




Le peuplement végétal des vallées de Barravés et de Castanesa. II - Carte de végétation 

Aprks un premier volume comprenant la caractérisation générale du temtoire, le catalogue 
floristique et la description des cornmunautés végétales (CARRERAS et al., 1993), cette deuxikme 
partie présente la carte de la végétation. 

Du point de vue cartographique, le document montre une seule couche d'information basique, 
répresentée par de polygones numérotés de 1 B 84, correspondant a des unités de végétation actuelle. 
De toute fagon, le systkme sémiologique utilisé et la structure de la légende font possible plusieurs 
niveaux de lecture et d'interprétation. Ces derniers peuvent Ctre groupés en: 

a) Physionomique. Chaque unité cartographique étant attribuée B une des sept classes 
suivantes 

- Végétation forestikre 
- Fruticées et landes 
- Pelouses 
- Végétation hygrophile 
- Végétation des zones rocheuses et des eboulis 
- Cultures et prairies de fauche 
- Zones dénudées ou B végétation trks clairsemée 

b) Ecologique. En considerant les aspects les plus générales, tels que 
- Facteurs bioclimatiques, réfléchis par les étages de végétation 
- Etat hydrique du sol, traduit par le caractkre hygrophile, mésophile ou xérophile de 

la végétation 
- Degré d'alcalinité ou acidité des sols, ou bien présence ou non de carbonate de 

chaux; situations exprimées par les termes acidophile, basiphile, calcicole ou 
calcifuge attribués ?i la végétation 

- Dans le cas des pgturages de haute montagne, balance entre les facteurs agressifs 
du milieu et la végétation (biostasie/rhexistasie) 

c) Phytosociologique. Avec quelques exceptions, nous indiquons, pour chaque unité 
cartographique, les unités phytosociologiques y étant comprises. 

Chaque unité élémentaire est definie sur la carte par un numéro et par la couleur de fond. 
Les niveaux de lecture peuvent &tre reduits B deux: physionomo-écologique et 

phytosociologique. Le premier se révéle par les couleurs et les nuances du fond, et devient explicite 
par la situation de chaque unit6 dans le schkme de la légende. Le niveau phytosociologique se 
concrétise dans la légende par la relation des syntaxa correspondants. 



Dans un autre ordre d'idées, i1 faut dire que les unités cartographiques sont assignées B quatre 
niveaux de complexité: 

- Unités presque simples. Correspondant B des aires oh domine une seule communauté 
- Complexides (ou sub-complexes). Ensemble de communautés pouvant Etre 

rattachées, pour la plupart, a un meme complexe tessellaire, c'est B dire, du point 
de vue dynamique, B une série de végétation 

- Mosai'ques. Ensemble de communautés, en nombre pas trks haut (souvent deux ou 
trois), n'appartenant pas au mCme complexe tessellaire, ou bien B relations 
dynamiques plus théoriques que réelles 

- Hypermosaiques. Ensemble trks héterogkne de communautés, en général sans 
relations dynamiques entre elles 

Nous donons, ci dessous, la version fran~aise de la légende figurant dans le document 
cartographique. Dans le texte original on peut trouver la mCme légende avec de renseignements 
supplémentaires concernant les éléments physionomiques et phytosociologiques (ou, le cas 
échéant, l'écologie et la biogéographie des unités cartographiques), de spécifications sur les cas ou 
les occurrences exceptionnelles, ainsi que de données sur la situation et l'importance des unités 
dans le territoire cartographié. 

A. VEGETATION FORESTI~RE 
A. 1 ForCts riveraines 

1 - Communauté B Listera ovata et Populus nigra 
A.2 ForCts de l'étage sous-montagnard 
A.2.1 Forets xéro-mésophiles et communautés analogues 

2 - Complexide de la chCnaie neutro-acidophile: Buxo-Quercetum pubescentis (chenaie) + 
Buxo-Cistetum laurifolii (cistaie B buis) + Xerobromion (pelouses skches) 
3 - Complexide de la chenaie calcicole: Buxo-Quercetum pubescentis (chCnaie, coudraie ou 
forCt mixte de chCne pubescent et pin sylvestre) + Aphyllanthion et Brometalia erecti 
(pelouses) 
4 - Pinkdes xérophiles (se rattachant au Buxo-Quercetum) et reboisements de pin sylvestre 

A.2.2 Forets mésophiles 
5 - Frenaies et coudraies mésophiles: Brachypodio-Fraxinetum excelsioris 

A.3 ForCts de l'étage montagnard 
A.3.1 Groupements dominés par de caducifoliés 

6 - Mosaique de forCts mésophiles diverses: Brachypodio-Fraxinetum et Actaeo-Coryletum 
(fkhaie, coudraie) + Buxo-Quercetum pubescentis (chenaie) 
7 - HCtraies et hCtraies-sapinikres de l'étage montagnard supérieur: Luzulo-Fagetum + Scillo- 
Fagetum prenanthetosum 

A.3.2 Forets de coniferes 
8 - Foret acidophile de pin sylvestre des versants ubacs: Hylocomio-Pinetum catalaunicae 
9 - Sapinikres montagnardes: Hylocomio-Pinetum catalaunicae var. B Abies alba 
10 - Complexide de la foret calcicole de pin sylvestre: Polygalo-Pinetum sylvestris 

A.4 ForCts de coniferes de l'étage subalpin (et du montagnard supérieur) 
1 1  - Complexide des forets neutro-basiphiles de pin 1 crochets des ubacs; se rattachant au 
Pulsatillo-Pinetum uncinatae 
12 - Pinkdes, de pin B crochet et pin sylvestre, des soulanes rocheuses, sur substrat calcaire 
ou peu acide 



13 - Hypermosalque des adrets rocheux subalpins sur substrat granitique: Genisto- 
Arctostaphyletum (pineraie ou lande) + Androsacion vandellii (végétation rupicole) + 
Festucion eskiae (pelouses sbches) 
14 - Forets de pin 21 crochets des soulanes, se rattachant au Veronico-Pinetum pinetosum 
uncinatae 
15 - Rhodoraie sylvatique (foret de pin B crochets) des versants ubacs: Saxifrago- 
Rhododendretum pinetosum uncinatae 
16 - Hypermosdique des ubacs subalpins sur terrain granitique: Saxifrago-Rhododendretum 
pinetosum (pinbde) + Nardion (pelouses) + Androsacion vandellii (végétation rupicole) + 
Adenostylion (megaphorbiées) 
17 - Sapinibres subalpines et forets mixtes méso-hygrophiles de sapin et pin B crochets: 
Saxifrago-Rhododendretum abietetosum et betulo-blechnetosum 

B. FRUTICEES ET LANDES 
B.l Fruticées et landes des étages sous-montagnard et montagnard 

18 - Complexide des buxaies xérophiles des soulanes, sur substrat peu ou pas acide: 
peuplements de Buxus sempervirens + Xerobromion (pelouses sbches) 
19 - Complexide des buxaies xéro-mésophiles des ubacs: peuplements de Buxus sempervirens 
+ Mesobromion (pelouses) 
20 - Complexide des cistaies B buis: Buxo-Cistetum laurifolii (cistaie) + Xerobromion 
(pelouses sbches) 
21 - Complexide des buxaies et des pelouses sbches (Brometalia erecti) colonisant les 
éboulements et les cailloutis fluviaux 
22 - Complexide des landes xéro-mésophiles B Calluna vulgaris: Genisto-Callunetum (lande) 
+ Xerobromion (pelouse skche) 
23 - Fruticée ?i Genista balansae et buis: Senecio-Genistetum europaeae buxetosum 

B.2 Fruticées et landes de l'étage subalpin (et du montagnard supérieur) 
24 - Fruticée ?i Genista balansae: Senecio-Genistetum europaeae 
25 - Complexide des landes mésophiles B Calluna vulgaris: Genisto-Callunetum (lande) + 
Chamaespartio-Agrostidetum (pelouses B genh sagitté) + Nardion (pelouse B nard) 
26 - Complexide de larhodoraie: Saxifrago-Rhododendretum (rhodoraie) + Nardion (pelouses 
acidophiles) 
27 - HypermosaYque des ubacs subalpins sur terrain granitique: Saxifrago-Rhododendretum 
(rhodoraie) + Ranunculo-Festucetum eskiae (pelouse mésophile i% gispet) + Adenostylion 
(megaphorbiées) + Cryptogrammo-Dryopteridetum (végétation des éboulis B gros blocs) 

C. PELOUSES 
C.l Pelouses des étages sous-montagnard et montagnard 
C. 1.1 Pelouses calcicoles ou neutrophiles 

28 - Complexide des pelouses-garides de 1'Aphyllanthion 
29 - Mosalque de pelouses 2 Aphyllanthes (Aphyllanthion) et pelouses mésophiles 
(Mesobromion) 
30 - Complexide des pelouses-garides de l'ononidion striatae: Ononido-Anthyllidetum 
montanae 
3 1 - Pelouses xéro-mésophiles ?i Genista hispanica: Teucrio-Brometum genistetosum hispanicae 
32 - Complexide des pelouses mésophiles montagnardes: Euphrasio-Plantaginetum (pelouse) 
+ Buxo-Quercetum pubescentis (buxaie, chenaie) 



C.1.2 Pelouses plus ou moins acidophiles 
33 - Mosai'que de groupements xérophiles des versants siliceux rocheux: Festuco-Sedetalia 
(communautés B thérophytes) + Xerobromion (pelouses skches) 
34 - Mosai'quede pelouses xérophiles (Xerobromion) et mésophiles (Euphrasio-Plantagineturn) 
35 - Complexide de la pelouse mésophile B genet sagitté: Chamaespartio-Agrostidetum 
(pelouse) + Buxo-Quercetum pubescentis (buxaie ou chsnaie) 
36 - Mosalque de pelouses mésophiles montagnardes: Chamaespartio-Agrostideturrx (pelouse 
acidophile) + Euphrasio-Plantaginetum (pelouse neutro-basiphile) 

