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

O. de BOLOS', J.M. MOIVTSERRAT~ & A.M. R O M O ~  

ABSTRACT 
Hygronitrophilous plant communities of Pyrenaean Catalonia and its 

vicinities. 
The following communities have been recognized: 
Alliance Bidention tripartitae: Xanthio italici-Polygonetum 

persicarine O.  Bolbs 1957, Bidentetum tripartitae W. Koch 1926 (= 
Polygono hydropiperis-Bidentetum tripartitae Lohm. in Tx. 1950) and 
Myosoto aquaticae-Bidentetum frondosae, ass, nova. 

Alliance Convolvulion sepium: Arundini-Convolvuletum sepium (Tx. 
& Oberd.) O.  Bolbs 1962, Oenothero glaziovianae-Asteretum pilosi O.  
Bolbs & R.  Masalles 1983 and Oenothero biennis-Helianthetum tuberosi, 
ass. nova. 

RESUMEN 
Se han reconocido las siguientes comunidades: 
Alliance Bidention tripartitae: Xanthio italici-Polygonetum persicn- 

riae O.  Bolbs 1957, Bidentetum tripartitae W. Koch 1926 (= Polygono hy- 
dropiperis-Bidentetum tripartitae Lohm. in Tx. 1950) y hfyosoto aquaticne- 
Bidentetum frondosae, ass. nova. 

Alliance Convolvulion sepium: Arundini-Convolvuletum sepium (Tx. 
& Oberd.) O. Bolbs 1962, Oenothero glaziovianae-Asteretumpilosi 0. Bo- 
Ibs & R.  Masalles 1983 y Oenothero biennis-Helianthetum tuberosi, ass. 
nova. 

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

La naturalització d'espkcies forasteres és especialment faci1 dins les comunitats 
de males herbes nitrbfiles, que ocupen arees profundament alterades per causes na- 
turals o, molt més sovint, per acció intensa de l'home i dels animals dombstics, &rees 
en les quals la competició dels vegetals autbctons resulta atenuada d'una manera 
sensible. 

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

1. Departament de Biologia Vegetal (Botanica). Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona. Av. Diagonal 645. 
08028 BARCELONA. 
2. Institut Botiinic de Barcelona. Av. dels Muntanyans s/n. 08004 BARCELONA. 



Un d'aquests ambients, en el qual la vegetació ha canviat fortament d'aspecte 
en pocs anys, com a conseqü~ncia de la immigració #especies exbtiques que hi han 
esdevingut dominants, és el de la vora de les aigües i, particularment, de l'areny dels 
rius. Aixb obliga a considerar la presencia de comunitats vegetals que fa poc temps 
eren inexistents. 

Especialment notables en aquest aspecte són les aliances del Bidention triparti- 
tae i del Convolvulion sepium.' Totes dues aliances comprenen herbassars de les 
terres humides de les vores de l'aigua. Perd, tot i llur contacte topografic, que fa que 
les comunitats corresponents, immediatament vei'nes, de vegades s'interpenetrin 
una mica, aquestes comunitats difereixen acusadament entre elles per llur composi- 
ció florística i per llur estructura. 

El Bidention correspon a sals només apropiats per a la vida de les herbes higro- 
nitrafiles al final de l'estiu i al comenqament de la tardor. A 1'Europa humida Cs fre- 
qüent que la resta de l'any les terres que ocupa estiguin inundades: A la regió medi- 
terrania, on el Bidention, molt empobrit, té les seves posicions extremes cap al sud, 
el procés sol ésser diferent: durant una gran part de I'estiu I'areny dels rius sol ésser 
sec; els terbfits tardorals del Bidention aprofiten la humitat conseqüent a les tempes- 
tes de final d'estiu i de tardor, les quals provoquen de vegades elevacions momenta- 
nies del nivell de I'aigua. Tant en un cas com en I'altre les herbes anuals són els vege- 
tals més ben adaptits per sobreviure en aquestes condicions d'humitat molt can- 
viant. 

El Convolv~ilion sepium, altrament, habita sals profunds amb humitat perma- 
nent durant tot l'any. Les especies que el componen són principalment herbes pe- 
rennes o biennals, sobretot hemicriptbfits. 

