècies, si no hi ha irre
gularitats del terreny que originin microhàbitats diferents i facilitin l'entrada d'unes
quantes espècies més) colonitza els estanys o els bassiols reblerts i aquelles zones
on hi ha sedimentació activa de materials (meandres i deltes de rierols). En tots
aquests ambients el nivell freàtic es manté permanentment alt. Sovint la vegetació
cormofítica s'instal·la sobre una catifa de molses, de composició florística moll
diversa segons la dinàmica estacional de la comunitat (períodes de submersió i
de sedimentació activa de materials). Les molses recobreixen des del 10 al 90
% de l'àrea. Les espècies més comunes són Drepanocladus exannlllatlls, Bryum
pselldorriquetrum i Philonotisfontana, capaces de mantenir-se temporalment en
immersió. També s'hi poden trobar Campylium stellatum, Cratoneuron falcatum
i Drepanocladus revolvens, molt menys abundants que no pas a les molleres alca
lines, o Calliergon slraminellm i Aulacomnium palustre. Els esfagnes hi són rars:
escadusserament hi apareix alguna espècie hidròfila com Sphagl1um subsecundum,
S. leres o S. pfalyphyflllm (inv. 28-70 de la taula 4).

b) Cobrint pelites extensions en els rierols amb poca circulació d'aigua,
trobem un Caricetll1Jl nigrae ric en Eriophorum angllstlfolium. Aquesta fàcies
d'Eriophorum angustlfolium es caracteritza per l'abundància d'aquesta ciperàcia,
que es comporta com a pionera i que li confereix un aspecte particular. Les molses
hi fan una catifa contínua sobre la qual arrelen les fanerògames. El briòfit més abun
dant és encara Drepanocladus exa111H1latus, acompanyat d'altres espècies també
hidròfiles. com Philollotisfontana, Bryum pselldotriqlletrum, Calliergon sarmen
tosum i Sphagmon allriclllatllm (inv. 24-27 de la taula 4).

FERNANDEZ PRIETO et al. (1987), en estudiar les torberes galaico-astu
rianes, parlen d'unes comunitats que inicien la colonització dels estanyols, car·
acteritzades per SphagnwlI cuspidatum i Eriophorum angllsflfolium, en les quals
EriopllOrum angus!lfolium, com en el nostre cas. es comporta com a pioner.
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e) No és rar de trobar claps de Caricelltm n¡grat! en els quals Carex J1jgra
comparteix la dominància amb JunclIsfiliformis. Es tracla d'una comunitat d'una
gran migradesa florística, que sïnslal.1a en bassiols temporals i de substrat fangós
(observació que coincideix amb allò que CHOUARD (1929) assenyala al massís
de euvielha. on indica J,IllCIIS filiforll/is a la pan de la mollera que queda dins
l'aigua). Les molses solen ésser-hi presents i moll diverses, des de les espècies
hidròfiles del Car;celllm ,,¡grae típic fins a espècies meso-higròfiles. com alguns
Pol)'lriclllfl1l o SplWgllU11I subllirells, que ocupen les pans de la comunitat menys
influïdes per l'aigua. Aquesta variant també ha estat observada per CARRILLO &
NINOT (1992) a les valls d'Espot i Boí (inv. 71-80 de la taula 4).

d) En estendre's cap a substrats menys humits, el Carice/tlm I/igrae típic pOL
variar gradualment i atTibar a formar una comunitat molt més rica, la variant de
Nan/lis, que representa la transició vers el Selillo-Narde/tll1l, De fet, entre ambdues
comunitats hi ha tot un conjunt d'estadis intenl1edis que, fins i IOt, arriben a fer-ne
difícil la delimitació, Aquesta variant, en oposició a l'anterior, presenta una alta
diversitat florística, resultat de l'entrada d'espècies dels prats veïns com a con
seqüència d'un assecament relatiu del sòl. El seu aspecte és el d'un pral més baix,
més divers i menys homogeni que l'associació típica, El recobriment de Carex lIi
gra hi és escàs i. percontra, hi entren espècies com Se/agillel/a se/agilloides. Daety
/orJ¡i::a maeu/ata. Pediell/a,.is pyrellaiea i HomogYl/e a/pilla, Hi són freqüents els
petits accidents del terreny que provoquen un augment de la diversitat; així. a les
convexitats, que resten més allunyades del nivell freàtic, comencen a sorgir alguns
peus de Cal/ulla vli/garis. PillllS uIlcillata. Lu:ula multif/ora, Euphrasia stricta i
Luzu/a eampestris i claps dels briòfils (SpJWglllllll subllitens. Au/aco11l11;uJ1I pa/us
fre, Homalothecillfll nitens iSphagl1um capi/llfo/ium). A les petites concavitats que
queden entremig, fàcilmenl inundables, hi perduren espècies minerolrofes com
El'iopllolï/m al/gllstl[o/iuIII, 111/1cus fi/iformis i Carex alpina, i molses hidròfiles
com Pili/OI/oris Jomal/a, BrywlI pseudotl'iqlletrwlI, Drepanoc/adlls exallllula/tls,
Calliergon stram;nellnl. C. cllspidatlllll, SpJwgl/Wll teres, S. p/aryphyllwll i S. slIb
seCl/ndl/ni. Aquesl darrer esfagne és una espècie altament higròfila, capaç de pas
sar, quan la comunital queda embassada, llargs períodes completament submergit,
caracteríslica que lambé ha estat observada per GHESTE~'I & VILKS (1980) a les
molleres i torberes del Llemosí. Segons aquests autors, a partir d'aquests esfagnes
se'n podran desenvolupar altres de característics de les lorberes, com Sphagl1l1!11
fal/ax. S. pa/ustre, .. , que nosaltres trobem a la subassociació sphagl/elOStU11. En
conjunt la comunitat es presenta com un micromosaic en el qual alternen espècies
higròfiles i espècies que temporalmenl es poden independitzar de l'aigua del sòl
(inv. 1-23 de la taula 4).

El Caricetum I/igroe admet fortes variacions en el nivell freàtic. Instal·lat a la
vora de fonts, de llacs, de rierols, o fent un tapís continu en estanys reblerts, suporta
l'entollame11l originat per la fosa del glaç en començar l'estiu, així com davallades
notables de la capa freàtica que, vers la meital o la darreria d'esliu, poden resoldre's
en un assecament definitiu. Supona bé un sòl mal airejat Convé rer nolar que, si
bé el CaricetwlI daval/iallae també colonitza indrets de caraclerístiques sembla11ls,
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requereix un nivell freàtic permanentment ah. El nivell freàtic canviant és al
Caricet/lnl "¡groe un dels factors heterogeneïtzadors més imponallls.