C.2 Pelouses des étages montagnard supérieur et subalpin 
C.2.1 Pelouses 2 caractkre xérophile 

37 - Pelouses méso-xérophiles des soulanes: Teucrio pyrenaici-Astragaletum catalaunici 
38 - Mosai'que des soulanes calcaires rocheuses: Teucrio-Festucetum spadiceae (pelouses B 
Festuca paniculata subsp. spadicea) + Festucetum gautieri (pelouses B Festuca gautieri) + 
Saxifragion nzediae (végétation rupicole) 

C.2.2 Pelouses rnésophiles 
39 - Pelouse xéro-mésophile B Brachypodium pinnatum: Euphrasio-Plantaginetum 
brachypodietosum pinnati 
40 - Pelouses mésophiles sur sol eutrophique et plus ou moins acide: Phyteumo orbicularis- 
Festucetum nigrescentis 
41 - Pelouses calcicoles se rattachant B 1'Alchemillo-Festucetum nigrescentis 
42 - Pelouses neutro-acidophiles B Festucapaniculata subsp. spadicea: Phyteumo orbicularis- 
Festucet~lm fest~ccetosum spadiceae 
43 - Mosdique de pelouses neutro-basiphiles (Alchemillo-Festucetum nigrescentis) et pelouses 
acidophiles (Chamaespartio-Agrostidetum, Alchemillo-Nardetum) 
44 - Mosdique de pelouses acidophiles et landes méso-hygrophiles: Alchemillo-Nardetum 
(pelouse B nard) + Chamaespartio-Agrostidetum capillaris (pelouse B genet sagitté) + 
Gymnadenio-Ericetum tetralicis (lande) 
45 - Mosdique de pelouse acidophile i gen& sagitté (Chamaespartio-Agrostideturrl) et 
callunaie (Gerzisto-Calbnetum) 
46 - Nardaies subalpines: Alchemillo-Nardetum 
47 - Mosai'que de pelouses acidophiles et prairies de fauche subalpines: Charnaespartio- 
Agrostidetuin (pelouse mésophile) + Heracleo-Trisetetum (prairies de fauche) + Selino- 
Nardetum (nardaie hygrophile) 
48 - HypermosaYque de prairies subalpines et pelouses, aussi bien acidophiles que neutro- 
basiphiles: Polygono-Trisetion (prairies naturelles) +Nardion (nardaies) + Primulion intricatae 
(groupements mésophiles) + Elyno-Oxytropidetum (pelouse B élyna) 
49 - Pacages gras 2 Cynosurus cristatus: Trifolio-Cynosuretum cristati 

C.3 Pelouses alpines 
(2.3.1 Pelouses écorchées et plus ou moins xérophiles, en géneral sous conditions de rhexistasie 

50 - Complexide des pelouses B Festuca gautieri des versants calcaires rocheux: Fest~4cetum 
gautieri (pelouse) + Iberidion spathr~latae (végétation des éboulis) + Saxifiagiorz mediae 
(végétation rupicole) 
5 1 - Pelouses neutro-acidophiles Festuca gautieri: Arenario-Festucetum yvesii 
52 - MosaYque de pelouses xérophiles diverses et eboulis: Festrtcetum gautieri (pelouse 
Festuca gautieri) + Festucion eskiae (gispetikres) + Iberidion spathulatae (végétation des 
éboulis) 
53 - Mosalque de gispetikres (Campanulo-Festucetumeskiae) et pelouses h Festucapaniculata 
(Hieracio-Festucetum paniculatae) 



54 - MosaYque de gispetikres B Carex sempewirens (Carici-Festucetum eskiae), communautés 
des éboulis Bgros blocs (Cryptogrammo-Dryopteridetum) et végetation rupicole (Androsacion 
vandellii) 
55 - Mosaique de gispetibres et éboulis: Campanulo-Festucetum eskiae et Ranunculo- 
Festucetum eskiae (gispetibres) + Violetum diversifoliae (végétation des éboulis) 

C.3.2 Pelouses plus ou moins denses et mésophiles, sous conditions de biostasie 
56 - Mosalque de pelouses calcicoles et groupements des rochers et des éboulis: Elyno- 
Oxytropidetum (pelouse B élyna) + Trifolio-Festucetum nigrescentis (pelouse mésophile) + 
lberidion spathulatae (végétation des éboulis) + Saxifragion mediae (végétation rupicole) 
57 - MosaYque de pelouses plus ou moins acidophiles, groupements des combes B neige et 
zones rocheuses: Trifolio-Festucetum nigrescentis (pelouse mésophile) + Nardion (nardaies 
et gispetikres mésophiles) + Salicion herbaceae (végétation des combes B neige) 
58 - Pelouse A Festuca paniculata: Hieracio-Festucetum paniculatae 
59 - Hypermosdique de nardaies mésophiles ou hygrophiles (Alchemillo-Nardetum nardetosum, 
Selino-Nardetum), marais (Caricion nigrae) et landes B Erica tetralix (Gymnadenio-Ericetum 
tetralicis) 
60 - Complexide de la pelouse ?I Festuca airoides: Hieracio breviscapi-Festucetum airoidis 
61 - Mosaique de gispetibres mésophiles (Ranunculo-Festucetum eskiae) et pelouses B 
Festuca airoides (Hieracio-Festucetum airoidis) 
62 - Complexide des gispetikres mésophiles sur terrain schisteux: Ranunculo-Festucetum 
eskiae 
63 - Complexide des gispetikres rnésophiles sur substrat granitique: Ranunc~do-Festucetum 
eskiae (gispetikre) + Gentiano-Caricetum cuwulae (pelouse B laiche incurvée) + Salicion 
herbaceae (végétation des combes B neige) 
64 - Complexide de la pelouse B laiche incurvée: Gentiano-Caricetum cuwulae (pelouse B 
laiche incurvée) + Trifolio-Alopecuretum gerardii (pelouse chionophile) + Salicion herbaceae 
(végétation des combes B neige) 

D. VEGETATION HYGROPHILE DE LA HAUTE MONTAGNE 
65 - Mosdique de marais acidophiles (Narthecio-Scirpetum) et landes B Erica tetralix 
(Sphagno subnitentis-Ericetum tetralicis) 
66 - Bas-marais basiphiles (Caricetum davallianae, Pinguiculo-Caricetum Ji-igidae, ...) 

E. VEGETATION DES ZONES ROCHEUSES ET DES ÉBOULIS 
E. 1 Groupement des versants rocheux 
E. 1.1 Mosaiques des zones rocheuses sous-montagnardes et montagnardes 

67 - MosaYque des versants rocheux calcaires: Saxifragion mediae (groupements rupicoles) 
+ Buxo-Quercetum pubescentis (petit bois et buxaies) + Xerobromion (pelouses skches) 
68 - Mosaique des versants rocheux siliceux de l'étage montagnard supérieur: Androsacion 
vandellii (végétation rupicole) + Sedo-Scleranthion (groupements des petits gradins) + 
Genisto-Callunetum (callunaie) 

E.1.2 Mosaiques des zones rocheuses de la haute montagne 
69 - Mosdique des versants rocheux calcaires secs: Saxifragion mediae (groupements 
rupicoles) + Festucion gautieri (pelouse 21 Festuca gautieri) + Iberidion spathulatae 
(végétation des éboulis) 
70 - MosaYque des versants rocheux calcaires ubacs ou peu secs: Saxifragion mediae 
(végétation rupicole) + Iberidion spathulatae (groupements d'éboulis) + Elynion myosuroidis 
(pelouse 51 élyna) 
71 - Hypermosdique des cr&tes et des pics granitiques des étages alpin et subnival: Saxifrago- 
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Minuartietum sedoidis (groupement h petits coussinets) + Androsacion vandellii (végétation 
rupicole) + Androsacion alpinae et Senecion leucophylli (végétation des éboulis) + Salicion 
herbaceae (groupements des combes A neige) + Nardion et Festucion airoidis (pelouses 
alpines) 

E.2 Groupements d'éboulis et piemers 
72 - Groupements neutro-basiphiles (et souvent thermophiles) des éboulis peu acides: 
Crepidetum pygmaeae et Festuca-Cirsietum glabri (végétation d'éboulis) + Festucetum 
gautieri cirsietosum glabri (pelouse écorchée h cirse glabre) 
73 - Groupements des éboulis alpins: Festucetum glaciali-pyrenaicae 
74 - Végétation des éboulis et piemers noirs, formés de schistes pyritiRres (Violetum 
diversifoliae, etc.) 

F. VÉGÉTATION ANTHROPOGENIQUE 
75 - Moissons (Secalietalia) 
76 - Mosalque de moissons (Secalietalia) et prairies de fauche (Arrhenatherion) 
77 - Prairies de fauche montagnardes (Arrhenatherion) 
78 - MosaTque de prairies de fauche (Arrhenatherion) et pelouses mésophiles (Mesobromion) 
79 - Mosalque de prairies de fauche de l'étage montagnard supérieur, marécages et pelouses 
mésophiles: Polygono-Trisetion, Arrhenatherion (prairies de fauche) + Calthion (marécages) 
+ Mesobromion (pelouses mésophiles) 
80 - Groupements des reposoirs des troupeaux (Rumicion pseudoalpini, etc.) 

G. ZONES DENUDEES OU A VEGETATION TRES CLAIRSEMEE 
81 - Cailloutis et graviers fluviaux 
82 - Badlands de l'étage sous-montagnard: Aphyllanthion et Stipion calamagrostis sur 
terrains marneux; Xerobromion sur terrain greseux 
83 - Éboulements et zones rocheuses de l'étage montagnard supérieur, hpelouses fragmentaires 
(Mesobromion, Festucion gautieri), etc. 
84 - Grands éboulements morainiques de l'étage montagnard supérieur, h elements parsemés 
des Brometalia, de l'lberidion spathulatae, ... 