Els estudis bhsics de BRAUN-BLANQUET sobre la vegetació occitana indiquen que 
I'alianga del Bioderztion és representada encara en aquestes terres extremes de la re- 
gió mediterrania pel Bidentetum tripartitae W. Koch 1926 (= Polygono hydropipe- 
ris-Nidentetum tripartitae Lohm. in Tx. 1950), associació que té I'bptim a 1'Europa 
mitjana i que perd importjncia progressivament en passar a contrades meridionals, 
d'estiu poc plujós. Els inventaris de la taula 1,  fets a les valls dels Pirineus catalans i 
al veí territori olosithnic, de clima humit, mostren encara una composició florística 
molt semblant a la del Bidentetum descrit per W .  Koch. 

A les terres d'cstiu sec de la Península Ibkrica el Bidentetum és substituit per po- 
blacions pobres de Polygonum persicuria i X(znthium itnlicum, dins les quals poden 
apartixer algunes altres espitcies de l'alianqa, com Bidens tripartita, Polygonm l~zpa- 
thifolium, etc. Aquestes comunitats (Xunthio italici-Polygonetumpersicarine 0. Bo- 
16s 1957) formades sobretot per herbes anuals erectes, que assoleixen 50 o 60 cm 
d'alqhria, poden ocupar superfícies importants a I'areny dels rius. Com més plou a 
I'estiu, més fhcil és el desenvolupament de la comunitat, la qual, per aixa, tendeix a 
fer-se rara a les zones més arides; pero all& on hi ha rius importants no sol desaparki- 
xer pas ben bé. Nosaltres en tenim inventaris del pla de la Selva, on, sota un clima 
mediterrani de tenditncia humida, es fa principalment damunt sols arenosos, i en te- 
nim també de la baixa vall del Segre, de clima semiarid (taula 2). Encara hi pertany 
un inventari fet a Osera, prop de Saragossa (BRAUN-BI AYQUFT & O.  Boi.(is, 1937, t. 
13, inv. 1). 

A les terres mediterrinies humides dels voltants de Girona (conques del Ter i 
del Fluvia) el Bidention agafa un aspecte diferent, en primer terme per la dominhn- 

I. Recordem quc la forma "Con~~olv~r l ion  srpii" Cs absolutament incorrectti, car sepiurn és un genitiu plural, quc vol 
dir: dc  Ics bardisses. No 6s pas possible, doncs, de derivar-ne un genitiu, com si fos un mot en nominatiu. L'insigne 
professor R.  T ~ ' Y I - h .  en escriure "sepii" va demostrar que el seu domini de la llengua llatina estava molt per d;~v;ill de la 
seva saviesa botinica. Per la mateixa raó, t(,ctorrtm, genitiu que vol dir: de  les teulades, no admet la transformaciti en 
el fals genitiu "trctori". 



TAULA, 1: Bidentetum tripartitae 

1 2 3  

Altitud (m s.m. ) 1400 980 450 

Inclinació ( O )  O O O 

Cobertura ( % )  90 100 100 

Altura de la vegetació (dm) 4 - 10 

Superfície estudiada (m') - - 25 

Característiques territorials: 

Bidens tripartits 

Polygonum hydropiper 

Polygonum lapathifolium 

Característiques de la classe 

(Ruderali-Secalietea): 

Polygonum persicaria 

Echinochloa crus-galli 

Poa annua 

Plantago major 

Mentha arvensis 

P.olygonum aviculare 

Urtica dioica 

Setaria pumila 

Sonchus oleraceus + 
Companyes: 

Ranunculus repens 

Juncus bufonius 

Glyceria sp. 

Cyperus fuscus 

Agrostis stolonifera 

Lycopus europaeus 

Epilobium parviflorum 

Hypericum tetrapterum 

Procedencia dels inventaris: 

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

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

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

ló a Camp-rodon (DG 48). 

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

Ga Ribera, vora un rec, al costat d'una casa de pages; terreny 

calcari (DG 66). 



