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ABSTRACf
The alliance Sedo-Scleranthion in the Catalan Pyrenees.
A revision of the Catalan Pyrenean communities belonging to Sedo

Scleranrllion is pointed out, on the study of both published and
unpublished data. Two suballiances can be taken in account, Sedo
ScleranrlJenion and Sedenion pyrenaici, the former general in the extra
mediterranean European mountaios aod the last ooe limited to the
Caotabric and Western Pyrenean ranges. Qnly ooe association is
considered in the second suballiance, Sileno-Sedetum pyrenaici, with three
subassociations: the rypical one (rare in me studied areal,
sempervivelosIlm monlani (inhabüing subalpine rocky places, w:ith
Sempervivllm mon!anum very abondant) and allierosllm senescenris (in
the montane belt, with plants of low altitudes). In the suballiance Sedo
Scleranl!lenion one association is also known Crom the studied area,
Trifolio- TlJymetum caroli. It includes three subassociations, aH oC them
settling on thin rocky soils of the mon{ane belt: potentilletosIlm
neumannianae (therophytic and continental-montane), asperllletosum
scabrae (therophytic and thermophilous-montane) and sedetosum
brevifoliae (high montane and with less therophytes).

Phytocoenological tables and several graphs complete the paper, as
well as a Correspondence Analysis from the available relevés supporting
the syntaxonomic arrangemenL

Key words: Phytocoenology, Sedo-Scleranthion, therophytic communities,
Pyrenees.

Introducció

Dins de la vegetació pratense plnnenca, l'aliança Sedo-Sc/eranthion
Br.-Bl. 1949 agrupa les comunitats riques en espècies anuals però dominades
per petites mates perennes, normalment de fulla crassa, i de manera molt
especial per espècies dels gèneres Sedum i Sempervivum. Les plantes anuals
tenen un paper més secundari, especialment si fem la comparació amb les
altres dues aliances del mateix ordre (Alysso-Sedion i Thero-Airion).

1. Depanament de Biologia Vegelal (Balànica). Facultal de Biologia. Universitat de Barcelona. Av.
Diagonal. 645. 08028 BARCELONA.
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Caracterització de l'aliança Sedo-Sc/eranthion Sr.-RI. 1949

Ecologia i dislribució.- Les comunitats del Sedo-Scleranchion es poden obser
var als petits relleixos de roca, allà on la meteorització ha arribat a formar
una petita capa de sòl de tipus més o menys àcid i que resta eixuta bona
part de l'any. Es podrien considerar com a comunitats de tipus subrupestre,
ja que es troben a mig camí entre la vegetació rupícola pròpiament dita i
els típics pradells d'anuals dels terraprims en general.

A Catalunya ¡'aliança ha estat observada als Pirineus i al Montseny
(fig. I). A la resta d'Europa és coneguda de la Serralada Cantàbrica, dels
Alps i de la mayaria de les muntanyes de l'Europa occidental no mediterrà
ma.

Composició florística i fisiognomia.- L'aliança Sedo-Scleramhion és caracte
ritzada florística ment per la presència de Sedum brevifolium, Sempervivum
monranum, Sempervivum arachnoideum, Sedum anglicum, Silene rupestris,
Scleranthus perennis, Thymus serpy/lum subsp. caroli i, més feblement, per
Sempervivum teccorum, Veronica verna i Sedum dasyphyllum. També hi són
molt abundants, sense ésser-ne característics, Sedum album, Festuca gro
ovina, Trifolium arvense i Sedum reflexum.

L'espectre biològic específic (fig. 2) calculat a partir de la presència de
les espècies en els inventaris del Sedo-Scleramhion tractats, no resulta gaire
diferent dels corresponents al Thero-Airion o a l'Alysso-Sedion (CARRILLO

& FONT, 1989); hi dominen els hemicriptòfits seguits pels teròfits i els camè-
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Figura 1.- Distribució als Pirineus catalans dels inventaris de l'aliança Sedo-Sc/eranthion
(A =Sileno-Sedenion i 'Y =Sedo-Sc/eranthenion).