ABSTRACT 

Vegetation Map of Barraves and Castanesa Vaiieys (Central Pyrenees) 

Following an earlier study (CARRERAS et al., 1993), which deals with the flora and the plant 
communities, this paper presents a vegetation map of Barravés and Castanesa valleys. On the 
map, polygons numbered from 1 to 84 represent real vegetation in a single information layer. 
However, the legend structure allows severa1 interpretation levels, mainly three: 

a) Physiognomical, according to the following classes 
- Woodlamds 
- Scmbs and heaths 
- Pastures 
- Hygrophilous vegetation 
- Rock and scree vegetation 
- Sown fields and hay meadows 
- Bare or sparsely vegetated areas 

b) Ecological, in tems of 
- Hygrophilic, mesophilic or xerophilic character of the vegetation 
- Acidophilous versus basiphilous, or calcicolous versus calcifuge, referred to 

communities 
- In high mountain pastures, biostasis versus rhexistasis 

c) Phytosociological, expressed mainly as associations and alliances 

On the map the colours and shades correspond to a and b levels (physiognomical-ecological), 
while the numbers identify the exact legend units, including the third level @hytosociological). 

- As for the meaning of the legend units, they can be ordered into four complexity 
levels: 

- Sub-simple units, that is, with a single community clearly prevailing 
- Complexides (or sub-complexes), each one containing a group of communities 

which mainly belong to the sarne dynamic series 
- Mosaics, each one formed of a group of few main communities (frequently 2 or 

3) which do not belong to the same dynamic series 
- Hypermosaics, or heterogeneous groups of communities, mainly with no dynamic 

relationship 

The basic legend is presented on the map sheet (Catalan) and in the résumé (French), and 
a more detailed one forns the bulk of the following text. 





INTRODUCCIO 
Aquest segon volum sobre el poblament vegetal de les valls de Barravés i de 

Castanesa pretén de donar una visió sintbtica del paisatge de la zona a través de la 
cartografia vegetal. 

No ens cal pas fer una caracterització gentxica de l 'hea d'estudi, atbs que el 
volum primer (CARRERAS, CARRILLO, NINOT, MASALLES & VIGO, 1993) inclou ja un 
capítol introductori en qub, a part d'altres aspectes, s'hi descriuen breument la 
situació geogrhfica, el relleu, el substrat i el clima. El lector trobarh també, en el dit 
volum, un cathleg florístic i la relació comentada de les comunitats vegetals 
reconegudes al territori, acompanyada de les taules de vegetació corresponents. 

Aquesta segona part se centra exclusivament en el mapa de vegetació. A banda, 
perb, del document cartogrhfic, fem aquí una breu descripció del mbtode emprat per 
a l'aixecament del mapa i comentem, amb més de detall, el sistema semihtic 
utilitzat, l'esquema expositiu de la llegenda, el valor interpretatiu de les diverses 
categories de dades i el significat dels nivells en qub distribui'm les unitats 
cartogrifiques; tot aixb per tal d'ajudar el lector a treure el m k i m  profit de l'examen 
del document. A més, hi fem encara algunes consideracions genkriques sobre els 
principals tipus de vegetació reconeguts i la seva distribució dins 1'8rea cartografiada. 

L'últim apartat - i el més extens - és l'ampliació de la llegenda, la qual inclou 
la relació, ordenada segons els símbols numbrics, de totes les unitats cartogrhfiques. 
Cal assenyalar, perb, que no hi situem pas aquestes unitats dins l'esquema de 
classificació fisiognbmico-ecolbgica emprat a la llegenda abreujada, que figura al 
document mateix; és per aixb que, de vegades, incorporem a l'enunciat de les 
diferents unitats els termes ecolbgics o biogeogrhfics que creiem necessaris per tal 
que aquest resulti prou explícit i complet, sense que el lector hagi de remetre's 
necesshiament a l'esmentat esquema classificatori. Els comentaris corresponents a 
cada unitat cartogrhfica recullen la informació que consta a la llegenda abreujada, 
per6 hi afegeixen - si cal - dades suplementhies sobre les unitats fisiognbmiques i 
fitocenolbgiques que comprbn i especificacions concretes sobre casos o situacions 
excepcionals. Sovint ampliem també les dades sobre ecologia i biogeografia de les 
unitats considerades; i situem - amb més o menys detall, segons s'escaigui -la unitat 
cartogrhfica dins el territori del mapa. 
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METODOLOGIA I SEMIOLOGIA 

El mapa de vegetació de les valls de Barravés i de Castanesa fou aixecat durant 
els anys 1986-1988. Com a document de camp, hom utilitza un fons topogrhfic a 
escala aproximada 1:35.000, i ei' full definitiu que presentem ha estat redui't a escala 
1:50.000. Mitjan~ant est?reofotogrames, corresponents a un vol de l'any 1978, 
realitzkem una fotointerpretació prbvia que ens permeté de delimitar sobre el fons 
topogrhfic, al més exactament possible, les diverses kees d'aspecte uniforme, com 
també les classes fisiognbrniques i les espbcies arbbries que hom hi podia distingir 
inequívocament. El treball de camp ens servi, després, per establir les unitats 
definitives, esmenant possibles errors interpretatius, subdividint els polígons i corregint- 
ne els límits, si s'esqueia, i concretant-ne el significat. 

Des del punt de vista grhfic, el mapa duu un sol estrat d'informació bdsica, 
representat per polígons juxtaposats, cadascun dels quals té assignat un número de 1' 1 
al 84, corresponents a unitats cartogrhfiques de vegetació actual. A la llegenda 
abreujada, aquestes unitats cartogrhfiques estan ordenades jerkquicament segons un 
sistema fisiognbmico-ecolbgic que permet definir-les amb més precisió i ajuda a 
copsar el sentit global de l'esquema aplicat. El sistema semibtic emprat i l'estructuració 
i concreció de la llegenda fan possibles diversos nivells d'interpretació i de lectura 
del document. 

Els nivells d'interpretació poden ser sintetitzats en tres de principals. 
a) Fisiognbmic. Cada unitat cartografiada és atribui'da a una de les classes 

fisiognbmiques següents (establertes segons la comunitat dominant): 
A. Vegetació forestal 1 
B. Matollars i landes 
C. Pastures 
D. Molleres 
E. Vegetació d'indrets rocosos o tarterosos 
F. Cultius i prats de dall 
G. ~ r e e s  denudades o sense vegetació 

Aquestes classes fisiognbrniques queden diferenciades segons els diversos colors 
elementals de fons (sovint, amb diferents tonalitats cadascun). 

b) Ecolbgic. Hom ha considerat els aspectes ecolbgics més generals, traduibles 
en els grups de factors següents: 

A. Factors bioclimhtics i catenals bhsics, reflectits pels estatges de vegetació 
(submonth, month, subalpí, alpí i subnival). 

B. Estat hídric del sbl, representat pel carhcter higrbfil, mesbfil o xerbfil de la 
vegetació. 

C. Grau d'acidesa o basicitat del sbl, indicat per la vegetació acidbfila o 
basífila; o bé, existbncia de carbonat chlcic o no, expressat pel carhcter calcícola o 
calcífug de la vegetació. 

D. En el cas de les pastures d'alta muntanya, hem considerat, a més, 
l'equilibri entre els factors agressius del medi i la vegetació mateixa (biosthsial 
rexistdsia). 



c) Fitocenolbgic. Amb alguna excepció, hom detalla, per a cada unitat 
cartogrifica, les unitats fitocenolbgiques (generalment a nivell d'associació) que la 
integren. L'ordre en qu2: apareixen les unitats fitocenolbgiques a la llegenda es 
correspon amb l'extensió relativa que tenen dins cada unitat cartogrifica. Quant a les 
autories dels sintixons i a les seves relacions jerhrquiques, ens remetem a l'esmentada 
obra de CARRERAS et al. (1993). 

Pel que fa als nivells de lectura, es poden reduir a dos: fisiognbmico-ecolbgic i 
fitocenolbgic. 

El nivell de lectura fisognbmico-ecolbgic resulta palks a través dels colors i 
les tonalitats; i queda explicitat a la llegenda per la situació de cada unitat dins 
l'esquema de classificació general i d'acord amb les especificacions suplementhries 
que es detallen en l'enunciat (referibles als aspectes comentats als apartats a i b). El 
nivell fitocenolbgic s'ha de referir sobre el mapa als números atribu'its a cada unitat, 
i és concretat a la llegenda mitjanqant la relació dels sintkons integrants. 

En un altre ordre d'idees, cal dir que dins les unitats cartogrifiques hom ha 
considerat quatre nivells estructurals diferents, qualificats, segons l'ordre creixent de 
complexitat, com a unitats subsimples, complkxides o subcomplexos, mosaics i 
hipermosaics. Aquests nivells de complexitat tradueixen el grau de diversitat 
fisiognbmica i estructural de la vegetació corresponent a una unitat cartogrifica i 
assenyalen, també, les relacions dinimiques que hi pugui haver entre les comunitats 
vegetals que la integren. Detallem a continuació el significat precís que donem a 
cadascun d'aquests termes. 

1. Unitats subsimples. Corresponen a les hrees cartografiables en les quals 
domina de forma absoluta una sola comunitat. En realitat, aquestes unitats quasi 
pures engloben, gairebé sempre, clapes petites de comunitats secundhries - de la 
mateixa sbrie o d'altres sbries - no representables per elles mateixes. 

2. Complkxides (o subcomplexos). Integren un conjunt de comunitats diferents 
que corresponen, majorit&ament, a la mateixa skrie potencial de vegetació i que, per 
tant, fan part del mateix complex tessel.lar. Normalment hi ha una comunitat 
predominant i clapes poc extenses d'altres comunitats relacionables clarament amb 
aquella. Si comprenen, a més, tipus de vegetació d'indrets especials, aquests hi tenen 
una representació molt secundkia. Les compl2xides ocupen, doncs, hrees més o 
menys uniformes ecolbgicament, i les taques de vegetació que engloben no són 
susceptibles d'individualització. 