Altitud (m s.m. ) 

Inclinació ( O )  

Cobertura ( % )  

Altura de la vegetació (dm) 

Superfície estudiada (mZ) 

Característiques territorials i 

característiques d'alianqa 

(Bidention tripartitae): 

Polygonum persicaria 

Xanthium italicum 

Bidens tripartita 

Característiques de classe 

(.Ruderali-Secalietea): 

I Echinochloa crus-galli + 1.1 + r + 
Conyza canadensis 

Digitaria sanguinalis 

Aster squamatus 

Plantaqo major 

Sonchus oleraceus 

Portulaca oleracea 

Rumex crispus 

Arnaranthus retroflexus 

Setaria pumila 

I Companyes: 

Lycopus europaeus + + + 
Populus nigra . 1.1 . + 
Panicum sp. . 1.2 1.2 . 
Apium nodiflorum + + 
Veronica anagallis-aquatica s.1. + + 
EspBcies presents en un sol inventari: Agrostis stolonifera 2: 1.2; 

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

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

la juncea 2; Corrigiola litoralis 5; Crepis capillaris 2; Cyperus 

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

Eragrostis cf. barrel5eri 2; Gnaphalium luteo-album 2; Lactuca sa- 



ligna 1; Lythrum salicaria 3; Medicago lupulina 1; Oenothera bien- 

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

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

P. viridis 1; cf. Rorippa sylvestris 4; Rumex conglomeratus 5; 

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

naria officinalis 5; Schrophularia aquatica s.1. 2; Solanum nigrum 

5; Verbena officinalis 5; Veronica beccabunga 2. 

Procedsncia dels inventaris: 

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

prop de la carretera inferior (CG 38). 

2- La Noguera: al nord de Tiurana, riba esquerra del Segre; s61 

arenós amb c6dols (CG 54). 

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

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

5- La Selva: Ma~anes, vora la Riera de Caldes; s61 arenós, 1 m so- 

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

cia de Bidens frondosa, espkcie introdui'da probablement no fa gaires anys. Aquesta 
espkcie, que forma herbassars densos i tendres, d'un metre d'alqaria aproximada- 
ment, a les terres molt humides de la vora immediata de l'aigua, és acompanyada per 
plantes del Bidention poc freqüents a la regió mediterrania, com són Polygonum 
mite i Myosoton aquaticum. Hem cregut oportú, doncs, de tractar aquesta comuni- 
tat, ben caracteritzada dins I'iimbit territorial de la Catalunya humida, com una as- 
sociació particular: Myosoto aquatici-Bidentetum frondosae (taula 3). 

En el cas del Convolvulion sepium els fets es presenten d'una manera en molts 
d'aspectes paral.lela. L'alian~a és ben constitui'da a I'Europa humida, on inlcou els 
vels de Calystegia sepium i les poblacions d'altes herbes, en gran part introdui'des 
modernament, que voregen els rius: Solidago sp., Aster sp., Impatiens sp., Oenothe- 
ra sp., ~ri~eronannuus ,  etc. 

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

Ja I'any 1953, en una excursió al delta del Llobregat, en companyia de R. Tu- 
XEN, poguérem reconkixer el significat dels vels de Calystegia sepium que es fan al 
marge del riu. Aquestes poblacions pobres han rebut el nom d'Arundini-Convolvu- 
letum sepium (Tx. & Oberd.) O .  Bolos 1962 (= Cynanchum acutum-Convofvulus 
sepium-Ass. prov. R .  Tx. & Oberd. 1958). 

Calystegia sepium hi és tan abundant com en el Convolvulion sepium medioeu- 
ropeu, o més, pero el conjunt de la comunitat és pobrissim. 

Cynanchum acutum, també una planta voluble, hi apareix qualque vegada, 
per6 no sembla que en pugui ésser considerat espkcie característica. Més freqüent 
en terres poc plujoses, per exemple a les planes de 1'Ebre mitja, cap al nord és rar, 
per6 arriba al Valles (Lli@ d'Amunt, DG 30), a I'Empordii, al Rosselló, etc. 

La canya comuna, Arundo donax, moltes vegades és I'espkcie dominant en 
aquestes comunitats de Calystegia sepium. Arundo donax és una espkcie asiatica in- 
trodui'da per l'home en temps antics i propagada artificialment com a fixadora de ta- 



TAULA 3: Myosoto-Bidentetum frondosae, ass. nova 

1 2 3 4 5  

Altitud (m s.m.) 120 180 150 60 30 

Inclinació ( O )  O 0 0 0 0  

Cobertura ( % )  100 - - - 90 

Altura de la vegetació (dm) 14 - - - 20 

Superfície estudiada (m2) - 1 o - - -  

Característiques territorials: 

Bidens frondosa 5.5 5.4 3.1 4.3 1.2 

Myosoton aquaticum ( + )  1.2 1.3 . 
Polygonum mite ( + )  + 1.3 . 
Característiques d'alianga 