Distribution in the Catalan Pyrenees ot rhe Sedo-;:icleranthion relevés (A=Sileno
Sedenion and "'=Sedo-Scleranthenion).
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fits. En canvi, a l'espectre ponderat la forma biològica dominant és la dels
camèfits (prop d'un SO %), mentre que els teròfits només recobreixen el 10
% de la superfície. Els hemicriptòfits no són rars i hi sobresurten els de
tipus graminoide, sobretot Festuca gro ovina i Agrostis capillaris. Cal destacar
també, en l'espectre ponderat, la presència (un 6.6 % de recobriment) de
geòfits, xifra realment alta si la comparem amb la corresponent de les altres
dues aliances esmentades.

Relació dels sintà.xons descrits.- Actualment hom reconeix dins aquesta aliança
dues subaliances: la tipica (Sedo-Scleranthenion O. Bolòs et Vigo 1981) i
la subaliança Sedenion pyrenaici (Tüxen 1958) O. Bolòs et Vigo in Folch
1981. Les dues primeres associacions reconegudes pertanyen a aquesta darre·
ra subaliança. Concretament, l'any 1858 TÜXEN descriví l'associació de Se
dum pyrenaicum i Sempervivum montanum i l'associació de Silene rupestris
i Sedum pyrenaicum de la vall de Panticosa, i no fou fins molt més tard que
O. BOLós (1983) descriví, del Montseny, l'associació Sempervivo-Sedetum
Tupeslris i que FONT & VIGO (1984) indicaren, al Ripollès i la Cerdanya, el
Trifolio- Thymetum caroli, ambdues associacions pertanyents a la subaliança
típica.

Espectre florístic. - Observeu, a la figura 3, la preponderància a l'aliança
Sedo-Scleramhion de l'element medioeuropeu respecte del mediterrani.
Aquest darrer és en aquesta aliança força baix, igualment com ho és el
pluriregional; tots dos elements, en canvi, estan força més ben representats
a les altres dues· aliances del mateix ordre. Cal indicar encara que en el
Sedo-Scleranthion tenen força importància els oròfits, aquí englobats en
l'apartat "altres".

Sedo-Scleranthion

H 48%

NP u;
G 5%

eh 22%

E

eh 47%

eR

NP 1%
G 7%

Figura 2.- Espectres de formes biològiques (E=percen(alge específic. CR=percentatge
ponderat) dels inventaris tractats de ¡-aliança Sedo-SclerallfhiOTl.

Specfra of Iife-forms (E=specific rate, CR=balallced rate) of the s/udied re/l'vés o/
fhe Sedo-Scleranlhion al/iance.
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Figura 3. - Espectres corològies (E=percentatge especific, CR=pereentatge ponderat) dels
inventaris tractors de l'aliança Sedo-Scleranthion.

Chorological spectra (E=specifie rate, CR=balaneed rate) o/ the smdied relevis o/
the $edo-$cleranthion allianee.

AFe dels inventaris de l'aliança Sedo-ScJeranthion

A la ffgura 4 és representat el resultat de l'AFe (anàlisi factorial de
correspondències, BENZECRI, 1973) dels inventaris pirinencs del Sedo
Scleranrhion, en el qual únicament s'han despreciat les espècies presents a
un sol inventari. El primer eix separa clarament les dues subaliances del
Sedo-Scleranrhion. A la part baixa del diagrama es disposen tots els inventaris
referibles a la subaliança Sedenion pyrenaici, mentre que els de la subaliança
típica se situen a la part superior. Aquest eix discrimina també les tres
comunitats que reconeixem dins de la suba1iança Sedenion pyrenaici, de
baix a dalt, el Sedo-Semperviverum montanae Tüxen 1954, el Sileno-Sedetum
pyrenaici Tüxen et Oberdorfer 1954 típic i la seva subassociació allietosum
nova. Aquest primer eix es pot interpretar com a funció d'un gradient
climàtic lligat amb l'altitud.

El segon eix discrimina les diferents subassociacions de l'associació
Trifolio- Thymetum caroJi. A l'esquerra trobem la subassociació
potentillecosum neumannianae, al centre la subassociació sedecosum
brevifoliae i a la dreta la subassociació asperulecosum nova.