3. Mosaics. Conjunt de poques comunitats (sovint dues o tres) que, o bé no 
pertanyen a la mateixa skrie potencial, o bé presenten entre elles unes relacions 
dinimiques més tebriques que reals. En un mosaic, sol haver-hi diferents comunitats 
que hi tenen un desenvolupament important. En qualsevol cas, les comunitats 
integrants resulten indestriables atenent l'escala del mapa. 

4. Hipermosaics. Conjunt molt divers i heterogeni de comunitats, sovint no 
relacionades dinimicament entre elles. Solen resultar de la juxtaposició en un espai 
redu'it de molts ecbtops diferents, o bé d'una diversificació artificial produ'ida per 



l'activitat humana. És el cas, per exemple, de la vegetació que pobla els vessants 
escarpats i molt irregulars, en qub apareixen fragments de bosc, matollars, diverses 
menes de pastures, claps de vegetació de roques i de tarteres, ... Els espais fortament 
humanitzats i dedicats a activitats diverses també poden incloure's, de vegades, en 
els hipermosaics. 

Cal dir, finalment, que, sigui quin sigui el tipus d'unitat cartografiada, li 
atribu'im sempre uns limits ben concrets. Si en la realitat es presenten transicions 
graduals entre unitats contigües, els límits representats al mapa volen correspondre 
aproximadament a la part mitjana d'aquesta zona de trhnsit. 

ASPECTES GENERALS DEL PAISATGE 

Una primera anhlisi del document cartogrhfic posa en evidbncia alguns aspectes 
genkrics del paisatge o de la distribució espacial de les comunitats que volem 
subratllar aquí: 

a) Pel que fa a les comunitats forestals en general, són forga esteses a la Vall 
de Barravés, mentre que a la de Castanesa resulten rares i resten limitades als baixos 
vessants de les zones inferior i mitjana. 

b) Els boscs de coníferes només són presents a la Vall de Barravés, representats 
per pinedes de pi roig (més rarament, per avetoses) a l'estatge month, o per boscos de 
pi negre i avetoses al subalpi. Aquests darrers (pinedes i avetoses subalpines) 
apareixen de manera general a la capgalera de la conca, mentre que aigües avall de 
Senet es limiten exclusivament als vessants de l'esquerra de la Noguera Ribagorgana. 

c) El matollar de bórdol amb boix prospera només a la part inferior i centro- 
occidental de l'brea d'estudi, entre Vilaller-Ginast, a l'est, i Nerill-Ardanui, a l'oest; 
de tota manera, hi ocupa una franja poc extensa. 

d) Les landes de bruguerola i els matollars acidbfils de bhlec fan clapes 
extenses Únicament a Ardoné i a la part mitjana de la vall de Llauset. 

e) A les &ees de matollars que acabem d'esmentar (c i d) és on també es fan, 
precisament, pastures montanes i submontanes acidbfiles. 

f )  A la zona més inferior de totes dues valls és on trobem joncedes i matollars 
d'espígol, de carhcter basifil i termbfil. 

g) A l'estatge subalpi i al month superior s'estenen hmpliament les pastures 
de carhcter poc o molt acidbfil; fins i tot en substrats calcaris, ja que els sbls formats 
sobre seu sofreixen fhcilment processos de descarbonatació. 

h) Pel que fa a les pastures alpines, les acidbfiles dominen arreu, i resulten 
gairebé exclusives a l'alta Vall de Barravés. També hi ha, perb, pastures basífiles, 
intercalades ací i allh, fora de la zona esmentada. 

i) La vegetació rupícola té importhncia sobretot a l'alta Vall de Barravés, 
quasi enterament granítica, on l'erosió glacial ha afaigonat un relleu abrupte i 
escarpat. Les comunitats glareícoles tenen la seva mhxima representació a la cap~alera 



de la Vall de Castanesa, als vessants de la serra Negra, constitu'its per esquists 
carbonosos que han donat lloc a extenses pedrusques i tarteres. 

j) Els prats dalladors ocupen kees bastant extenses a la part mitjana de totes 
dues valls, bé que no manquen tampoc, alternant amb conreus i pastures, a les zones 
més baixes. 

LLEGENDA AMPLIADA 

Sobre la forma de presentació i el contingut d'aquesta llegenda, vegeu el que en 
diem a l'apartat introductori. 

1.  Comunitat de Listera ovata i Populus nigra. Bosc de ribera pertanyent a 
l'odre Fagetalia i dominat per caducifolis diversos. N'hi ha únicament un clap al 
nord del Pont de Suert. 

2. Compl5xida de la roureda neutroacidbfila. El bosc, corresponent a una 
forma - f o r ~ a  empobrida - del Buxo-Quercetum pubescentis, hi té sempre un paper 
important, bé que pot tractar-se d'una comunitat forestal esclarissada. A part del 
roure, porta de vegades pi roig (Pinus sylvestris). Sovint es barreja amb matollars de 
bórdol i boix (Buxo-Cisteum laurifolii) i amb pastures seques (Xerobromion), fora 
d'altres tipus de vegetació molt escadussers. 

Aquesta unitat va lligada als terrenys esquistosos o gresencs i es fa sobretot als 
solells (més rarament, als obacs, com passa a Bibils). 

Fa taques extenses vora Bibils i Casterner de Noals, i n'apareixen altres 
exemples a l'estatge submonth, fins a Vilaller i a Fontjanina. 

3. Complkxida de la roureda calcícola. Pot presentar-se en forma d'un bosc 
(Buxo-Quercetum pubescentis) f o r ~ a  típic i més o menys pur, com passa sota 
Vilaller, Viuet, ... Altres vegades, es tracta de boscos mixts de roures i pi roig (variant 
de Pinus sylvestris); i algun cop, com és ara al vessant esquer de la Noguera davant 
d'Estet, consisteix en una avellanosa mesoxerbfila, amb arbres o sense. 

Sovint hi ha clarianes forestals, ocupades per pastures seques de lYAphyllanthion 
o del Xerobromion; i localment inclou afloraments de roca i esllavissades. 

Apareix en substrats carbonhtics, a la part baixa de totes dues valls, fins vora 
Fontjanina, a la conca de la Valira, i fins més amunt d'Aneto, a la vall de la Noguera. 
També a Bonansa. 

4. Pinedes submontanes i repoblacions de pi roig. En molt de casos es tracta 
de pinedes esponthnies de Pinus sylvestris més o menys xerbfiles, referibles al Buxo- 
Quercetum pubescentis (variants diverses o, molt rarament, subassociació hylocomio- 
pinetosum). Poden ser boscos bastant esclarissats, que es barregen amb matollars i 
pastures de la skrie corresponent (només excepcionalment es combinen amb landes 
de bruguerola, del Genisto-Callunetum). 



La unitat inclou també les repoblacions de pi roig de l'estatge submonti. Solen 
ser arbredes denses, constituldes per pins joves i amb sotabosc gairebé nul. No 
rarament, els vessants han estat afeixats, per fer-hi la plantació. 

N'hi ha exemples sobre Casterner i Bibils, a la vall de la Valira; a Barravés se'n 
veuen des de Sarroqueta a l'embassament de Baserca. 

5. Freixenedes i avellanoses mesbfiles de l'estatge submontl. Corresponen al 
Brachypodio-Fraxinetum, bé que hi ha algun fragment de bosc que podria referir-se 
a 1'Hedero-Tilietum. 

Només una clapa a Seu de Baix. 

6. Mosaic de boscos caducifolis mesbfils de I'estatge montl. Unitat equivalent 
a la precedent, per6 en indrets més elevats. Sol incloure comunitats forestals 
diverses, amb predomini de freixenedes, boscos mixts o avellanoses mesohigrbfils, 
que s'han de referir al Brachypodio-Fraxinetum o a l'dctaeo-Coryletum. Perb hi 
poden aparkixer també claps de roureda (Buxo-Quercetum). Les comunitats secundhries 
corresponents no hi tenen gaire importincia. 

Representada sobretot a la vall de la Valira, entre Castanesa i Sant Silvestre, a 
la part baixa dels vessants, rostos i ombrívols. Taques referibles a la mateixa unitat 
apareixen, ací i alli, en altres indrets: cap a Senet, sobre Estet, sobre 1'Artiga i en un 
fondal sota Nerill. 

7. Fagedes i boscos de faig i avet de l'estatge montl superior. Fan una clapa 
extensa i contínua a la part superior de la Vall de Barravés, de Baserca fins a sobre 
1'Hospital de Viella. S'hi barregen, en general, boscos acidbfils pobres (Luzulo- 
Fagetum) amb comunitats més riques, perb també poc o molt acidbfiles (Scillo- 
Fagetum prenanthetosum). 

També n'apareix alguna clapa al sud de Senet i en un obac sobre Bono. 
N'assenyalem, a més, una hrea f o r ~ a  extensa a la part inferior de la vall de Llauset, 
al fons de vall i als vessants més o menys obacs. En aquest cas, perd, els costers són 
abruptes i el bosc és més aviat fragmentari, barrejat amb taques de pastures i amb 
afloraments de roca. 

8. Bosc acidbfil de pi roig dels obacs de l'estatge montl. Correspon a 
1'Hylocomio-Pinetum catalaunicae. Pot formar un bosc dens i forqa ben constitult, o 
bé ser esclarissat, i, en aquest cas, s'hi barregen matollars de boix i pastures 
fragmenthries. 

Fa claps als voltants i damunt de Senet, i també és representat a l'oest de 
Villaler i Ginast. Va lligat a substrats silicis. 

9. Avetosa montana. És una variant de 17Hylocomio-Pinetum, que se situa 
també en vessants obacs silicis. 

Dues clapes f o r ~ a  extenses, a Seu de Dalt i a la Selvassa (part dessota del port 
de Gelada); i encara un clap molt petit vessants amunt de Ginast. 



10. ComplLtxida del bosc calcícola de pi roig de l'estatge month. La comunitat 
forestal correspon, quan esta ben desenvolupada, al Polygalo-Pinetum sylvestris; 
sovint, perb, es tracta d'un bosc clar, pobre en plantes característiques i on, de tota 
manera, tampoc no tenen gaire importhncia els taxons de les rouredes o pinedes de 
l'estatge inferior. Als llocs oberts hi ha fragments de matollars i de pastures. 