(Bidention tripartitae): 

Polygonum 'lapathifolium 

Xanthium italicum 

Característiques de classe 

(Ruderali-Secalietea): 

Urtica dioica 

Chenopodium ambrosioides 

Companyes: 

Solanum dulcamara 

Apium nodiflorum 

Ranunculus repens 

Lycopus europaeus 

Espgcies presents en un sol inventari: Amaranthus hybridus 5; 

Angelica sylvestris 1; Aster squamatus 5; Calystegia sepium 2; 

Cardamine amara ssp. olotensis 2; Chelidonium majus 1; Conyza 

canadensis 4; Cucubalus baccifer 2; Cyperus eragrostis 4; Da- 

tura stramonium 5; Echinochloa crus-galli 3: 2.2; Epilobium 

parviflorum 2; Eupatorium cannabinum 1; Lapsana communis 1; 

Lythrum salicaria 4; Mentha cf. aquatica 1; M. suaveolens 1; 

M. sp. 2; Mercurialis annua 5; Oxalis corniculata 2; Polygonum 

persicaria 1; Rumex crispus 4; R. obtusifolius 1; Saponaria 

officinalis 5; Solanum lycopersicum 2; S. nigrum 5; Solidago 

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

officinalis 2. 



Procedgncia dels inventaris: 

SubassociaciÓ polygonetosum mitis (subassociaci6 típica; dife- 

rencials: Mtosoton aquaticum, Polyyonum mite, Angelica sylves- 

tris, Cardamine amara ssp. olotensis, etc.) 

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

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

de nivell més alt, no tan humida (DG 7 4 ) .  

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

flori (DG 65). Inventari tipus de 1'associaciÓ i de la sub- 

associació polygonetosum mitis. 

3- Girongs: Anglss, vora el Ter (DG 7 4 ) .  

SubassociaciÓ xanthietosum italici (diferencials: Xanthium ita- 

licum, Aster squamatus, etc.; comunitat de transició vers el 

Xanthio-Polygonetum persicariae, prbpia de contrades de clima 

no tan plujós). 

4- Alt Empordz: Bzscara, riba del Fluvis; s61 pedregós, rela- 

tivament sec (DG 9 6 ) .  

5- Alt Empordz: Vilaür, riba del Fluviz (DG 9 6 ) .  

lussos i per a la producció de canyes, emprades en horticultura, etc. L'espkcie, a la 
nostra terra, practicament no fa mai grana fkrtil i es multiplica només per fragments 
de rizoma. 

Com és natural, no tots els canyars poden entrar dins el concepte d'Arundini- 
Convolvuletum sepium, tal com és exemplificat per la taula 4. Moltes poblacions 
d'Arundo són plantacions artificials pobrissimes i de composició florística excessiva- 
ment irregular. 

També en el cas del Convolvulion es fa remarcar el caricter molt especial de les 
terres mediterranies humides dels voltants de Girona. Mentre el Convolvulion de 
Barcelona és poca cosa més que un vel de Calystegia sepium, les ribes del Ter i dels 
seus afluents es cobreixen d'herbassars exuberants, que sovint ultrapassen 2 m d'al- 
@ria i que recorden plenament l'aspecte de les comunitats anilogues que es fan a les 
vores del Rin, del Po i d'altres rius de 1'Europa mitjana. 

Les espkcies principals d'aquesta associació gironina, I'Oenothero glaziavio- 
nae-Asteretum pilosi O. Bol& & R. Masalles 1983' (= Oenothero suaveolentis-Aste- 
retum lanceolati) són plantes introdui'des en temps moderns (vegeu la taula 5) .  

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

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

1. Segons determinacions de W. DIETRICH (in BC) I'Oenothera predominant al Gironbs i a la Garrotxa és Oe. glaziovia- 
na Mich. [= Oe. biennis ssp. erythrosepala (Borbás)]. Per6 Oe. biennis ssp. suaveolens (Pers.) Rouy et Camus també 
existeix en el país (la Selva, Osona). 



TAULA 4: Arundini-Convolvuleturn sepium 

Altitud (m s.m.1 

Cobertura ( % )  

Altura de la vegetació (m) 

Superfície estudiada (m2) 

Característiques territorials: 

Calystegia sepium 

Arundo donax 

Cynanchum acutum 

Característiques de classe 

(Ruderali-Secalietea): 

Aster squamatus . 2.1 . + . . 
Atriplex prostra.ta (=hastats) . . . + .  4 

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

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

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

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

tralis ssp. australis 1: 2.2; Ph. australis ssp. chrysanthus ( =  ssp. 