Subaliança Sedenion pyrenaici(Tüxen 1958) O. Bolós et Vigo in Folch 1981

Aquesta subaliança s'estén pels estatges altimontà i subalpí dels Pirineus
i de les muntanyes Cantàbriques, massisos dels quals sembla endèmica.
Presenta, com a espècies diferencials, Sedum anglicum subsp. pyrenaicum
i Silene rupestris, bé que la darrera espècie no arriba a les muntanyescantàbri·
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Figura 4.- Afe de 62 inventaris (28 de publicats i 34 d'inèdits) de l'aliança Sedo
Scleranclrion. Per als inventaris originals, s'indica el número de referència. Els dos eixos
expressen una variança conjunta del 12 %.

Correspondenct! Analysis (Ben,ecri, 1973) 0162 Televés (28 published and 34 nOn
published) o/rhe Sedo-Sc1eranthion a1liancl!. For llte original Televés. lhe reference number
is indica/ed. Tire [wa chosen axes mean a/loge/heT a 12 % of lhe vaTiance.

ques. Descrita inicialment per TüxENcom una aliança a part, creiem oportu
na la seva reunió amb el Sedo-Scleranthion, ja que pràcticament no presenta
característiques pròpies, sinó que la majoria d'espècies que la diferencien
del Sedo-Sderanthion típic s'han de considerar simplement com a diferencials
d'altitud.
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Associació Sileno-Sedetum pyrenaici Tüxen et Oberdorfer 1954

Composició florística i fisiognomia. - L'associació Silel1o-SedelUm pYl'e
naici és caracteritzada per Sedam anglicum subsp, pyrenaicum i Silene rupes
fris i. en la seva forma més típica, per la presència d'un nombrós conjunt
d'espècies oròfiles diferencials, com és ara Conopodiwn majlls, Plamago
alpina. Campanl/la gr. rOlUndifolia, Poa alpina i Bellardiochloa variegara.

El recobriment vegetal és força elevat, al voltant del 80 %, i rarament
n'hem observat de més baixos del 60 %. És normal, també, la presència
d'un estrat muscinal que de vegades arriba al 70 % del recobriment.

Pel que fa a l'espectre de formes biològiques, és totalment semblant al
que donem per al conjunt de l'aliança (fig. 2).

Ecologia i variabilifaf.- El Si/eno-Sedefwn pyrenaici típic viu entre els 1700
i els 2200 m, a la zona axial dels Pirineus. Ocupa els relleixos de roca,
normalment granítica, amb un sòl esquelètic de reacció àcida. El pendent
d'aquests relleixos és feble (no sol sobrepassar els 10"), i en la gran majoria
dels casos està orientat al sud

La subassociació típica no sembla gaire freqüent a la zona tractada; hi
correspon l'inventari 1 de la primera taula.

Ateses les estretes relacions florístiques que presenta el Sedo
Sempervivelum montanae amb el Si/eno-SedelUm pyrenaici, així corn el
resultat de l'AFe, creiem que és més oportú de considerar-lo simplement
com una subassociació d'aquest darrer. La subassociació semperviverosum
monranae (Tüxen 1954) stat. nov. se separa de la típica perquè viu en llecs
de caràcter més rocós, i amb molt poca terra. La seva diferenciació
sintaxònomica és molt feble i només hi destaca un empobriment florístic.
Manquen, o hi sòn rares, espècies com Scleranrhus perennis o Silene rupescris,
mentre que Sempervivum monlallwn hi esdevé dominant.

D'altra banda, una part del component de la associació (Sedum
anglicum, Silene rupeslris i Sc/eranlhus perennis) pot davallar a l'estage
montà (per sota dels 1700 m de altidud); llavors, la comunitat perd el conjunt
d'espècies subalpines i el seu lloc és ocupart per espècies dels prats dels
Bromelafia y molt especialment del Xerobromion. Així Festuca gro rubra és
substituïda per F. gro ovina, i s'hi fan molt abundants Sedum album, Al/ium
senescens, Sedwn reflexum, Trifofium arvense, etc., espècies que permeten
diferenciar una subassociació allielosum de caràcter montà. Donem com a
inventari tipus d'aquesta subassociació el 14 de la taula 1.