El Caricetum nigrae s'estableix generalment en zones planes O de pendent
suau. Moll excepcionalment, però, pot fannar pelites taques en terrenys de pen
dent pronunciat (fins a 45°). Forma fragments que s'il1lercalen amb la vegetació
veïna (variant de Nardl/s stricta) O recobreix grans superfícies homogènies (sub
associació típica). L'àrea que cobreix pot anar dels 10 m2 fins als 100 111 2 ,

Quanl al tipus de terreny, malgrat que mostra una preferència pels substrats
silicis, hom pot trobar també aquesta comunitat sobre terrenys calcaris. En són
una prova les comunitats de Caricetwl1 nigrae de l'estany de Toro (vessant sud
del Tuc de Molleres) que es desenvolupen damunt de calcàries i tenen un pH de
6,9. Segurament la situació d'aquesta mollera al delta de l'estany s'explica perquè
hi imperen unes condicions desfavorables que hi fan impossible l'establiment de
qualsevol altra comunitat amb menys capacitat colonitzadora.

L'àmbit de pH del Caricelllm lIigrae abasta una àmplia gamma de variació
(4,6 - 7,8). El valor mitjà és 6,3. D'entre les diverses fonnes del CariCell1/l1

I/igrae, la variant de JIIIICllsfilt}ormis s'inclina pels valors pròxims a la neutralitat
(6,8 de mitjana); la variant de NOI·dus, en canvi, ocupa ambients àcids o acidificats
(essent de 5,7 el valor mitjà) i la fonna típica, finalment, tolera una gran variació
(6,4 de mitjana). La presència del CariCelW}/ nigrae en terrenys de reacció neutra
ens indica, una vegada més. la manca d'exigència de la comunitat i rexistència
d'altres factors, com és ara el caràcter pioner i la manca de competitivitat, que fan
possible el seu establiment.

La presència de nutrients. a l'aigua intersticial és molt variable. En con
junt, però, i admetent el risc de la generalització, el Carice1U1I1l1igrae correspon
dria a les molleres àcides d'ambients més rics dintre de la migradesa iònica que
caracteritza aquestes comunitats. L'anió CI- s'hi troba en baixes concentracions,
si fem excepció de les comunitats en les quals el bestiar boví, amb les potes o
amb els excrements, ocasiona una aportació aliena. La quantitat de S04', N03"
i N02" és una mica més alta que en altres comunitats que ocupen medis de pH
igualment àcids. L'anió HP04', generalment molt escàs, aconsegueix aquí un
nivell remarcable; inferior, però, als de les torberes. La variació en el contingut
de C03' i HC03" va de 50 a SO ppm. També en aquest cas la forma típica mostra
una gran heterogeneïtat. La composició de cations no és gaire diferent a la d'altres
comunitats si n'exceptuem el Ca++, que hi és present en quantitats notablement
inferiors que a les molleres alcalines.

Es tracIa, ja ho hem dir diverses vegades, del tipus de mollera més freqüent
als Pirineus. El trobem des del sector oriental, al Canigó, a la Vall de Ribes i
a la Cerdanya, fins al sector occidental. La seva amplitud altitudinal és la més
gran entTe les molleres, dels 1500 fins als 2400 m. Podem dir, doncs, que és una
comunitat subalpina que s'estén fins a la banda superior de l'estatge montà i fins a
la inferior de l'alpí. L'altitud mitjana és de 2100 m per a la fàcies típica, comuna
a lOt el Pirineu.
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3.2.2. Caricetum nigrae Br-SI 1915 caricetosum curtae subass. nova

És rar i ocupa superfícies de poca extensió, en antics estanys reblerts, on hi ha
només un lleuger escolament superficial d'aigua. Segons GALLANDAT, 1982, al
Jura una comunitat semblant a la pirinenca es fa a les fosses de recolonització de
les torberes. Florísticament pobra, es caracteritza per la presència de Carex curta,
que comparteix la dominància amb Carex nigra o fins l'arriba a substituir, per
la disminució que hi mostren les espècies característiques de l'associació (Viola
pall/srris, Carex echinaf(l i Leonrodon duboisii), per la incorporació de plantes que
busquen ambients aigualosos, com Carex vesicaria, Epilobium palustre iSaxifraga
stelfaris, i per l'escassa presència d'espècies dels CalfllJ1o-Ulicetea. Els briòfits
que hi sovintegen són espècies hidròfiles, com Philonotis fOlltana, Calfiergon
straminew7I. Campylillm stelfarlllll. Drepanocladus exanl1l1larlls. Sphagnum teres
i S. auriculaf/lm. Aquesta subassociació recorda unes comunitats que, segons
BRAUN- BLANQUET (1948) voregen els bassiols de Menyanthes trifoliata i Carex
rosrrata al Coll de Pimorens (aproximadament a 2000 m d'altitud 2). A la taula 5
presentem 6 exemples d'aquesta subassociació nova; com a inventari tipus escollim
el número 3 de la mula.

Se situa en indrets on l'aigua s'escola per la superfície durant una gran part de
l'estiu, la qual cosa comporta una bona oxigenació del sòl. La comunitat ocupa
els substrats àcids, amb un pH comprès entre 5.6 i 5.9, en els quals la migradesa
iònica és patent.

Cobreix extensions reduïdes (10 - 25 m2), que se situen al voltant dels 2000 m
d'altitud, i és més abundant als Pirineus centrals que als orientals.

Nombrosos autors parlen d'un Carici canescenris-Agrostidetum caninae R.
Tüxen 1937, que se situa al sector boreo-atlàntic (vegeu DUVIGNEAU 1944, VAN
DEN BERGHEN 1952), associació que, segons aquest darrer autor, a Europa central
seria substituïda per una comunitat molt pròxima del Caricetum nigrae. Diversos
investigadors alemanys consideren, en canvi, com a idèntiques ambdues comuni
tats. OBERDÜRFER (1977) no admet el Carici-Agrostidetum, però descriu una
fonna montana del Caricetum nigrae que hi podria correspondre. Sembla que el
Carici-Agrostidetwl1 irradia només fins a Bèlgica i el nord de França. Als Pirineus
no podem considerar que existeixi el Carici caneseenris-Agrostidetum canil/ae tot
i que trobem alguns Caricetum nigrae amb una presència constant de Carex curta
i una gran pobresa en espècies de les unitats superiors, trets, tots dos, propis del
Carici-Agrostidetum. Per això, i inclinant-nos pel criteri d'OBERDÜRFER, hem
distingit la subassociació caricetosum curtae, que presenta, tant florísticament
com ecològicament, afinitats amb el Carici-Agrostidetum. Coincidint amb allò
que indica VANDEN BERGHEN (1952) per al Carici-Agrostidetuf1l, la nostra nova
subassociació ocupa aigües de corrent feble, pobres i bastant àcides. Aquest mateix
autor, en l'estudi que realitzà sobre la vegetació de sòls torbosos d'Andorra (1982),

2 Esmenem un error d'impremta a BRAUN- BLANQUET (1948) pel que fa a l'altitud del Coll
de Pimorcns, que no és aproximadament de 1000 m sinó de 2000 m.
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parla d'unes molleres àcides caracteritzades per la dominància de Carex rostrafa i
de C. curta, que podrien correspondre a la subassociació que nosaltres descrivim.