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

6; Urtica dioica 3: 2.2. 

Procedgncia dels inventaris: 

1 (6596)- Girongs: riba nord-oest de laEstany de Banyoles (DG 76). 

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

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

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

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

mites australis ssp. chrysanthus quasi pura (CF 10). 

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

lf~ncanyissada, vora una ssquia; vel de plantes enfiladisses damunt 

Phragmites australis (CF 00). 

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

De tota manera, no tenim pas indicis que aquesta comunitat d'espbcies exbti- 
ques tendeixi a estendre's més enlla de l'area humida limitada aproximadament per 
1'Albera i el Montseny. 

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

A la conca del Segre tampoc no hi ha res d'equivalent als herbassars frondosos 
de les vores del Ter. Per trobar alguna cosa que s'hi assembli cal que ascendim riu 
amunt i que ens endinsem en els Prepirineus. Alli podrem trobar algunes petites po- 
blacions d'herbes del Convolvulion sepiurn, molt pobres i limitades a extensions re- 
dui'des; sovint encara sembla que els calgui la mitja ombra d'un estrat arbori clar de 
salzes. 



TAULA 5: Oenothero-Asteretum pilosi 

Altitud lm s.m.) 

Exposició 

Inclinació I") 

Estrat arbori. cobert.(%) 

Estrat arbori, altura lm) 

Estrat herbaci, cobert.(%) 

Estrat herbaci, altura (ml 

Superfície estudiada lm4) 

Caracteristiques territorials: 

Aster pilosus 2.1 1.2 + 2.2 2.1 I+) 2.2 2.1 . 5.5 5.2 4.3 5.5 5.5 + 
Solidago altissima 5.5 4.4 5.4 4.3 3.2 3.3 1.3 + 1 1.2 1.1 + . . .  
Oenothera biennis s.1. + . 2.1 . 1+)1.1 . . . . .  

(principalment Oe. glazioviana) + . 2.1 . I+) 1.1 . . . . .  
Característiques d'alianca 

(Convolvulion sepium): 

Arundo donax 

Helianthus tuberosus 

Calystegia sepium 

Caracteristiques de classe 

IRuderali-Secalietea): 

Artemisla verlotiorum 

Paspalum dilatatum 

Urtica dioica 

Chelidonium majus 

Oxalis corniculata 

Conyza canadiensis 

Cuscuta campestris 

Chenopodium album 

Phytolacca americana 

Myosoton aquaticum 

Verbascum pulverulentum 

Companyes: 

Rubus caesius 

DBUCUS carota 

Rubus ulmifolius 

Picris hieracioldes 

Humulus lupulus 

Populus canadensis 

Potentilla reptans 

Dactylis glomerata v.glomerata 

Equisetum ramosissimum 

Saponarla officinalis 

Arum italicum 

Clematis vitalba 

Bryonia dioica 



Especies presents en un inventari o dos: Agrimonia eupatoria '10; Amaranthus retroflexus 9, 12; Arctium 

minus 15; Aster squamatos 9, 13; Atriplex patula 15; Ballota nigra ssp. foetida 14, 15: 1.2; Bidens 

frondosa 3, 9: 1.1; B. aubalternans 12; Bromus catharticus 12; B. rigidus ssp. gussonei 4: 2.2, 14; 

B. cf. sterilis 2: 1.2; Carex flacca 1; C. hirta 8; Convolvulus arvensis 15; Cr.lyza sumatrensis 12,14; 

Cornus sanguinea 2; Corylus avellana 2; Crataegus monogyna .2; Cucubalus baccifer 6: r; Cyperus eragros- 

tis 9; Echinochloa crus-galli 3, 9; Elymus cf. campestris 11; E. cf. repens 8: 2.2; Eupatorium cannabi- 

num 4; Euphorbia cyparissias 7, 8; E. helioscopia 12; Festuca elatior 14; Foeniculum vulgare 10; Galium 

aparine ssp. aparine 4, 6: 3.2; Hedera helix 2: r; Helleborus foetidus 6: 1 ind.; Holcus lanatus 8; 