El pas de la subassociació típica a l'allielosum és força gradual, de
manera que no és gens estrany de trobar situacions de trànsit i, per tant,
inventaris difícils d'enquadrar de manera inequívoca en una o altra de les
subassoçiaciones.

Hem inventariat comunitats referibles a aquesta subassociació a partir
dels (800)1150 m dins l'àrea de distribució de la subassociació típica.



Taula 1 - Ass. Sileno·Setletllm pyrellaici Tüxen et Oberdorfer 1954
inv, I - subass. tfpica
inv, 2·15 - subass, aflietosum selleseemis nova

Número d'ordre I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15
Exposició SE NE W SW S SSW S N SSW
Inclinació (0) O 10 10 10 O 3 20 10 5 O O 20
Recobriment (%) 90 90 80 65 70 90 100 70 75 60 95 80 50
SuperHcie inventariada (ml) I 5 2 3 5 6 2 3 10 10 3 4 5 5

Caracterfstiques dc l'associació

Si/ene rupestris L. 2 + I + 2 + I I +
Se(lEml (lllgliel/m Huds. 3 + 3 2 + I • I +
Diferencials de la subassociació tfpica

Sempervivllm mol1tmlllm L. I
Festuca gr, rubra L. + 2
CO/lOPOtlillf1l mojlls (Gouan) Loret + +

Diferencials de la subassociació allieloswlI selleseerl1;S

Festllca gr. oV;lIa L. 2 2 2 4 3 + I 3 4 I 3 3 2
Allitlm seneseens L. 3 + 2 3 I I 4 I 2 2 2 I I
Setl/tm a/bum L. 3 1 4 3 I 2 + 3 I
Trlfolillm arvellse L. . + + I + I +
Oiam/ilis pyrellaíws Pourret

subsp, pyrelloic/ls I 2 2 I 3 3 2 I 2
Setlum repe:wm L. + 2 2 I 3

Caracteristiques dc t'aliança Sedo-Sc/eramio/l

Set1um brevilolium DC. 2 + I I 2 + + I I I +Semperv;vllm tectorum L. + I + 2 I I + + + I
Sclerrmrhlls peremris L. 2 3 I + + + 2 2 + 2 I 2 2
Sempervivllm arac/moidellm L. I 2 + + 2 -dir. Set1l1f11 tlasyphylfllf1l L. I + ...

-.l



Número d'ordre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO Ii 12 13 14 15 -...
00

Característiques de l'ordre Fes/IIco-Sedetalia

Arenaria serpyllifolia L. + + o o I I +
Pelrorhagia prolifera

(L.) P.W. Ball et Heywood + o I + +
Trifolium campestre Schreber o + + +
Acil/os arl'eflsis (Lam.) Oandy o + I + 1 +
Verof/ica l'ema L. o + +
Alyrsllm a/yssoides (L.) L. + o +
Pote1ltilla argentea L. + I + +
VerOl/ica arvel/sis L.
Logfia millima (Sm.) Oumorl. o o +
RWl/ex aeetosella L. I +
Trifoliul1I Slria/unI L. o o o + + +

Característiques de la classe Festllco-Drometea

Tllymus plllegioides L. + + 1 I + + +
SeseU mOlllaml1l1 L. o + I + + + +
Sangllisorba mil/or Scop. o + 1 + I + 1
Alliur1I spllaerocepllOlolI L. o + 2 + +
Caliu", verum L. o + + +
Carex caryop/lyllea Latour. o 1 I +
Stachys recta L. + +
Hippocrepis comosa L. o o I +
Fi/ago pyramidata L. + +

Companyes

Agroslis capillaris L. + + + + + + + + +
Pote1ltilla lIellmalllrialla Reichenb. + 1 + + I I
Hieracil/m gro pi/osella L. + + + + +
Campallllla Iripanica Willk,

subsp. catalmrica PodI. + + 1 1
Silene lIutallS L. I + + +
Plml/ago latlceo/OIa L. + + +