3.2.3. Caricetum "¡grae Br.-BL 1915 molinietosum coeruleae subass. nova

Es caracteritza per presentar recobriments baixos de Carex Il¡gra, espècie que
alterna amb Molinia coel1lfea, i per la presència constant de Corex ecJ¡¡"ara. La
resta d'espècies pròpies dels Scheuch:erio-Caricerea minva considerablement en
relació a l'associació lípica. Aquesta subassociació ocupa extensions variables
en indrets on la capa freàtica ascil·la notablement. Són aquests alts i baixos
en el nivell freàtic allò que permet l'enriquiment en espècies (Sl/ccisa pra/ellSis.
Agrostis c{mino, VaccilliulII myrtilll/s. Gel1isra Gl1glica i Desclwl1Ipsia flexuosa)
que podem considerar com a diferencials de la subassociació. Hom hi troba, així
mateix, molses capaces de resistir períodes poc humits (Aulacomnium palustre.
Polytriclllll1l COl1ll1lune, C/imaciulII dendroides) i diversos esfagnes paniculars,
com SphagnulII palustre, S. papillosul1I, S. capillifolium i S. subnitens que, en no
haver de sotmetre's a períodes prolongats d'inundació, s'hi poden anar estenenl.
Aquests mateixos esfagnes són els que ajudaran a la construcció del tapís que serà
la base de la subassociació sphagnetosum i que servirà, més endavant, per iniciar
la construcció dels coixinets del Cal!lmo-Sphagnerum subnitell1is. Presentem 17
exemples d'aquesta subassociació nova a la taula 6; escollim el número 4 com a
inventari tipus.

La notable variació del nivell freàtic que es dóna a la subassociació mo!inielO
Sllm coeruleae determina un bon airejament del sòl. Aquesta comunitat prefereix
els ambients de pH baix (5,2 de valor mitjà). Les poques anàlisis que hem pogut re
alitzar sobre el contingut en nutrients de la subassociació molinietosulII no ens han
pennès treure'n gaire conclusions. Tot i les poques diferències que s'entreveuen
en relació a la forma típica de l'associació, podem assenyalar unes concentracions
lleugerament més alies en CI- i S04', i també la manca de fosfats. Se situa cap
als 1700 m d'altitud i és freqüent, sobretot, a la part central dels Pirineus.

GOBAT (1984) descriu de l'alt Jura diverses variants del Caricetum nigrae,
una de les quals, força heterogènia, es caracteritza per la presència de Molinia
coerufea i presenta una ecologia molt pròxima a la que nosaltres hem descrit per
al Caricelllm nigrae mo/illietosul1l.

4. Sintaxonomia de les torberes i molleres estudiades

CI. Sc/¡ellc/¡zerio-CoriceTea lIigrae (Nordh. 1937) Tx. 1937

O. Tojieldieralia Preisg. 1949
AI. Caricion davaffianae Klika 1934

Ass. CaricetwlI dal'affiallae W. Koch 1928
Ass. Carici·Eriopl1orewm larifolii 80lòs et Vives 1956
Ass. Swertio-Caricewl1l nigrae Vigo 1984

AI. Caricioll maritimae 8r.-81. apud Volk 1939
Ass. Carici frigidae·Piflguiculewl1l gralllliJlorae 8r.-81. 1948
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O. Caricetalia "igrae Koch 1926 em. Nordh. 1937
AI. CariciolJ nigrae Koch 1926em. Klika 1934

Ass. CaricerwlI nigrae Br.-BI. 1915
Ass. Call1ll1o-Sphagllellll1l subnitelllis Casanovas 1989
Ass. Narthecio-Scirpetllm cespilOsi Sr.-Sl. 1948
Ass. Sphagno sl/b"iteJlfis~E,.icerwllretralicisBallesteres et al. 1983

Agraïment

Voldria agrair al doctor Josep Vigo i Bonada les seves indicacions i la revisió
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Taula 1. Caricetum davalliallae W. Koch 1928 typicum

NUlllero d'ordre , 2 ) • , • , , ,
" " 12 l3 ..

Altitud 'do s .... J '" '" 'SO '" ", 'O' '" '" m '" '" '" '" '"E:o:po¡;idó

Inclinaci6 1°' 05 20 " lO 05 " " " l3 " 02 02

Recobriment U, " " lO' " " lO' " '00 " " " 80 '00 lO'
Superfíe;e estudiolld" ¡ ..2 1 lO 20 lO 20 12 l3 " 12 " l3 "

, 20 20

O" .. , .. , U - '-' .., ••• U - '-' U - '.'
Característiques •• l'assoeiao;i6

C• ..-ex d .. val l i.tna .. ) l.2 2.l .., ).) ••• •.) 3.2 3.2 l.2 ).2 2.2 ..) '-'
PinguJcula vull1aris l.2 2.) l.2

Característiques •• 1· ... li ..nçll Cllricion dIJvalJJ.nae ¡ •• l'ordre Tofleldi",cali •

Eriophoru/II ¡aU toliu. 2.2 l.2 2. , '-' 2.2 2.2 2.2

PlIrndlssia palustris 3.2 l.2 2.2 2.2 2.2 2. , 2. , 2.1 1.1 l.2 l.2 2.2
Se¡aginel ¡di seJaginoides l.2 2.2 2.2 1.1

ClJ ..pyJ iu.. stel1"tul'l l.2 2.2 l.2 2.2 2.2 ).) 2.2 '.2
Tofieldía calyculata l.2 l.2 1.1 2.2 l.2 l.2 '-'
;>.-i ..... 1<1 farinosa l.2 1.2 2.2 1.2 1.1 1.2 3.2

E:l.ocharis quinqueflora l.2 L)

Juncu5 .. Jpinus l.2 2.2
ColIrex lepidoclJrpa ).2 2.2 ).2 l.l l.2 3.2 ).) 2.2 2.2 2.2 2.2 3.2 2.2 LI
Swerc¡,I perennis 2.2 2.2 L' '-'
C/1.rex frígid"

Característiques •• ,- cl"'5&e li tran.greuives d'DxyCoCco-Sphagnetea)

PinglJicula grlJndifJoril L) ..,
l.eontodon duboisii l.2 1.1

Bryum pseudotriquetrum

Drep"noC"I ..òus revol vens 1.2 ).) 2.2 2.2
Eriophorum "ngusti(olium L'
Viola palustris ).2

Cilrex n.igr" 2.l 1.2 1.2 L' 2.2 l.2 L2

Carex echinatil 2.2
Triglochin pillustre LI .) l.2 1.2
Agrostis can in.. LI
Meny..nthes tri (01 iata