Es localitza als vessants obacs, en terrenys carbonatics. Fa claps extensos entre 
Casós i els vessants del pic de Gelada. A l'obac de l'Artiga, la pineda conté forga 
introgressions d'elements dels Fagetalia. 

11. Complexida dels boscos neutrobasífils de pi negre dels obacs. Comunitats 
arbrades, poc xerbfiles o gens, que es fan a l'estatge subalpí, en indrets més o menys 
obacs. Poden referir-se globalment al Pulsatillo-Pinetum uncinatae; per6 inclouen 
també boscos clars i buits, interpretables més aviat com a pastures dels Seslerietalia 
sota un dosser de pi negre. 

N'hi ha taques al vessant esquerre de la Vall de Barravés (zona de Gelada-pic 
Munyidor). 

12. Pinedes subalpines i altimontanes dels solells rocosos, en substrat calcari 
o poc hcid. Sol tractar-se de pinedes esclarissades, amb sotabosc molt poc caraterístic. 
Típicament, l'arbre dominant és Pinus uncinata i la comunitat es pot referir al 
Genisto-Arctostaphyletum; s'hi barregen, perb, fragments de pastures dels Seslerietalia 
amb abundhncia de Festuca gautieri. De vegades hi tenen importhncia els afloraments 
rocosos. 

A les zones més baixes, hi apareix el pi roig, i llavors, entre la vegetació 
secundhria figura el boix i elements pratenses del Mesobromion. 

La unitat és representada a la part mitjana de la Vall de Barravés, bé que només 
al vessant esquer. 

13. Hipermosaic forestal dels solells subalpins rocosos, en substrat granític. 
Reuneix, basicament, pinedes acidbfiles de pi negre, normalment molt esclarissades, 
fragments de matollar, afloraments de roca i pastures xerbfiles. Tant els bosquets 
com el matollar pertanyen al Genisto-Arctostaphyletum. Les pastures estan 
representades sobretot pel prat de sudorn. 

Unitat forqa estesa a la capgalera granítica de la Vall de Barravés. 

14. Bosc de pi negre dels solells no rocosos. Pineda clara, per6 forga uniforme, 
referible al Veronico-Pinetum sylvestris pinetosum uncinatae. 

Només una clapa, no gaire extensa, part davall del port de Gelada. 

15. Bosc de pi negre amb neret dels vessants obacs. Correspon al Saxifrago- 
Rhododendretum pinetosum uncinatae, la pineda subalpina típica. 

Es fa als obacs silicis, tant sobre granits com en terrenys esquistosos. Apareix a 
la meitat superior de la Vall de Barravés i gairebé només al vessant esquerre, des dels 
caients del pic de Gelada fins a la vall de Besiberri. 



16. Hipermosaic forestal dels obacs subalpins, en terreny granític. Hi tenen 
importhncia els claps de bosc de pi negre amb neret (Saxifrago-Rhododendretum 
pinetosum uncinatae), perb hi ha encara moltes altres comunitats, especialment el 
matollar de neret (Saxifrago-Rhododendretum típic), els prats acidbfils (sobretot, del 
Nardion), les formacions megafbrbiques (Adenostylion), la vegetació rupícola 
(Androsacion vandellii), ... 

A la capgalera granítica de la Vall de Barravés, on pot cobrir superfícies grans. 

17. Avetoses subalpines i boscos mesohigrbfils d'avet i pi negre. L'avetosa, ! 

més o menys pura, correspon al Saxifrago-Rhododendretum abietetosum. Els boscos 
mesohigrbfils són comunitats de coníferes amb bedoll pubescent (Saxifrago- 
Rhododendretum betulo-blechnetosum), de sotabosc frondós, ric en falgueres. 

Capgalera granítica de la Vall de Barravés. 

18. Complkxida de les boixedes xerbfiles dels solells, en substrat poc hcid o 
gens. S'hi barregen boixedes (en general no prou caracteritzades per a ser atribui'des 
a una comunitat concreta del Quercion pubescenti-petraeae) i pastures seques del 
Xerobromion. Ambdós tipus de vegetació s'hi troben en proporcions variables, i no 
rarament de manera fragmentlia. Pot abundar-hi l'argelaga (Genista scorpius); en 
canvi, no hi ha mai el bórdol (Cistus laurifolius), que es limita als terrenys clarament 
hcids. 

Pobla alguns costers inferiors (estatges submonth i month) de totes dues valls, 
assolellats i sovint un xic rocosos. El substrat consisteix en esquists, calcosquists, 
gresos, ... 

19. CompPxida de les boixedes xeromesbfiles dels obacs. Comprbn boixedes 
més o menys denses (Quercionpubescenti-petraeae) i fragments de pastures mesbfiles 
del Mesobromion. De vegades s'hi veuen alguns pins (Pinus sylvestris). 

Unitat de l'estatge submonth, molt poc representada, i només a la part meridio- 
nal del mapa. 

20. CompBxida del matollar de bórdol i boix. Hi predomina el matollar 
(Buxo-Cistetum laurifolii), perb s'hi fan també claps de bosc (roureda o pineda clara 
amb boixerola, del Quercion pubescenti-petraeae) i fragments de pastures seques 
(Xerobromion). Es tracta d'una unitat hombloga de la 2, de la qual prové per 
deforestació. 

Requereix terrenys poc o molt hcids, formats de gresos o esquists. 
Ben representada a la zona inferior-mitjana del territori, entre Ardoné-Castanesa- 

Ginast, al nord, i Noals-Montanui, al sud. 

21. Complkxida de les boixedes i les pastures xerbfiles dels codolars fluvials. 
Comunitats obertes i mal caracteritzades, consistents més aviat en elements dispersos 
de la boixeda i dels Brometalia, que colonitzen les lleres dels rius. 



N'hi ha dues petites kees properes: al llit de la Noguera, sota Forcat, i al con de 
dejecció del torrent de 1'Artiga. 

22. Complkxida de les landes xeromesbfiles de bruguerola. Hi domina la 
landa de bruguerola (Genisto-Callunetum), dintre la qual poden apar5ixer mates de 
bhlec o de boix. Als llocs oberts hi ha fragments de pastures seques del Xerobromion. 

Es fa als terrenys silicis de I'estatge month. Una sola clapa sobre Denui. 

23. Matollar de bhlec amb boix. Correspon al Senecio-Genistetum europaeae 
buxetosum, de l'estatge month. 

Vol terrenys poc o molt Acids. Aquesta unitat ocupa una k e a  important a la part 
inferior de la Vall de Castanesa, al nord de Neri11 i per sobre dYArdoné. 

24. Matollar de bhlec dels estatges subalpi i month superior. És el Senecio- 
Genistetum europaeae típic, lligat als terrenys silicis. 

Se'n veuen algunes clapes, poc extenses, a l'alta vall de la Noguera, a I'est de 
l'embassament de Baserca. 

25. CompPxida de les landes mesbfiles de bruguerola. Hi doinina la landa de 
bruguerola (Genisto-Callunetum), amb la qual es barregen, sobretot, pastures acidbfiles, 
que corresponen al Chamaespartio-Agrostidenion, al Nardion o, més rarament, al 
Festucion eskiae. Pot abundar-hi el ginebre (Juniperus communis subsp. communis) i 
de vegades hi ha pins (Pinus uncinata) dispersos o fent petits bosquets. 

Apareix als terrenys silicis dels estatges subalpi i mont2 superior. Sobre Aneto 
i a la part mitjana de la vall de Llauset. 

26. Complkxida del neretar. El matollar de neret (Saxifrago-Rhododendretum 
typicum) pot ser uniforme o esclarissat, i sovint es barreja amb pastures acidbfiles 
(sobretot del Nardion). La unitat inclou, en alguns casos, formacions de Vaccinium 
uliginosum. 

Pobla els obacs subalpins, en terreny silici. N'hi ha clapes a la part mitjana de 
la Vall de Barravés. 

27. Hipermosaic dels obacs subalpins en terreny granític, amb abundhncia 
de neret. Pot comparar-se amb la unitat 16, perb aquí no hi ha bosc. A part del 
matoll de neret (Saxifrago-Rhododendretum), s'hi veuen pastures acidbfiles (Nardion, 
Festucion airoidis), comunitats de caos de blocs (Dryopteridion abbreviatae), claps 
de formacions megafbrbiques, ... 

Aquesta unitat apareix a l'estatge subalpi superior i sovint colonitza vessants 
tarterosos o rocosos. A la cap~alera de la Vall de Barravés. 

28. Complkxida de les joncedes. Hi predominen les pastures de jonsa 
(Aphyllanthion), perb també hi ha claps de boixeda i fragments de rouredes seques o 
de bosquines, del Quercion pubescenti-petraeae. 



Unitat exclusiva de l'estatge submonth, en terrenys calcaris o margosos. Es troba 
a la part meridional del territori, cap a Sarroqueta i entre Noals i Nerill. 

29. Mosaic de joncedes i pastures mesbfiles. En aquesta unitat, de l'estatge 
submonth, la topografia i el desenvolupament diferencial del sbl condicionen una 
alternan~a - no destriable a l'escala del mapa - entre joncedes (Aphyllanthion), als 
terrenys més secs, i pastures del Mesobromion, als indrets no tan eixuts. Aquestes 
darreres resulten poc definides, perb poden atribuir-se a un Euphrasio-Plantaginetum 
amb penetració d'elements de la jonceda. 

La unitat ocupa una irea extensa als voltants de Sarroqueta, en costers calcaris 
poc solells, o gens, i no gaire secs. 

30. Complkxida de les pastures camefitiques de muntanya mediterrlnia. Hi 
ocupen f o r ~ a  extensió les comunitats de 1'Ononido-Anthyllidetum montanae, que 
volen terrenys calcinals i sbls prims, i que aquí es localitzen en els afloraments de 
calcaries dolomítiques del jurhssic. Ací i allh apareixen claps de joncedes 
(Aphyllanthion). D'altra banda, sempre hi ha boixos dispersos i, de vegades, poblacions 
de Genista horrida. 