Rorippa pyrenaica (Lam.) Reichenb. + + +
Sedu", MrslIllIm All. + I +
Asp/enillnl septemriol/a/e (L.) Hoffm. + +
BromllS Irordeaceus L. + +
VerOllico fruticolls Jacq. + I + +
CytiSflS b%nsae (Boiss.) Ball

subsp. europaells (G. López et
Jarvis) Bolòs et Vigo + +

Koe/eria vallesiollo (Honckeny) Gaudin + +
PolygomulI avieu/ore L. + +
R/lmex acetosa L.
Silene soxigrofo L. + +
Dipcadi serotillllm (L.) Medicus + +
Si/elle I/l/talis L. I + + +

Estrat muscinal 4 2 3 4 2 2 2

Espècies presents a un sol inventari: AlliwlI o/eracef/m L. (7): Aml,emis sp. (151: AlI/!IeriC/lm /iliago L. (14): Amlr)'lIis l'II!lrerario L. subsp. foroll(fae
(Sennen) Cullen (10): Ambis sp. (11 (I)): Colfwm l'u/goris (L.) Hull [4): Cemslillm gr. pllt/riff/m Curi is (10): DesdlOl1Ipsio flexl/osa (L.) Trin. 151: Diall/filiS
f/lrcotlls Balbis subsp. gemilliflorus (Loisel) Tulin (2): Erop!li/a l'ema (L.) Chevall. 111( I)): ElIp!lorbia C)'parissias L. [141: Ellp!lmsia gro s/ri('1a D. Wolff
ex F. Lchm. [11): Logfia mi"ima (Sm.) Dumort. [12): Gellis/elfa sagit/olis (L.) Gams in Hegi 16(4)): Geranilllll cO/l/mbilllml L. [14]: losiolle mOllfflllO L.
[14); Koe/erio pyrnmidato (Lam.) Beauv. 12): Mill/larria mbra (Scop.) McNeil (81: Mllscari cf. (OmOSIlIll (L.) Miller /14): Parol1)'(!lia kapela (H:ICq.)
Kerner subsp. serp)'lfifo/ia (Chaix) Grabner (12): PIl/ellnl p!lleoides (L.) Karsten [2(1)1: Poa afpil/(I L. (2]: Poa bll/bostl L. [9(1)]: Poa comIJrt!s.m L. [8):
Potemi/la rupes"is L. (S); Reseda gluuca L. [l2J: Safllreja momalla L. [12(2)]: Sa.nfmga sp. [51: SetfuIII acre L. [101: Sedl/m le/el)IIif/1II L. subsp. 1II(I.\'ill1l""
Hoffm, [11): Sedlll1l te/ep!lil/m L. [8): Sellecio odonidifo/ills Loisel [15]: Teucrillm e/mlllacar)'s L. 115): T!l)'lIIl/s pll/egio(fes L. subsp. ((mrioU(IIS (Borb~s)

p, Schmidt [71: TJ¡ymus vl//garis L. subsp. pa/erarellsis O. de Bolòs el J. Vigo [15]: Trifolil/III /11011/01111111 L.¡51: Trifolil/III s((¡hrt//II L.191: Valerial/a sp. .......
[12]: Va/erinllella sp. (IS]: Verbaswm sp. [8J: Vicia 1Jirsl/ta (L.) S.F. Gray [8(1)1: Vicia gro smivo L. [8]: Viola an'ellsis Murray [11(1)1. ~
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Dins la subassociació allietosum hom pot reconèixer una variant amb
Sedwn album (que és la típica. inventaris 2, 3 i 8-15), en la qual aquest
camèfit suculemt té sempre un alt recobriment i les plantes dels Fesfllco
Sedetaria són molt abundants. La segona variant correspon als inventaris 4
7 i és molt pobra florísticament, ja que hi manquen la majoria d'espècies
dels Fesfllco-S~detalia.

Procedència dels invenraris de la taula J

I (1'293): Pla de Baiau, Vall Ferrera (Pallars Sobirà), 2190 m, ICH61J; 2018185.
2 (D393): Refugi de les granges de Viadós, 1720 m. [BH8526]; 318185.
3 (D258), El Faro de Boí (Vall de Boi), 1310 m, (CH20]; 2216/85.