Drosera longi (01 ia

Sphllgnum subsecundum 2.2
Drosera rotundifoli .. 2.l •
Scirpus cespi tosus

COllIpllnyes

Juncus articulatus 2.2 L2 1.2 ).2 2.2 L2 1., L2 L2

Holin1. C"oeruJe.. 2.2 LI L2 1.2

SUCCJsa pr<'ltensis l.2 2.2 1.2 2. , LI L' .2 2.2
Euphrasia hirteJ1a

Lotus cornicuJatus 1.1 L2 2. , LI L2 2.1 L2

Crepis P<'lJudosll LI 1.2
Sanguisorba o(ficinifJis

Tri foli u'" pratense 1.2 •
Saxifrllr¡¡a aizoides L2 L2 1.2

PotentiJla erecta 2.2 2.2 1.2 l. , l.2 2. , 2.1 2.2 L2

Ca 11 una vulr¡¡.. ris

PedicuJaris sylvatica

NarduB Btricta LJ 1.2
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Taula I. (continuació)

UÚJDero d'ordre 2 , • 5 , , 8 , 10 1I 12 ¡) l ,

C.. rex pdn i cea • 1.1 2. 1 1.1 2.1 ,. 1 2. 1 1.1 1.1 1.1 2.2 1.1

Plunella vulgaris 1.1
Cdltha pollus!ris 1.2 1.2

Rdnuneulus Iter:'s 1.2

Equi.setulII P4lustre 2.1 2.1

8ri=.. I!'~i/l 1.1 1.1 2.1 1• 1 2.1 1.1 1.1 1.1
EquisetulII hieIW1e

PJ ..ntdgo lIIedi/l 2.1 1.1 •
Pin',l"ieul .. .p. 1.1 1.2 1.2 1.2

PedieuIdl lS Pi'rena ica 1.2 1.2
Daetylorhi;-a ,po 1.1 1.1 1.1 •
Philonocis fontdnd 2.)
Sel ¡nulII pyrelldeum 1.2 2.1 2.2
Bdr~si/l /lJpina 1.2 1.1 2.2 1.1

Cd re" (l .. cC/I • ~. I •
Cd re" P4nieuJlttlt 1.2 1.2
Festuc.. lJl',lreSCens

AgloSt is edpi11dris ,. 1

Juniperus co::nmunis

Tussi l ..go r .. rf.. r ..

CirsiuIII /fJOtlSpessuldnU/fJ

Epi Johium p .. lustre

l.eontodon hispidus 1.2

Veronie/l panae • 2.'
Veronie/l becedJ:¡ungll

Chttrlt yulgaris

Alehemi l1a " .. nthoehlorot •
D/letyJorhi .. ot I/lti lol j¡. 1.1
Cr/ltoneuron falcatulfl l.) 3.2 l.2 l.2 l.2

Companyes presents a dos inventtlris: Polygonum J:¡istOrld l21. 26). CerastJum
trivJille Il. UI. Juneus inflexus (1. 131. ,\nthoxdnthum odorlltum (5. 121.
Pinus uncinata (S. 20). Tlifolium repentl (13. 191. Gymn/ldcnitl eonopsea (2.S1.
I.inum eathartieum (2. 5). Pedieularia mixtil llB. 251. PJagiomnium affine l22.
2BI. Pr[mula integri folia 04. 31l. Valeriana ollJcinalis (20. 21), Hieracium
sp. l20. 211.

COlllptlnyes presents en un sol inventari; I: Clilconeuron filicinum, CorylJus
ltvel1/lna. I.eontodon pyrenilicus. Agrostis canina: 2: Trollius europaeus,
Rhindnth\Js mediterraneus: 5: Polygonu/ll yiviparum. Pulmonllrill affinis,
E:pilobium .. Isinifolium: 6: Vicia pyrenalC/l, E:uphr/lsia minima; 1: I.eontodon

sp.. Agrostis sp., Pediculdris sp .. Rhlnanthus sp.: 9: Gentiana pyrenaie.. ;

10: Gentian<t sp.: 11: Rhizomnium punet/ltum; 12: Juneus pyrenaeus: 13:
o..ctylorhiza incarnat/l, DesehallJpsia cespitosa; IS: Agrostis verticill/lta: 18:
E:uphr..si .. strjeta. Henyanthes trj(oliallt; U: Pl<tnt/lgo sp .• Pinus syJvestr1s:

21: Vicia eraeea. Cli/llaeium dendroides. Lu%u1a lIIuJtillora. calli.ergonel1.a

cuspidata. GaJiulII uliginosulll, Verat rUlli alJ:¡ulII. Lychnis f1os-eueeuli; 22:

Phyteuma orJ:¡jculiH"e. Epip<tctis p<tJustris. Lilthyrus priltensis: 23: C:-atoneuron

call1.utatuIII: 24: Dactylorhi;-/I mlleulata. D/lnthonia d ... eulllbens: 26: Haleus
1llnatus; 28: Hentha longilolia: )1: SlIxilrllga stellans.
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Taula 2. COricellll11 dOl'ollimwe molillietos/lm subass. nova (inv. 1-13) et coric:etoslflll ell/·tal.' subass. nova (inv. 14-25)
'"N

"190

90

lS

6.2

90

"6.6

,.
'"

2J

190

100

15

6.5

"•
'.2

"1<'
12 !l Iol IS 16 11 18 19 20 21

162 ISO 114 196 110 165 193 116 180 119

E ENE W

4 5 S la 8

B5 95100100 iDa 100100 100 100 70

20 10 25 50 SO 12 10 10 25 12

- 6.9 1,5 6.2 1,5 1.4 1,4 6.5 6,3 6.3 1,3

3 4 5 6 1 8 9 10 11

160 188 117 140 110 !lS 162 174 190

SEE E SSW

12 80 25 15 la 22

90 90 100 100 100 100 100 100

la 5 35 25 la 35 20 IS

6,51,2 1,2 1.2 1,8 - 6.3

2

15'

2 20

95 95 100

la 40 16

'. 1 '. 1

,
'62

Im2 1

Numero d'ordre

Alt.ltud IdlII '.11I.1

Expo.lcl6

Incl1nacl6 101

Recobrlmen~ 1\1

Supedlcle e.tudiada

p"

Cllraclel'lltlque. de l·auocillció. de Cal'icion ddv<lllidn"e ue To(ieldiet .. lla

1.2

1.2

2.2

'.2

4.3

1.3 3.]

1. '2 2.2

I . I

1. ,

J.l

2.2 2.2 3.2

1.2

2. ,

3.3 3.2

1.2

1.2 2.2

2.2

1.2

1.2 2.1

3. I

1.1 2.1

2.2

1.2 2.2

1.2 2.2 1.2

.2 1.1 2.2

).2 3.3 4.3 3.3

1.1 1.2

2. I 1.1 2. '2

2.2

2.2 4.4 2.2

1.2

1.2

1.1

3.2

1.2

2. I2. I

4.2 2.2

2. I

1.2 2.2

2.2 4. J

2.2

2.2 3.2

3.2

1.3

1.2

.3

'.2

1.2

1.2

2.2 2.2

2.2).)