La unitat apareix a la part meridional extrema del mapa, a la zona de Casterner 
de Noals, Bibils i Bonansa. 

31. Pastura xeromesbfila i calcícola, amb argelagó. Pot atribuir-se al Teucrio 
pyrenaici-Brometum, comunitat rara a la zona cartografiada. Presenta, com és 
normal, introgressió de plantes de les joncedes, i dels Ononido-Rosmarinetea en 
general, i hi ressalta l'abundhcia d'argelagó (Genista hispanica). 

A la muntanya mitjana de la Vall de Castanesa; només algunes petites clapes a 
la zona de Nerill-coll d'Espina. 

32. Complkxida de les pastures mesbfiles i calcícoles de la muntanya 
mitjana. Hi predominen les pastures atribuibles a 1'Euphrasio-Plantaginetum, bé 
que de vegades es tracta d'indrets sobrepasturats que porten un Mesobromion poc 
definit. A banda d'aixb, pot haver-hi boixos dispersos o claps de boixeda o, fins i tot, 
fragments de roureda (Quercion pubescenti-petreaeae). 

La unitat fa taques més o menys extenses a la part mitjana i a la inferior de totes 
dues valls. 

33. Mosaic de pastures xerbfiles dels vessants silicis rocosos de l'estatge 
submontl. Hom hi troba pastures xerbfiles del Xerobromion, en general fragmentiries, 
i també pradells dels Festuco-Sedetalia amb una relativa abundhncia de terbfits. De 
vegades hi ha boixos dispersos. 

Es fa en sbls esquelktics, sobre gresos o sobre esquists. Apareix a la part inferior 
de la vall de la Valira, a la zona de Benifonts-Escané. 



34. Mosaic de pastures xerbfiles i mesbfiles dels terrenys silicis de l'estatge 
submontl. Combina principalment dos tipus de pastura: als terraprims, un 
Xerobromion acidbfil, referible al Koelerio-Avenuletum, i en sbls més desenvolupats, 
la pastura mesbfila de 1'Euphrasio-Plantagineturn. La unitat pot dur, encara, restes 
de la roureda i dels matollars afins (Quercion pubescenti-petraeae). 

Es fa en substrats poc hcids. N'hi ha exemples vora Viuet i a l'est de Vilaller. 

35. CompPxida de la pastura acidbfila i mesbfila amb gaiol. Es tracta del 
Chamaespartio-Agrostidetum. Entremig de la zona de pastures, hi pot haver fragments 
de rouredes pobres. 

La unitat apareix a l'estatge submonth: al sud de Montanui, a Escané, a les 
Llagunes. 

36. Mosaic de pastures mesbfiles montanes. Apareix allh on alternen terrenys 
silicis i calcaris. Hi conviuen pastures acidbfiles amb gaiol (Chamaespartio- 
Agrostidetum) i pastures neutrobasífiles de 1'Euphrasio-Plantagineturn. Aquestes 
darreres, quan ocupen fons de comes, esdevenen especialment ufanoses i acullen 
elements dels Arrhenatheretalia. 

Al voltant de les bordes de Nestui. 

37. Pastures mesoxerbfiles dels solells montans i subalpins. Pasturatges secs 
atribuibles sovint al Teucrio-Astragaletum catalaunici, o bé a d'altres comunitats 
xeromesbfiles poc definides; als indrets rocosos hi ha, fins i tot, claps de Xerobromion. 
A les zones més elevades, hom hi constata una certa abundhncia de plantes dels 
Seslerietalia. 

Aquesta unitat apareix en terrenys poc o molt carbonhtics i en vessants més aviat 
calents. Fa clapes importants al solell de la muntanyeta de Denui, sobre Fontjanina, 
sota el pic de Castanesa, al solell d7Estet, a la coma de Ventola, sobre Cierco; perb 
també n'hi ha clapes més petites a d'altres llocs. 

38. Hipermosaic dels solells subalpins calcaris amb pastures i zones rocoses. 
La vegetació pratense correspon a pastures mesoxerbfiles de sudorn (Teucrio- 
Festucetum spadiceae), preferentment als feixants i als repeus de cingles, pastures 
seques amb Astragalus sempervirens (Teucrio-Astragaletum), sobretot a les zones 
més baixes, i claps de pastures d'ussona (Festucetum gautieri). Les roques porten 
comunitats del Saxifragion mediae. 

Unitat representada a la vall de Llauset, vora el coll del Baciver i sota el pic 
d'aquest mateix nom. 

39. Pastura xeromesbfila amb Brachypodium pinnatum, de l'estatge montl 
superior. Correspon a una forma especial de 1'Euphrasio-Plantagineturn. Fa un clap 
a la vall de Llauset, sota la unitat precedent. 



40. Pastures grasses altimontanes, sobre sbl eutrbfic i més o menys acid. 
Corresponen al Phyteumo orbicularis-Festucetum nigrescentis típic, prats ufanosos 
que antigament havien estat dallats. Contenen elements acidbfils i plantes dels 
Arrhenatheretalia. 

Fan claps importants a la coma de Busia (vall de Llauset) i a la part alta de la 
Vall de Castanesa, entre Sant Silvestre i el Possolovino. 

41. Pastures mesbfiles de l'estatge subalpi i del mont& superior, en terreny 
calcari. S'han d'atribuir a 1'Alchemillo-Festucetum nigrescentis, vicariant altitudinal I 

de 17Euphrasio-Plantaginetum i molt estks pels Pirineus catalans. 
Fan claps més o menys importants entre la zona de Gelada i la de Llapiero- 

bordes de Castanesa. De vegades, com a Cierco, constitueixen l'estrat inferior de 
boscos molt esclarissats o incendiats. 

42. Pastures mesbfiles i neutroacidbfiles amb Festuca paniculata subsp. 
spadicea, dels estatges monta superior i subalpí. Atribuibles a la subassociació 
festucetosum spadiceae del Phyteumo-Festucetum nigrescentis. 

Es fan en vessants més pendents i més solells que la comunitat típica (vegeu 
unitat 40), i poden pujar més en altitud. N'hi ha exemples a la coma de Menada, al 
vessant occidental de la Capcera del Vedat de Vilaller, a la coma del Baciver, ... 

43. Mosaic de pastures neutrobasbfiles i pastures acidbfiles grasses, 
típicament subalpines. Es fan en sbls ben desenvolupats, sobre terrenys de natura 
canviant - ara silicis, ara carbonitics - principalment a les comes i als vessants poc 
pendents. 

Hi alternen sobretot les comunitats de 1'Alchemillo-Festucetum (neutrobasbfiles) 
i les del Chamaespartio-Agrostidetum (acidbfiles). Eventualment hi apareixen clapes 
de pastures de p&l caní (Nardion); i més rarament, taques de pastures xerbfiles. 

Unitat forga estesa a la capqalera de la Vall de Castanesa. Apareix també a la 
coma de Menada, a la coma de Ventoli, als vessants del pic Munyidor, ... 

44. Mosaic de pastures acidbfiles i landes mesohigrbfiles de l'estatge subalpí. 
Des dels sbls més secs als més humits, hi apareixen, respectivament, la pastura amb 
gaiol (Chamaespartio-Agrostidetum), la pastura de pel caní (Alchemillo-Nardetum) i 
la landa de bruc d'aiguamoll (Gymnadenio-Ericetum tetralicis). 

Al fons de la vall de la Noguera Ribagorqana, entre Baserca i 1'Hospital de 
Viella. 

45. Mosaic de pastura acidbfila de gaiol i landa de bruguerola, dels estatges 
mont& superior i subalpi. S'hi interpenetren les pastures del Chamaespartio- 
Agrostidetum i les landes rases del Genisto-Callunetum, una combinaci6 forga 
frequent als terrenys silicis dels Pirineus catalans; perb també s'hi veuen de vegades 
alguns claps de Nardion o comunitats intermkdies entre les d'aquesta alianqa i el 
Chamaespartio-Agrostidetum. 



Unitat representada a les parts mitjana i superior de la Vall de Castanesa, a la 
vall de Llauset, a 1'Hospital de Viella, ... 

46. Pastures de pkl caní. Representades per la comunitat típica de 1'Alchemillo- 
Nardetum i per les subassociacions nardetosum strictae, als indrets més elevats (ja 
gairebé dins l'estatge alpí) i bellardiochloetosum, prbpia més aviat dels pendents 
ventosos. En els llocs menys alts hi poden aparkixer comunitats de transit vers el 
Chamaespartio-Agrostidetum. 

Es fan, tant en terrenys silicis com sobre substrat carbonatic, en aquest darrer cas 
consegüentment a la descalcificació del sbl. 

Ocupen extensions importants sobre els terrenys blans de la Vall de Castanesa i 
de la vall de Llauset, on es desenvolupa més fhcilment el sbl, i fan també diversos 
claps al vessant esquer de la part mitjana de la Vall de Barravés, com és ara al port 
de Gelada. A l 'kea granítica de la capgalera d'aquesta darrera vall, hi tenen, per 
contra, molta menys importincia. 

47. Mosaic de pastures acidbfiles i prats de dall de l'estatge subalpí. S'hi 
combinen, en un mosaic poc definit i amb interpenetracions entre les diverses 
comunitats, pastures acidbfiles seques, corresponents a una forma d'altitud del 
Chamaespartio-Agrostidetum, pastures higrbfiles de pbl caní (Selino-Nardetum) i 
Brees atribuibles a prats dalladors (Heracleo-Trisetetum), actualment a penes explotats. 

Apareix a la vall de Molieres, a la cap~alera de la Noguera Ribagor~ana. 