4 (Nloo), Sota Erill (Vall de Boí), 1150 m, [CH2!]; 718186.
5 (D538), Bagergue (Alt Aran), 1470 m, (CH29321; 918186.
6 (0187): Roques sobre Tavascan (Pallars Sobirà), 1210 m, ICH52j; 2217/85.
7 (0347), Entre Cabdella i el pla de Sallenle (Vall Fosca), 1580 m, [CH3505]; 24nJ85.

8 (D245): Entre Bossot i Les Bordes (Baix Aran), 800 m, [CHl3]; 2116185.
9 (NlOl), Durro (Vall de Boí), 1650 m, [CH20]; 718186.

10 (NI02)M Sobre SI. Quirze de Taüll (Vall de Boi), 1650 m, [CH20]; 1018186.
11 (D208), Ransol (Andorra), 1740 m, [CH8815]; 3017185.

12 (NI04), Sobre Taüll (Vall de Boi), 1700 m, [CH20]; 1918186.
13 (DI71), Sota Estaon, Vall de Card6s (Pallars Sobirà), 1240 m, [CH5!]; 21nJ85.
14 (0353), Cingle de Cabdella (Vall Fosca), 1580 m, [CH3404]; 25nJ85.
15 (NI03), Boí (Vall de Boí) 1300 m, (CH20); 1418186.

Subaliança Sedo·ScJerantheníon O. Bolòs et Vigo 1981

Correspon a les comunitats més típiques, de manera que tot el que hem
dit sobre l'aliança en general és estrictament aplic~ble a aquesta subaliança.
Només ha estat descrita dels Pirineus l'associació Trifolio- Thymetum caroli.

Associació TrífoJio-Thymetum carolí Font et Vigo 1984

Ecologia i variabilitat.- Es tracta d'una comunitat típicament montana que
es desenvolupa, com totes les de l'aliança, als petits relleixos de roca. Reque
reix un substrat àcid que dóna lloc a sòls de pH comprès entre 5 i 6.6. De
vegades aquests sòls contenen força matèria orgànica. Hem observat l'asso
ciació entre els 900 i els 1500 m i sembla que només evita les exposicions
al nord.

A més de la subassociació potentilletosum, que és la típica, i de la
subassociació sedetosum brevifoliae, totes dues ja descrites, hem observat
al Pallars Sobirà una nova subassociació, asperuletosum scabrae. Així com
la subassociació típica presenta com a diferencials Plantago lanceolata i



Taula 2 - Ass. Trifolio-Tllymewm caroli Font et Vigo 1984
inv. 1-7: subass. setletOSllm brelli/oliat! Font et Vigo 1984
inv. 8-16: subass. asper¡¡letoSllm scabme nova

Número d'ordre 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 li 12 13 14 15 16
Exposició S S S SSE S S S S Ssw Ssw SW
Inclinació (n) 5 5 5

,
lO 25 5 5 20 15 lO 15

Recobriment (%) 100 90 BO 60 90 40 95 50 70 BO 60 90 BO
Superffcie inventariada (m1

) lO 1 3 3 5 10 lO 6 5 2 4 5 3

Característiques de l'associació i de l'a1iançn Sedo-Scleramhion

Thymus serpyllllm L.
(sobretot subsp. corali Sennen el Ronninger) + 2 I + I + + 2 +

Sedlm. bre'lllfolium DC. + I + + + I I + +
Semper'lli'llum tectorl/m L. + 2 + 1 3 I I 2 2
Sem¡Jer'lli'llwn aracnoidel/m L. + + 3 + +
ScferantJllIs perellnis L. 1 +
Sedllm dasyphyllllm L. + + + +
dif. Alfillm senescens L. 3 3 2 1 1 . + 1 + I 2 3 2
di.f. Sedil/li onglicllm Huds. 1

Diferencials de la subassociaci6 asperulelOsllm scobrae
Asperula aristata L. m.

subsp. scabra (J. et C. Presl) Nyman + I +
Logfin minima (Sm.) Dumort. + 2 + 1 1 1 2
Micropymm felleUllm (L.) Link 2 I
Leonlodon saxatilis Lam. subsp.