.3 1.3 2.3 3.3 3.2 2.2 4.3 J.2 4.1

2.2 1.2

2.1 1.2 2.1 2.2 2.2

2.2

2.2 2.2

3.2

2.2

1.1 2.2

2.3).)

).)

2.1 1.2 1.1 1.2

3.23.2

).)

2. I

Carex davttl1ittntt .1.4 4.4 3.3 2.3

sel.ginellll BelllgJnoideB 1.3 2.2 1.2 lo

Pttrntttu¡a paluBtriB 2.1 3.22.12.2 1.2 1.2

Pin"uieula vulgari. 2.2 1.1 2.2

Campyl tUIII BteU.cuIII 1.1 1.2 1.2

Eleochar1B quinque(lora

To(ieldJa c.. lyculttttt

JunCUB ttlp1nu.

prlmultt f .. r1no...

C.rex lepidocarpa

Erlophorum latlfollum

Plngulcula "randi flora

de 1••ubasBociaci6 moJinietosumE.~cie. di rerencill1.

Hol inia co.,·ul.1I

succlaa prttcen.i.

Euphr...1.. h1rteJl ..

Gent1 .. n .. CllmpeBtriB

Lotu. eornicuJ .. tuB

0 .. 1 ium uI i,,¡noBum

S.. nguiBorbtt or(ieinali.

Tri (0111,111I pr.. t.n.e

3.2 3.1 J.3 4.4 3.3

3.2 3.2 1.1 2.1

1.1

.
1.1 1.2 2.1 2.2 1.2

1.2

2.3

1.1

3.3 J.3 4.4

2.l

1.1 1.2

1.1

2.2 2.1 1.2 2.1 2.2

3.2 3.2 3.2 1.1 2.2 1.

1.3

.2

2. I

1.2 1.1

1.1

1.1 1.2

2.l

.
1.3 2.2 1.2

,

Elp6cle. di ferencllllB de lli lIUbllssociaci6

Carex ni"ra 1.3 2.2

Swertl. p.renniB

C"rllll lIeh/natll

earieetosum

3.2

2. I

n¡grae

1.2

2.2

1.23.2

1.3 3.2 3.1 \.1 5.2 ).2 3.2 3.2 3.2

3.1 2.1 1.1 1.1

l.1 1.2

2.2 2.2 4.4 4.4

1.1 l. l,)



característIques "' ". unitats supeno,-s " tr..nsgres.lves d'Oxycocco-SphdgnatCdl

I.t:oncodon duboisil 1.1 • 1.1
erlophorum angustifolium . 2. I 2 . I

Phleum alpinum

Viola palustrla L) o .
Carex alpina . 2.1

Juncu. flJiformh

Pingulcula grandiflora 1.2 1.1 1.1

Triglochin palustre L) 1.) 2,1 2.2 2.2

"'grOstís canIna U LI

Menyanche. tri (ol i"'ta 1.1

8ryuIII p.eudotriquetrulII • 1.2 1.2 2.2 1.'
Drepanoc ladu. raval van. 1.' 2.2 1.3 '.2 2.2 2.> 3.2 .., 2.2 1.2 1.2

Sphegnum "'ernacor(11 2.'

Dr.p",nocJ"'duI vernlcosus 3.2

Sphall'nullI ter.a 1.2

Sphegnulll subs.cundulll 3.2

Sphegnum contoreum 2.2

sd rpus cespicotus . ... 2.2 1.2 1.2

Droser" rocundi!oli/l 1.2 1.2 I. , 1.2 1.2

Sphell'num capi lli (ol ium 1.2

AulacomnlullI paluatre

Comp",ny••

Cltlthlt pltluscris

erapi s paludosa

Prunella vulgltriB 2.1 o 2.2 1.1 1.2
Carex panlc.a 2.2 2.2 . 1.2 LI 2. , LI 2. I • 1., 2. I 2. I 2. I LI 1.1 1., U 2. I

l'lanunculus acri. 1.1 2. I

Carex pu1icllIl'Ís 1.2 1.2 1.2

Cerasciulll triviale

EquIsetulll paluatre 1.3 • 2. , 2. ,

Polygonulll biatorta LI . • LI

Saxi fraga aiJ:oldaa L)

POttlnt i J la .rectll 3.2 3.2 2. , 2.2 3.' 2.1 2.2 2.2 1.2 1.2 2. , 3.1 2. I 1.2 • • 1., o

ell I Junll VU IgM' I s 1.2

l.uzu/a llIultl(lorll LI 2.2 -
Bri ::1I media 1.1 2. I 1.2 2 , 1 2 . I 2. , 3.> LI 1.1 1.1 2. I 2. I 1.1 . o 1.1 1.1 • '"W
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Hentha 10npi(01i" (20, 221, Holcua lanatus (4, 81, Deschlll!lpsia cespItosa (9. 14),
strictll (24, 251. Cardamina pratensis (U, 20), Epilobium palustre 49, 201, Gantiana

121, Linllm cdthartícum (4, 5), Pd/llllJa inteprifoli ... (24, 25), Rhinllnthus medit.rranaua
stellaris (24, 251, Tri(olium b<'ld1um (24, 14), Cira1um monspessull1num (S, 61, Dactylorhiza

(10, 121, Festuc" trJchophyJJa (13. 141, Valarlana o((ícinalís (10, 14), Vicioll cracca (6,
dendroides (7. 161, Pediculada miK~'" (12,131,

Companyes presenta • doa inv.ntaria:
Pedicularís sylvatíca (9, 111, Nllrdus
verna (l, 51, Gymnllden i a conopsea (5,
15. 6), Salíx sp, (1, 161, SlIxífraga
¡ ... titolia (9, 121, DícTllnum bonj.anii
9), CèlreK rostratoll (9, 101, Climllcium

Companye~ presenta en un 801 lnvontor!¡ 1; Chltril vlIlgltris, l.eontopod1um aJpJnum. Camp<lnula recta; 2; Plantilgo serpentina,
Tussllllga (IIrfollroll, Cratonauron commutolltum, Anemone hepllt1ca, Pinua ayIvaatria: 3: G'Mtillnll ciliata. Sagina soIIginoidfls; 5:
Veronica ponolle, Brllchypodium pínnolltum; 6: Prunella hascipholill, Equia.tum oIIrvense: 1: E:quisetum p ... lustre. Alchemi1loll vulgollds¡
8: Plagiomn/um oII((/ne, Poa ap" Cerllstiulll cerollstoides; 9, Sph ...gnulll subnitena, Sph ... gnum p... ¡ustre. vaccinJum myrti lIus, Genista
... ngl1CII. C ... rd...mJn. raphollnífoUa¡ 12, Juncus supinus. LuzuJ ... audet/coll, Veron1c ... aCUt.lllltll, Hier"cium ¡actucaU.: 14:
DactylorhizlJ inClJrnlltll, ThllJictrum alpinum, Utricull1rill minor, Leontodon ap" E:pilobium IIlsin;(olium; 15: Sph"gnvm auricullltum,
l.uzullJ c"",peatris; 16: Agrostia ap.; 11: Rhinllnthus ",inor, All1um schoenopraaulll; 18, Leontodon hispldus.