48. Hipermosaic de prades subalpines, pastures acidbfiles i pastures 
neutrobasifiles. Ocupa una k e a  forga extensa als altiplans del cantó obac de la 
coma del Baciver. La topografia irregular (amb planícies a diferents nivells i llindars 
abruptes entre elles), la natura canviant del substrat (calcosquists i franges de 
calckies) i el desenvolupament variable del sbl (més hcid com més profund és) hi 
condicionen una notable diversitat de comunitats vegetals: prades exuberants del 
Polygono-Trisetion (Alchemillo-Trollietum) a les clotades i als plans més fkrtils, 
pastures acidbfiles de pbl caní (Anemono-Trifolietum alpini) en indrets no tan humits 
perb amb sbl ben desenvolupat, vistosos herbassars o pastures del Primulion intricatae 
a les barres calckies amb sbls lleugerament acidificats i comunitats d'elina (Elyno- 
Oxytropidetum halleri) als afloraments calcaris rocosos o de sbl molt prim. A les 
fondalades i a les vores de torrenteres, hi apareixen, ací i alla, claps de molleres. 

49. Pastures grasses amb Cynosurus cristatus. Fan una Brea poc extensa vora 
1'Hospital de Viella i es poden atribuir al Trifolio-Cynosuretum. Corresponen a un 
vessant afeixat, en altre temps ocupat per prats dalladors en explotació i ara deixats 
per a pastura. 

50. Complkxida de les pastures d'ussona dels vessants calcaris rocosos de 
I'alta muntanya. Situada basicament a l'estatge alpí, n'apareixen exemples a totes 
dues valls, perb no a la capgalera granítica de Barravés. 
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A part la pastura d'ussona (Festucetum gautieri), inclou fragments de vegetació 
glareícola (Iberidion spathulatae) i rupícola (Saxifragion mediae), car sovint hi ha 
petites tarteres i afloraments rocosos. 

51. Pastura neutroacidbfila d'ussona. Correspon a l'associació Arenario- 
Festucetum yvesii i apareix únicament (prou extensa per a ser cartografiada) en un 
vessant convex entre el coll de les Salines i la coma de Menada, sobre esquists. La 
forma i l'orientació del vessant, la natura del substrat i el caricter pedregós del 
terreny deuen condicionar un ambient ventós, sec i poc innivat, que explicaria 
l'existbncia d'aquesta comunitat. 

52. Mosaic de pastures xerbfiles d'alta muntanya, tant calcícoles com 
silicícoles, i zones tarteroses. Correspon a vessants pedregosos, on coexisteixen 
terrenys silicis i terrenys carbonitics. 

Hi alternen prats d'ussona (Festucetum gautieri), sobre les calchries, gespets 
secs (Campanulo-Festucetum eskiae), en substrat silici, i claps de pedrusques o 
tarteres, sovint semifixades, que duen una vegetació de l'lberidion spathulatae. 

Fa algunes taques a l'alta vall de Llauset. 

53. Mosaic de gespet i prat de sudorn. Reuneix les associacions Campanulo- 
Festucetum eskiae (gespet) i Hieracio-Festucetum paniculatae (prat de sudorn), en 
una combinació f o r ~ a  frequent als solells silicis de l'alta muntanya pirinenca. 

Es fa sobretot en terrenys esquistosos. N'hi ha claps a l'alta vall de Llauset i al 
vessant esquerre de la part mitjana de Barravés (pic Munyidor, pic de Gelada). 

54. Mosaic de gespet amb Carex sempervirens, vegetació de tartera i 
vegetació rupícola. Tipus de vegetació important als solells rocosos de l'alta 
muntanya, sobretot en substrats granítics (més rarament, damunt esquists). 

Bisicament, comprkn el Carici-Festucetum eskiae (gespet), el Cryptogrammo- 
Dryopteridetum (vegetació esparsa dels esbaldregalls formats per blocs grossos, a 
penes mbbils) i vegetació de les roques silícies (Androsacion vandellii). De vegades 
s'hi barregen claps de gespet mesbfil (Ranunculo-Festucetum eskiae) o també 
fragments de matollar de ginebró. A baixa altitud, penetren dins el gespet forsa 
elements dels prats montans (Brometalia erecti). 

Ocupa vessants sencers a l'alta vall de la Noguera Ribagorpna, incloent-hi una 
petita k e a  de la cap~alera de la vall de Llauset, on troba els terrenys i les condicions 
que li són propicis. 

55. Mosaic de gespets i vegetació de pedrusca. S'hi combinen les comunitats 
glareícoles poc acidbfiles del Violetum diversifoliae, els gespets xerbfils dels vessants 
sotmesos a solifluxió (Campanulo-Festucetum eskiae) i el gespet mesbfil (Ranunculo- 
Festucetum eskiae). 

Apareix als vessants solells de la serra Negra, sobre els esquists piritífers, alli on 
la topografia permet la preskncia, al costat de pedrusques actives, de terregallers i de 
sbls més o menys estables. 



56. Mosaic de pastures alpines calcicoles i comunitats de roca i de pedrusca. 
Hi domina el prat d'elina (Elyno-Oxytropidetum halleri), al costat de vegetació 
rupícola (Saxifragion mediae) i glareícola (Iberidion spathulatae) alla on aflora el 
material rocós. Si hi ha clapes de sbl més o menys desenvolupat, hi apareix el 
Tri$olio-Festucetum; i localment pot haver-hi, en els sbls ben acidificats, taques de 
pastura de pbl caní (Nardion) i, als fondals nivosos, alguna congestera. 

Correspon als terrenys calcinals amb s61 generalment poc format o inexistent, i 
se situa a les zones culminals o als obacs poc protegits. 

N'hi ha sobretot al pic del Baciver, a Menada i a la zona del pic Munyidor- 
Gelada. 

57. Mosaic de pastures alpines poc o molt acidbfiles, comunitats de congestera 
i zones rocoses. Hi abunda la pastura del Trifolio-Festucetum nigrescentis, al costat 
de les comunitats de congestera atribuibles al Salicion herbaceae; per6 hi apareixen 
també algunes clapes de pastura de pbl caní o de gesp, de l'alianga Nardion, com 
també zones rocoses o tarteroses. 

Constitueix enclaus poc extensos, sobretot en algunes kees no gaire Bcides, 
obagues. 

58. Prat de sudorn. Correspon al Hieracio-Festucetum paniculatae, dels 
solells arrecerats, en sbls profunds. 

N'hi ha una taca a la vall de Molieres. 

59. Hipermosaic de pastures de ph1 cani, mesbfiles o higrbfiles, molleres i 
landes de bruc d'aiguamoll. Pobla el fons d'algunes comes poc elevades (vall 
d7Anglos, vall de Besibeni) on coexisteixen, segons el grau d'humitat del sbl, 
pastures de pbl caní mesbfiles (Alchemillo-Nardetum) o higrbfiles (Selino-Nardetum) 
i molleres Bcides (Caricion nigrae). També hi pot haver claps de landes de bruc 
d'aiguamoll (Gymnadenio-Ericetum tetralicis), de gespets mesbfils (Ranunculo- 
Festucetum eskiae), de pastures amb gai01 (Chamaespartio-Agrostidetum), ... i, no 
rarament, alguns pins (Pinus uncinata) dispersos. 

60. Compl5xida de la pastura alpina de festuca supina. Unitat poc represen- 
tada en aquest sector dels Pirineus catalans. Colonitza alguns vessants o carenes, més 
aviat secs, amb poca innivació. 

Al pic de Gelada fa rasos gairebé uniformes, corresponents a un Hieracio- 
Festucetum airoidis forga típic; a Comadelo hi és representada per rasos amb 
abundhncia de Vaccinium uliginosum (Hieracio-Festucetum vaccinietosum microphylli) 
alternant amb pastures de pbl caní (Alchemillo-Nardetum). 

61. Mosaic de gespet mesbfil i pastura de festuca supina. Hi predomina, 
generalment, el gespet mesbfil (Ranunculo-Festuceum eskiae) i als sbls més prims 
s'hi fa el Hieracio-Festucetum airoidis (amb Vaccinium uliginosum o sense). 

Apareix en alguns vessants i carenes esquistosos de l'alta Vall de ~astanesa, a 
la zona de la Capcera del Vedat de Vilaller-Menada, etc. 



62. Complkxida del gespet mesbfil sobre esquists. Hi domina el Ranunculo- 
Festucetum eskiae, perd s'hi poden barrejar pastures més xerbfiles (Festucion 
eskiae) o més mesbfiles (Nardion). Localment hi ha també afloraments rocosos. 

Vall de Castanesa, pic del Sarronal, Gelada, ... 

63. Complkxida del gespet mesbfil sobre granit. Unitat f o r ~ a  estesa a la 
capsalera de la Vall de Barravés. Apareix en vessants rocosos, no tan solells ni tan 
secs com els que ocupa la unitat 54, amb la qual pot posar-se en relació. 

La zona coberta de pastures hi pot representar menys de la meitat de la 
superfície. A part dels esqueis de roca, en gran part sense vegetació superior, hi 
predominen les pastures mesbfiles, sobretot el gespet (Ranunculo-Festucetum eskiae), 
per6 també la comunitat de ckex corbat (Gentiano-Caricetum curvulae). No hi són 
rars els fondals nivosos, ocupats per comunitats de congestera (Salicion herbaceae). 

64. Complkxida de la pastura de chrex corbat. Ocupa el fons de les comes 
alpines, en terreny granític, i apareix a la cap~alera de Barravés, des de l'alta vall de 
Llauset, a ponent, fins a la de Besiberri, a llevant. 

6 s  el domini del Gentiano-Caricetum curvulae (pastura de ckex corbat), al 
qual fan costat el Trifolio-Alopecuretum gerardii, que exigeix més humitat i una 
coberta de neu més persistent, i les comunitats silicícoles de congestera (Salicion 
herbaceae). Ocasionalment, com a sobre l'estany Redó, hom hi troba clapes del 
matollar d'bmpetrum (Empetro-Vaccinietum). 

L'altitud, la llarga innivació i el relleu suau i afondalat expliquen aquesta 
combinació d'associacions. 

65. Mosaic de molleres acidbfiles i landes de bruc d'aiguamoll. S'hi 
barregen el Narthecio-Scirpetum (mollera) i el Sphagno subnitentis-Ericetum tetralicis 
(landa higrbfila de bruc d'aiguamoll); i hi poden aparbixer retalls de prats frescals 
(Polygono-Trisetion, etc.). 