1lispidllS (Roth.) Castrov. el Larnz . + + +
Asperllla gr. cynancllica L. + +
Misopates orontillm (L.) Rafin + +
Anarr/lilllwl be1fjdifo/illm (l.) Willd. + +
D;pcacU sero/linllm (l.) Medicus + + I + I I
Thymlls 1I11lgaris lo (·""subsp. pnlear/!Ilsis V>

O. Bolòs et Vigo) + 2' + +'



Número d'ordre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ~

V>
N

Caracler{sliques de l'ordre FesfIlco·Secletafia

SeclulII album L. 4 3 3 2 1 1 2 4 2 2 + + 5 3 2
Trifofill/II arl'ellse L. + + 1 1 1 1 +
Seclllm acre L, + + +
Petrorhagia proliferu

(L.) P.W, Ball el Hc)'wood
Acil/Os urvensis (Lnm.) Dnnd)' 1 +
TrifoUlII1I S/rill/IIIII L. 1 + o 2
Trifolil/fil gfomeralllfll L. + + o +
Sclenmtlms unflllllS L.

5ubsp. pofycllrpos (L.) Thell. 1 o o 2
Vel'ollica (II'VCllsis L. + o o 1
VerOl/ica IIcma L. o 1 +

Espècies de la classe Fcslllco-Brometca

Diall/hils pyrclluiclIJ Pourrel
subsp. pyrentliclls + 1 2 2 2 2 + 2

Arellaria serpyllifolia L.
subsp. serpyllifofill 1 1 2 1 + 2 +

Sem8l1isorba millor Scop. subsp. millor + + 1 + + +
Seseli mOIl/WllII1I L. + + 4 + + +
Srachys reciti L. + + + +
Fifago pyrumitlam L. + 2 + 1
Artemisia campestris L. + + +
Achillea ot/orli/a L. + + +
El/I)horbiu cypariss;as L. 1 +
T/rYlIIlIs pllfegioit/es L. + 2 2
eemal/rcel lem:oplltlca Jordan + +
Nippocrep;s comosa L. + +



Companyes

Fes/llca gr. Ol'ina L. I 2 2 2 3 3 + I 3 2 I 3 I 2
Sedllm sedi/orme (Jacq.) Pau + I + +
Plamago IO/rceo/ma L. I + +
Linurio sllpinu (L.) Chaz. + + +
Sumreja momanu L. + + +
Se(/um muxifllllm Hoffm. + +
Agrostis capilfaris L. + +

Recobriment muscinal . 2 2 I 3 I 2

Espècies presents només en un inventari: Alliul1l oleracellm L. /i5]: AlysslIm afyssoides (L.) L. [4J: ArtcmisÍlI albll Turra [8J: ASpfcl1il/1II scpwlI/";onllfe (L.)
Hoffm. fl21: 8rOlllllS squllrroms L. [11 J: Cal/l/filI l'/I/goris (L.) Hull [131: Call1pO/lIIl!a cf. Ilis/Nlf/icu Wil1k. ¡10]: Cc/crucll o/ficillflflll1/ DC. [81: ChOlldrilfo
¡III/cea L. [S): Cmciatlel/a atlBlls/i/olia L. [15]: DialltJlIIs cartJlllsiol/omlll L [2J: Ditl/l//lIIS sp. (10(2)1: Eroplli a l'mili (L.) Cheval1.19j: FW1/(II1U /Jfl)ClIII/bel/s
(Duna!) Gren. et Godron [8J: Galium /lIcidlllll All. [8/: Guliul1I lIIorilimllm L. [151: GaliwlI l'l!rt//ll l. [6( I)J: Gf!fIisra sl.'Orpirls DC. 9 : G/obufarin cordi/olia
L. 17(2)1: f1eliom!lemllm mmrlllll/ariultl (Ll Miller 15): Hieracilllll /(lftl/Cel/a Wal1r. subsp. faClI/ccl/t/ [lI]: f1yperiwlII /Jer/Ortltlllll L. 161: H)'poclroeris
m(bea/(I L.161; Hysso/JIIs o/ficil/alis L. 15J: (lsiol/e momano L. {l6¡: Itmiperlls p"lloenicea L. 110): Koe/eria l'ollesimw (Honekeny) Gaudin 8(1)]: Laclllca
peremris L. 13): Lillaria arl't!tlsis (L.) Desf. r161: Medicago l1Iinimo L.) Bartal. [3(2)]: Me(/iellgo sl///rmícosa Ramond ex DC./8J: Ollollis spmOSlI L. 15( I)J:
Rorippo (lyrenaica (Lam.) Rciehcnb.ll1J: Seabiosa cO/llfIlbario L.15(1)]: Sec/um cf. hirsJlIIUlI[12(2)): Silene iml/u'rlu L. [15: Silene 1II1f{/IIS L.12]: Silene
Ofites (L.) WibeI15(1)]: Solidago "irgal/ren L. (5): Tel/cril/fIl chamaedrys L. (16(1)]: Tlresillm llil'flfieatl/m Jan. ex Mer!. el Koch 18(1)1: \terbf/SC/m/ sp. [I):
Vicia sO/il'a L. II .