Procedència deia lnventllrla:
I P1" del C"tlLllrt\s, el BerguedA (DG1?1
2 8"gll de Fontanals, .1 Berou.dA (DGP)
3 Pla de Prats, Vall de Rlbaa (DG281
4 'C!llllplllllentO d. la vlroen B1 ...nc,,·, Vall del Cinquetll (BU82)
5 Vers el Port d'EatOa, V"II de Ben... se (8H821
6 Entre ·Chl ... • 5 ·Plan·, vall de Benue (BH811
1 Prop de l'ermita de Sant" H"od"len", Alt U¡:-gell (CH601
8 Riu Ilen, V,,11 d'Aran ICHl2)
9 Font <le 1a Cascada, va 11 <le Ca 1ba fDH221
10, 14 Vall d'Alooam6tll, V,,11 d'Aran ICUHI
11 Vall del Cinquet" (BU821
12 Entre ·Buj!cllr- I ·Tram"castlll!l-, Sallent de Gallego (YNI3J
13 Entre -Pledrllflt"· I l'"rbón de Pledra!it"·, Sallent de GAllego l'iNl31
15 Entre Fórnoia I Adr"ên, Alt Urgell [ÇG181
16 Prop de Civía. Alt urgell (CH601
n Riuel de Hollana, V.ll de Bol ¡CH20)
18 Vera el for"t dola Algualluta, Vall de Benesc (CH021
19 Hospital de Bensac:, V.ll de 8enasc: (CH021
20 Pla de SarrA, VIIII de 8enasc (CH021
21, 24 PI" de aeret. Vall d'Arlln ICH331
22 ·A',lu... -tuertll·, ·Vo1le de Ilecho' (XU941
23 1\10 petlt de V.tlaiellea, Vall de Ben"sc (8U92!
25 Bllrr... nc de Riquerna, Vell Fosca (CH30) '"'"
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Taula 3. eor;ó-P;lIg11;culetlllll gralldijlorae Br.- Bl. 1948 typic:lllll (inv. 1-10) et coricetosulIl
pseudotr;st;s subass. nova (inv. 11-15)

100 85 50 SO 80 9S SS 100 100 100 100 100 100 100 50

207 235 190 192 195 177 188 215 215 215 172 172 212 209 219

7.67.2 5.5 7.0 7.1 S.7 7,0 7.3 7.5 7.S 6.3 6.0 6.8

, 10

7.9

,
3 10 10 80

,
•
,

SW SW SE SSE SSW

6

9 10 11 12 l) 14 15

2

,
,

,

7

5 10 20 10

6

• 18

,

, 16

•

•

,

NE: ss!:: SSE: SSE: lllM tI'<'I

2

10 2S 20 25

,Huaoero d'ordre

Altllud (dia B.IIO.l

ExpoBiei6

¡nel ineei6 1°1

Reeobt i.leent I\)

dlfeteneials de l'assoeiaeló de la subaasoeiaej6

C.rex (rigida 1.1 2.22.2 2.2 1.2 4.2 4.2 4.3 3.2 1.1

1.1 2.2 2.2 2.2 2.2

2.2

Carex sempervi rens

aubsp. paeudotristis 3.2 3.2 3.2 4.2 4.4

ceneted at iques d' Scheuchzer i o-Car i cete", I i t tansgre•• ! ve. d' Oxycocco+Sphagnecea I

Carex davall.iana

TO(leldia calyculata

3.2 ].2 3.2

1.1

3.3

Swert i a petenni a

EJeochada quinque(Jora 2.1

2.2

1.2 2.2 2.2

3.2 2.2 2.2

.2 .2 2.2

2.1 1.1 \.2 1.1 1.2

2.1 3.2 1.1

2.2 2.2 1.2

Carex lepidocatpa

Primula farinos",

Campylium atel/atum

Selagjnella selagjnoides

Juncus alp/nus

Parnassia palustris

~eontodon duboisii

Carex nigra

1.1 1.2 1.1

. 1 1.2 1.2

..,

1.2 1.2 1.2

,. 1

1.21.2

'-'
1.2

Carex (/ava aap. 1I1pina 2.2

Eriophorum angustifolium .

Viola palustris 2.2 2.2

.2 .2

•

3. ,

2.2 .2 .2 2.2 2.2

'-'
Carex echinatll

Juncus (ili(ormis

Bryum pseudotriquetrum 2.2 ).2 • •
Calliergon atrllmineum

Scirpus cespitosus

ErJophorutJI vag;naeum

Ericll teeral ix + 1.2

•
1.3

Diferencial de Caricion mariellllae

1.2 1.2 1.2 3.2



rlúmelC(> d'ordre 2 ) ; 6 , , 9 \0 11 12 13 14
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207 235 190 192 195 177 188 215 215 215 172 172 212 209 219

'i \0 20

Altitud ldm s.m.)

Exposició

Inclinació (o)

NE 5sE 5SE 55E NNI'.' tM

10 25 20 25

, sw S'''¡ SE 5SB SSW

3 10 \0 ilO

7,67.25,57,07.15,77,07,3 7.57.56.36.06,8

Superficie escudiada¡m2 ) 15 10

55 100 100 100 100 100 100 100Recobriment 1\)

,"

100 85 " 50 80

, " ", " , 2 , ) , ", "
'"

Companyes

Cu.coneuron falcdclJm

Juncus articulaeu.'>

Tr.ifolium pratense

Carex panicea

Prunell" vulg.. ris

Calella paJustris

2.2 2.2 1.2 1.2 1.2

1.2 1.2 1.2 1.2

•
1.1 1.1 1.1

• •

•
L2

1.1 1.1

•

3.2

eal1una vulgaris

Nardus scricra

PotentiJla erecca

PrimuIà incegrifolia

Briza media

1.1

1.)

1.2 1.1

. 1 1.1

L2

2.2 2.)

2.2

Pinguicula sp.

DaccyJorhiza maculara

Philonotis fontana

Festuc.. nigrescens

PIIHICdgO lanceolata

Selinum pyrenaeum

FeStuca sp.

1.3

2.1

2.2 1.2 1.2

1. 2 lo 1

•

I.