Fa taques més o menys extenses a la zona de 1'Hospital de Viella-vall de 
Molieres. 

De molleres acidbfiles, n'hi ha a molts altres indrets, perd no ocupen prou espai 
per a poder ser cartografiades i, en tot cas, resten incloses dins altres unitats del mapa 
(vegeu 59). 

66. Mosaic de molleres basifiles. Hi té importhcia, sobretot, el Caricetum 
davallianae, formador de torba, i localment hi apareixen les molleres de roca del 
Pinguiculo-Caricetum frigidae. 

N'hem cartografiat dues clapes, l'una tocant a l'estany de Llauset i l'altra prop 
de la coma del Baciver. 

67. Mosaic dels vessants rocosos calcaris dels estatges inferiors. Correspon a 
costers molt abruptes. Hi abunden les roques o cingles, que porten comunitats del 
Saxifragion mediae més o menys ben constitui'des; també hi ha farga claps de 



vegetació llenyosa, atribuible al Buxo-Quercetum pubescentis i representada per 
retalls de bosc, o, més correntment, de boixedes; i, así i allh, fragments de pastures 
xerbfiles (Xerobromion). 

A part d'una petita clapa a la vall de Bonansa, al mapa n'hi ha dues hees f o r ~ a  
extenses: una al solell inferior de la vall de Llauset, corresponent a un vessant molt 
rocós i sec, i l'altra a l'esquerra de la Noguera Ribagor~ana, davant de Bono. En 
aquest darrer lloc, poc solell, hi apareixen fins i tot avellanoses amb algun tell. 

68. Mosaic dels vessants rocosos silicis de l'estatge montl superior. Només 
una taca al solell de les bordes de Nestui (vall de Llauset). 

A part fragments de comunitats rupícoles de 1'Androsacion vandellii, hi ha 
codines i terraprims amb vegetació del Sedo-Scleranthion, claps de landa de bruguerola 
(Genisto-Callunetum) i, esparsament, matolls de ginebre (Juniperus communis subsp. 
communis) 

69. Mosaic dels vessants rocosos calcaris i eixuts de l'alta muntanya. Ocupa 
extensions bastant importants a la capsalera de la Vall de Castanesa (Possolovino, 
serra Negra) i al Vallhiberna. 

Comprbn vegetació rupícola del Saxijragion nzediae, pastures d'ussona 
(Festucetum gautieri), si més no fragmenthies, i comunitats de pedrusca de 1'alianc;a 
Iberidion spathulatae. Al solell del Vallhiberna s'hi barregen, per excepció, clapes 
de gespet (Festucion eskiae). 

70. Mosaic dels vessants rocosos calcaris obacs, o poc secs, de I'alta 
muntanya. Com a la unitat precedent, hi coincideixen roques amb vegetació fissurícola 
(Saxifragion mediae), tarteres amb comunitats de l'lberidion spathulatae i claps de 
pastures. Aquestes darreres, perd, no corresponen pas al Festucion gautieri, sinó a 
comunitats menys xerbfiles, que inclouen la pastura d'elina (Elynion). 

Unitat cartografiada vora el pic Munyidor, al sud del pic de Gelada, al Vallhiberna 
i, ocupant una h e a  extensa, a l'obaga de l'estany de Llauset. 

71. Hipermosaic de les crestes i els pic granítics dels estatges alpí i subnival. 
Unitat, primordialment mineral, prbpia de la capGalera de la Vall de Barravés, lligada 
quasi sempre amb els afloraments granítics. Ocupa extenses zones a les parts 
culrninals i als crestalls, preferentment en vessants obacs. 

Hi predominen les roques, sovint gairebé nues, i les tarteres, que porten 
comunitats del Senecion leucophylli i de I'Androsacion alpinae, aquestes darreres a 
les parts més elevades i més fredes. Hi ha també claps de vegetació pratense, 
representada pel Saxifrago-Minuartietum sedoidis, en qub dominen les plantes en 
petit coixinet, per comunitats de congestera (Salicion herbaceae) i encara per retalls 
de pastures alpines (del Festucion airoidis i del Nardion). 

72. Comunitats neutrobasífiles (i sovint termbfiles) de les pedrusques d'alta 
muntanya. Es fan en terrenys poc o molt carbonhtics. N'hi ha taques, més o menys 



importants, a la línia orogrhfica que va de la serra Negra a la Capcera del Vedat de 
Vilaller. 

La unitat combina la vegetació de pedrusques actives (Crepidetum pygmaeae i 
Festuco-Cirsietum glabri) i la de pedregallers més o menys fixats (Festucetum 
gautieri cirsietosum glabri). A les zones més obagues, hi apareixen claps de pastures 
de pbl caní (Nardion), en sbls acidificats. 

73. Comunitats calcícoles i microtkrmiques de les pedrusques alpines. 
Apareixen als vessants obacs del pic de Castanesa i de l'alta coma de Llauset. 

La unitat comprbn comunitats glareícoles de l'lberidion spathulatae, sobretot 
del Festucetum glaciali-pyrenaicae, i fragments de pastures calcícoles del Festucion 
gautieri. Perb hi apareixen també algunes taques de pastures acidbfiles (Festucion 
airoidis i Nardion) allh on el sbl és prou desenvolupat per haver sofert un procés de 
descarbonatació. 

74. Vegetació alpina de les pedrusques i dels terregallers negres, formats 
d'esquists piritífers. Dibuixa una gran clapa a la part superior de la serra Negra i de 
la serra de Llauset, i reapareix a la vall d'Anglos. 

Hi té importhncia sobretot la vegetació de pedrusca del Violetum diversifoliae, 
per6 també altres comunitats glareícoles amb Crepis pygmea i Poa cenisia subsp. 
sardoa. Ací i allh apareixen pastures alpines dels Caricetalia cuwulae. 

75. Conreus de cereals.  rees cultivades en qub predominen els camps de 
cereals, amb comunitats de l'ordre Secalietalia. 

Entre Noals i Ardanui. 

76. Mosaic de conreus de cereals i prats de dall. Unitat molt estesa a la part 
baixa de totes dues valls i també als voltants d'Aneto. 

Comprbn camps de conreu (Secalietalia) i prats de dall (Arrhenatherion) en 
proporcions diverses; sovint hi ha també cultius farratgers, i de vegades alguns horts 
de regadiu. La unitat integra, evidentment, la vegetació de marges i camins. Ací i 
allh poden haver-hi retalls de pastures (Mesobromion, principalment), com també 
fragments de vegetació forestal (sobretot, Buxo-Quercetum pubescentis). 

77. Prats de dall montans. Hi són especialment estesos els prats dalladors 
(Arrhenatherion), per6 hi apareixen també claps de conreus (Secalietalia), de pastures 
(Mesobromion i, més rarament, Cynosurion) i de vegetació forestal (principalment 
Fraxino-Carpinion). 

A la part mitjana de les valls (Ardanui, Castanesa, Ginast, Senet,...). 

78. Mosaic de prats de dall i pastures mesbfiles. S'hi combinen primordialment 
els prats de 1'Arrhenatherion i les pastures del Mesobromion. Hi pot haver claps de 
vegetació forestal (Brachypodio-Fraxinetum, Buxo-Quercetum). 

Vora pobles i llocs habitats, com és ara Estet, ]'Artiga, Sant Silvestre, ... 



79. Mosaic de prats de dall altimontans, vegetació higrbfila i pastures 
meshfiles. Ocupa els indrets un xic elevats i afondalats, on abunden els sbls humits. 
A Fontjanina i a la part mitjana de la vall de Llauset (bordes de Nestui i de Busia). 

Hi dominen els prats de dall corresponents a les aliances Polygono-Trisetion i 
Arrhenatherion, perb hi ha també algunes pastures (Mesobromion) i, més localment, 
comunitats higrbfiles representades per herbassars (Calthion) i molleres. 

80. Vegetació de les jaces del bestiar. Comunitats fortament nitrbfiles, 
atribuibles en gran part al Rumicion pseudoalpini. 

Només les hem assenyalades alla on ocupen extensions notables: pic del 
Sarrona1 i a l'oest del coll de les Salines (Vall de Castanesa). 

81. Codolars dels llits fluvials. Vegetació molt esparsa, formada sobretot per 
plantes oportunistes (glareícoles, nitrbfiles, de ribera, ...) o nul.la. 

Lleres de la Noguera Ribagor~ana entre Estet i l'embassament de Baserca. 

82. Badlands de l'estatge submontl. Inclou, tant els badlands dels terrenys 
margosos com els de terrenys gresencs. En el primer cas (per exemple, al sud de 
Noals) porten comunitats fragmenthies i pioneres del Stipion calamagrostis i de 
1'Aphyllanthion; en el segon cas, com és ara al sud de Montanui, hi ha fragments de 
pastures acidbfiles (Xerobromion). També s'hi poden veure elements de la vegetació 
llenyosa del Quercion pubescenti-petraeae. 

83. Esbaldregalls i zones rocoses de l'estatge montl superior. Hi sol haver 
afloraments de roca. Les kees ensulsiades porten comunitats fragmentkies, sobretot 
del Mesobromion i del Festucion gautieri. 

A la part mitjana de la Vall de Castanesa (sobre Fontjanina, sota la Capcera del 
Vedat de Vilaller) i sobre Aneto. 

84. Grans esbaldregalls morrknics de l'estatge montl superior. Com a 
vegetació, només hi trobem elements dispersos de les pastures (Mesobromion), de les 
tarteres (Iberidion spathulatae), etc. 

A l'esquerra de la Noguera Ribagor~ana hi ha la gran ensulsiada de Senet, i una 
altra més amunt, al barranc de la Baixada. Sobre les bordes de Nestui hi ha unes 
quantes esllavissades a la cap~alera de torrents o fondals molt rostos. Assimilem 
també a aquesta unitat les deixies pedregoses de les mines de plom de Cierco. 
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