lA
W
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Potenrilla neumanniaua i és molt rica en espècies anuals, la nova subassocia
ció aspemletosllm és de caràcter clarament més termòfil, i es diferencia per
les espècies Asperllla aristara subsp. scabra, Logfia minima, Micropyrwn
tenel/l/m, Dipcadi serotinum, Thymus vulgaris subsp. palearensis, etc. Cen
trada a la comarca del Pallars Sobirà, es desenvolupa, com la resta de
subassociacions, en indrets no gaire pendents, entre 950 i 1250 m d'altitud
y sempre en exposició al sud. A la taula 2 donem 9 inventaris inèdits de la
subassociació, que corresponen als números 8 a 16, Considerem com a tipus
el número 13.

Menys especial i més poc diferenciada és la subassociació sederosum
brevlfoliae (inventaris 1-7 de la taula 2), que correspon als ambients més
rocosos i generalment a les zones més elevades. Atesa la seva pobresa
florística, només podem esmentar com a fets diferencials la presència de
Sempervivum arachnoideum i l'abundància de Sempervivum tectorwn. De
fet, hem inclòs aquí els inventaris 4, 6 i 8 més per la manca d'altres diferencials
que perquè siguin gaire típics. El resultat de l'AFC corrobora aquesta inter
pretació.

La nostra comunitat és molt afí de l'associació Sempervivo tectorum
SedelUm rupestris descrita per O. BOLòs (1983) del massís del Montseny.

Procedència dels inventaris de la taula 2

1 (D356): Cabdella (Vall Fosca), 1450 m. [CH3404]; 2517/85.
2 (D355): Cabdella (Vall Fosca), 1450 m, [CH3404]; 25ni85.
3 (DOI3): Vora Araós (Vallferrera), 900 m, [CH561O]; 0616/84.
4 (DI75): Esterri de Cardós (Pallars Sobirà), 1180 m, (CH5717¡; 2117/85.
5 (0406): Berrós-Jussà, La Guingueta (Vall d'Esterri d'Aneu), 1100 m, (CH41); 12/8/85.
6 (DI68): Estaon. Vallferrera (Pallars Sobirà), 1270 m, (CH5316]; 2117/85.
7 (DOI4): Vora Araós (Vallferrera). 900 m, [CH561O); 616/84.
8 (D2oo): Vora Areu (Pallars Sobirà), 1200 m, (CH61]; 2517/85.
9 (DOI5): Vora Amós (Vallferrera), 900 m, (CH561O); 616184.

lO (D213): Aixovall (Andorra), 990 m, [CH70¡; 3017/85.
Ii (D024): Vora Noris (Vallferrera), 1200 m, (CH64I3); 616184.
12 (DI81): Vora Benante (Pallars Sobirà), 1000 m, [CH5717]; 2m/85.
13 (DI79): Benante (Pallars Sobirà), 980 m, [CH5517¡; 2m/85.
14 (DI91): Amós (Pallars Sobirà), 1030 m, (CH51]; 2417/85.
15 (DI89): Araós (Pallars Sobirà), 1030 m, (CH51J; 2417/85.
16 (D067): El Sequer d'Esterri d'Aneu (Pallars Sobirà), 1000 m, [CH4622]; In/84.
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