.2

1.1 · 1

1.1

1.2

(DGJ9)

¡CH12 )

Companyes presents /I dos invent"ris: Succis" pr<!tensis (6, 121, Anemone nemorosa (12,

131. Carex pallescens (6. 121. Festuca rub!"" (}4, 151, Leontodon hispidus (6. 11),

Planl:dgo media (3,4). Saxifra9a srellaris (7. 101. Verdtrum album (Il. 9).

Comp"nyes presents en un sol invent,ni; 1: Epilobium palustre. Poa supina, Thalictrum

alpi:lum. Trifolium repens, Polygonum bistorta; 2: Agrostis rupestris. Ranunculus

pyrenaeus, Oncophorus virens, Carex pyrenaica; 3: Alchemilla basaltica; <I: Pinus

uncinata. Carex {Jacca; 5; Molinia coerulea; 6: MeJampyrum pratense, Rhinilnthus

minor, Festuca trichophylla. 8etula pubescens; 7: Veronica ponae, Homogyne alpina.

Luzul .. desvauxij, Hypochoeris 91abra, Festuca rivulariS, Baresi .. i11pina; 8: Al1ium

schoenoprilsum; 9: Cill1iergoneJlil cuspidiltil; 12, Po1ygilIa vuJgilris. Anemone hep.Hica.

Rilnunculus acris; 13, veronicil sp .. Gillium vernum. Galium uli9inosum; 14: Plantllgo

alpina; 15: Lotus corniculatus, Fissidens grandifrons.

Procedènc i a de 1 s inventa r i s ;

I Estany de Filià, Vall Fosca (CH30)

2 Torrent del Torreneu1es, Vall de Ribes

3. 4. 5 Vers el l'ort de Rius. Vall de Barravés

6, 7 Estany de Broate, Vall de Cardós (CH62)

8 "rbón de B(lchim"ñ,," Vall de l'anticosalYN241

9 'Cascada del Frai1e". Vall de l'anticosa (YN23)

10 Ul1deter, Vall de Ribes (OCJ9)

11.12 Barnmc de l'Estany Redó, Vall de Barravés ¡CHl2J

13, 14 Vers l'EStany de Rius. Vall de Barravés (CHI2)

IS Jaça de la Llebrada. V"ll de Ribes (DG291
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Taula 5. Car;cetllm ,,;grae car;cetoSlIt1I cllrtae subass. nova

Número d'ordre 1 2 3 , S •
Altitud làm s.m.) 190 190 190 23S m "S
Inclinació ,0, S
Recobriment 1\, 100 100 100 100 100 .0
Superfície estudiada(rn21 8 SO 2S 10 22 12
pH S., S.8 S.,

Espècies diferencials de la subassociació
Carex curta 3.3 1.1 4.4 S.S 1.2 3.2
Carex vesicllria '.4 •
Campylium stellatum 3.3 2.2
EPilobium palustre 2.1 1.1
Saxifraga stellaris • 2.1 1.1 •
Calliergon stra~ineum 5.5 4. ,

Característiques de l'associació i de les unitats superiors
li transgressives d'Oxycocco-Sphagneceal

Carex nigra 4.4 1.1 ,., 1.2 3.1 1.2
Leoncodon duboisi i 1.2 2.2 1.2
Carex echinata 2.2 2.2
Viola paluscris 2.2 1.1
Juncus filifonnis 2.2
Drepanocladus exannulacus • •
Bryum pseudoc.riquecnun •
Phleum alpinum •
Carex fIava 8Sp. alpina 2.2
Parnassia palustris 2.l 2.1
Juncus alpinus 1.2
Carex lepidocarpa 2.1 •
Primula farinosa 1.2
Pinguicula vulgaris •
Carex davalliana •
Selaginella selaginoides •
Sphagnum teres 3.3 2.2 2.2
sphagnum warnstorfii 2.2
Drosera rotundifolia 1.2 1.3 •

Companyes
Selinum pyrenaeum • 1.1 1.1
Juncus articulatus 1.2 1.3 •
Aotentilla erecta 1.2 1.2 1.1 2.1
Caltha palustris 2.2 1.3 •
Molinia coerulea 2.1 •
Companyes presents a dos inventaris: Philonocis foncana (3 i Sl, Trifolium
repens (1 i 6), Dacthylorhiza maculat" (1 i 6), Fescuca nigrescens (3 i 6),
Anchoxanthum odoracum 11 i 61, Nardus stricta (1 i 3), Trifolium pracense 12 i
61, Luzula multiflora 11 i 61, Climacium dendroides (1 i 2), Sagina saginoides
fI i 3), Sphagnum auriculatum (2 i ), Dicranella paluscris (1 i 3).

Companyes presents en un sol inventari; 1: Cerètstium triviale, Succisa
pratensis, Fescuca sp., Polytrichum perigoniale; 2: Veronica sel~yllifolia,

Festuca gaetula; 3: Pedicularis pyrenaicB, Pedicularis sylvatica, Calliergonella
cuspidat.a, Sphagnum [a.llax, Luzula campescris; 5: EPi10biwn anagallidifolium; 6:
Briza media, Calluna vulgaris. Ca.rex panicea, Prunella vulgaris, Ranunculus
acris, POa pratensis, Alchemil1a xanthochlora.

Procedència dels inventaris:
1, 2, 3 3P 1" de Boet, vall ~'errer" (CH62)
4, 5 Estanys de Ventolau, el Pallars SObirà lCH52¡
6 Estany de Rosari, Vall d'Aran (CH33)
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Taula 6. CaricetLlm l1igrae Sr.-Sl. 1915 molillielOslInI subass. nova

Número d'ordre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1~

Altitud (dIn s.m. ) 182 158 168 168 185 168 162 180 170 170 160 150 220 210 137
Exposició E - ESE NW

Inclinació (0) 25 - 15 5 3 5
Recobrimetn (%) 100 100 100 100 95 100 100 100 100 100 100 50 90 100 100
Superfície esr.udiada(m2 ) 40 10 25 25 50 30 25 30 80 15 20 07 51 09 25
pH 3.7 5.4 - 3,6 - 4,6

Espècies diferencials de la subassociació
Molínia coerulea 4.3 1.2 4.2 4.4 4.3 3.2 4.3 1.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2
Succisa pratensis + 1.3 1.3 2.2 1.1 3.2 2.2 3.2 2.1 1.1 1.1 1.1 1.1
.il.groscis canina 2.3 2.3 2.1 2.2 +
Vaccinium myrtil1us + 1.2 2.3 + 1.3
Deschampsia flexuosa 2.2 3.2 2.2
Genista anglica 1.3 2.3 1.2

Espècies caraccerístiques de l'associació
Leontodon duboisii 2.2
Carex echinata 5.5 + 3.2 3.3 3.2 3.2 3.2 2.1 2.1 3.2 3.2 2.2 3.3 3.2
Viola paluscris 2.1 3.2 4.2 2.3 1.2 2.2
Juncus fili formis 2.3
Phleum alpinum + 2.1 1.1

Característiques d'Scheuchzerio-Caricecea
Carex nigra + 1.3 2.1 5.5 3.3 2.1 2.1 2.1 3.2 5.5 3.3 2.2
Eriophorum angustifolium 1.3 2.2 1.3 2.1 2.2 4.4 2.2
Drepanocladus revolvens 1.3
Carex alpina +
Parnassia paluscris + 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 1.1 1.2 1. 1.1 + 1.1
Pinguicula vulgaris 1.2 + +
Juncus alpinus + +
Carex lepidocarpa 1.2 2.2 3.3 3.2 3.2 2.2
Prímula farinosa +
Carex pulicaris 1.2 +
Eleocharis quinqueflora 3.3
Totieldia calyculata
Selaginella selaginoides 1.1
Carex davalliana 2.3
Eriophorum latifolium
Menyanthes trifoliata +
Potentilla palustris 1.1 1.1
Narthecium ossifragum 4.4
Drosera longi folia
Bryurn pseudotriquetrum
Swertia perennis +
Campylium stellaturn + + + 1.2 1.2
Sphagnum teres 3.3 2.2
Sph. teres v. squarrosulum 2.2
Sphagnum subsecundurn 3.2
Scirpus cespitosus 2.3 4.3 1.3 +
Calliergon stramineum 1.2

Trangressives d'Oxycocco-Sphagnecea
Aulacomnium palustre + 1.2 1.2
Drosera rocundifolia + + 1.2 + 2.1 1.2
Sphagnum capil1ifolium 2.3 3.3 3.2
Sphagnum papillosum 3.3 2.2
Polytrichum strictum 1.2 2.2

Companyes

Tri folium pratense + 1.2 + 1.3 1.3 1.1 1.3 +
Caltha palustris + 1.3 + 1.1 + + +
Carex panicea 1.1 1.2 1.2 1.1 2.1 + 2.2



201

Número d'ord::e 1 2 3 4 5 6 7 B • 10 11 12 13 14 15

Prunella vulgaris , •
Polytrichum commune 2.2 2.2 2.3
Ranuncul us aeris •
Polygonwn bistorta 1.3 1.2 1.2
Juncus conglameratus 1.3 1.3
Gdlium uliginosum • 2.3 Li 1.1
Sphagnum fal1ax 2.2
Sanguisorba officinalis • 1.3 1.2
Juncus effusus • 2.2
Se1inum pyrenaeum , 2.1 2.1 2.2 1.1 3.1 2.1 • 1.1
Juncus articulacus 3.3 1.3 , 2.2 1.2 •
Phi1onocis fontana 2.2 2.2
Trifolium repens 2.2 1.12.2
Festuca nigrescens •
Sphagnum subni tens 1.3 2.2 2.2
Briza media 2.1 2.2 2.2
Epilobium palustre 1.2
Anthoxanchum od'oratum , 2.2 2.1 2.2
Potentilla erecta • 1.1 2.2 ).2 , 3.2 2.2 2.2 3.1 ) .1 3.2 2.2 ).2 2.1
Nardus sCTieta • 1.3 , Li 1.3 2.3
Calluna vulgaris 1.2 2. ) 1.3 1.2 4.2 1.2
Luzula multiflora 1.1 , 1.1 1.1 1.2 1.1 2.1
~ctylorhiza maculara 1.1 2.1 1.1 1.1
Pedicularis pyrenaica , 1.1
Calliergonel1a cuspidaca 1.2 1.2 2.2 1.2
Agrostis capil1aris 1.1 2.2 2.2
Climacium dendroides 2.2 1.2 1.2
Plnus uncinata • 2.2 2.2 2.2 Li
Festuca rivularis 1.2 2.2 1.2 2.2
Lotus corni cula cus • • 3.2
Juniperus cOImIunis • 1.3
Valeriana officinalis , , 1.2
Veratrum album 1.1 , •
Melampy:rum pratense , •
Rhododendron ferrugineum , • •
sphagnum palustre 1.3 3.3 3.3

Companyes presents a dos lnventllris: PedicuJaris sylvatica ll~). Gentiana pyrenaic<t
(13 i 14), Luzul<!l c<!lmpescris (S i 91. DllctylorhizlI llltifolia 14 i 14). Cllrex rostraCII
(6 i. 9). D<!IccyJorhiz.. sp. (2 i li. C.. rex pulic..ri!J IU i 151, Leonccdon sp. 14 i 6),
Juncus pyren<!leus llJ I 141, Scorzoner<!l <!IriSC<!ICoII (J 1 61. Sph<tgnu/II flexuosulII li i 51.

Compllnyes presents en un sol invenctlri; I: V<!Iccinium uliginosum, 2: CtlruIII
verticullatum, Sphagnum Iluriculacum, Holcus l<!lntltus, ): Juncus squarrosus, 6,

SphltgnuIII inund<!ltum. Ranunculus f¡tlmmulll; 1, Agrostis verticiII"t", 8: Juncus

"CUC i [lorus. Prilllull1 incegri [ol 1<!1, Alchemi l l <!I vulll'llris. Veronicll serpyl1 J (01 ia.

Rhinolnchus ••dicerraneu6, Ajugol reptllns; g, f:p.ilobju .. oI1SJnifoliuIII, 'l'rifoliu.

spoldiceuIII. L.ychnis (los-cuculi. Aconicum n<!lpellu$, Plolg.io..nium <!Iffine; 10' E:uphr<!lsi<!l
hi l'cell". DllccyJis gJomerat<!l. Dicr<!lnum bonje<!lnii. Ccrncianll <!IClluJis; 11, C<!Irex

leporina, 12: Lathyrus pr"censis, Carex huetillnll, E:uphrasia scricca; 13; S<!Igín<t

s<!lgJnoides, E:pilobium nucans, 14; R.. nunculus pyrenaeus, Euphrllsi" minimll, Trifolium
IllpinulD,

Procedència
.. 5,
), 4, 6, 9,
8
10

"12
13

"15

dels inventari.:
-VlIdo de Bachimafta-. Vall del Cinqueta (BHB2l
"Campamento de la Virgen Blanca", Vall del Cinqueta (BH82l
Bosc de Barl."es, Capcir (DH21)
Entre l'"tbón Aiguarés" i "Tralllacastilla", Sallent de Gallego (ytUJ)
Circ de Colomers. Vall d'Aran ICH221
Banys de Tre(lòs, Vall d'''l.''an tCHl21
Estany L.lebreta, Vall de Bol ICH211
Entre -Piedrafita" i 1'"Ibón de Piedrafita", Stlllent de Gallega IYN13l
Estany Mort, Vall d'Aran ICH22J
Pletiu de Sisqueró. Andorra (eHSI)
Bordes de Virós, Vall Ferrera teHSll