Holoschoenus romanus 8; Hypericum perforatum 1; Inula viscosa 13; Lamium flexuosum 4; Lepidium grami- 

nifolium 14; Lonicera japonica 2: r; 1;ycopus europaeus 3; Mentha suaveolens 10; Mercurialis annua 12; 

Origanum vulgare 4, 8; Osyris alba 13; Oxalis cf. corymbosa 15; Pastinaca sativa ssp. sylvestris 4; Pi- 

cris echioides 12; Plantago major 1; Platanus hispanica 2; Polygonum dumetorum 6; P. mite 3; P. cf. 

persicaria 9; Populus alba 2; P. nigra 2; Pteridium aquilinum 8; Ranunculus repens 3: 1.2; Robinia pseu- 

dacacia 2; Rumex crispus 12, 15; R. obtusifolius 3, 6: r; Seneci0 vulgaris 7; Solanum dulcamara 1, 2; 

S. lycopersicum 9; S. nigrum 3, 15; Sorghum halepense 5; Stellaria media 12; Trifolium pratense 4; UI- 

mus minor 2; Taraxacum officinale 15; Verbascum sinuatum 7; Verbena officinalis 15; Vicia sativa 7, 14. 

Procedencia dels invent&: 

1- La Selva: St. Julii del Llor, terrassa del Ter, riba esquerra, 2-3 m sobre el riu; plantació de pol- 

lancres; vegetació molt densa, per6 amb poques especies (DG 74). 

2- Prop del precedent, 2-3 m sobre el riu (DG 741. 

3- Girones: Bonmatí, riba del Ter; variant humida (DG 741. 

4 (81171- Girones: Bescanó. vora el Ter (DG 74). 

5 (8116)- GironPS: a l'oest de Bescanó, riberal del Ter (DG 74). 

6- Girones: Angles, riba del Ter. clariana de la salzeda (DG 741. 

7 (81151- GironBs: Bescanó. vora el Ter (DG 741. 

8- La Selva: St. ~ u l i i  del Llor, riba dreta del Ter; variant poc humida (DG 74). 

9- Baix Empordi: Colomers, riba esquerra del Ter; codolar del riu (EG 05). 

10 (7577)- GironBs: Bescanó. vora la carretera; s61 profund humit (DG 74). Inventari tipus de l'asso- 

ciació, ja publicat anteriorment (O. 0016s & R.M. Masalles 1983, p. 43). 

11 (83941- La Selva: a l'est d0Angl8s. riberal del Ter (DG 74). 

15 (8393)- La Selva: entre AnglZs i la Cellera, riberal del Ter (DG 74). 

13 (78961- Gironei: Sarri5 de Ter, vora el Ter; 10 m sobre l'aigud. al costat de la carretera (DG 851. 

14 (7897)- GironBs: Sarrrl de Ter, carretera de Celr5 (DG 85). 

15- La Selva: Vilobí d00nyar; s61 arenós humit; mitja;ombra de plitans i pollancres. 

De tota manera, 1'alianl;a és representada en el curs mitja del Segre i les pobla- 
cions que hi existeixen mostren una composició florística tan diferent de la de 1'0e- 
nothero-Asteretum pilosi que creiem oportú de tractar-les com una altra associació: 
Oenothero biennis-Halianthetum tuberosi, ass. nova (taula 6). 

Oenothera biennis hi és representada per una raGa diferent (ssp. biennis), que 
descendeix de Cerdanya. Ella i la nyamera, Helianthus tuberosus, espkcie poc exi- 
gent, són els únics representants del grup de les altes herbes, típic d'aquestes comu- 
nitats a 1'Europa humida. 

Perb, mentre les altes herbes del Convolvulion sepium són poc nombroses a 
17Qenothero-Helianthetum, com que els seus representants es troben ja dins el terri- 
tori pirinenc, hom hi pot observar un cert nombre d'espkcies euro-siberianes que hi 
tenen posicions avan~ades extremes cap al sud. Així, a Organya (CC 67), a poc més 
de 500 m d'altitud, es fan dins aquesta associació espkcies poc comunes en el Segre 
mitja como són: Artemisia vulgaris, Chaerophyllum aureum, Coronilla vuria, Ga- 
lium mollugo, Pou nemoralis, Stellaria holostea, etc. 

Les esptcies exbtiques de I'Oenothero-Asteretum i de I'Oenothero-Helianthe- 
tum es desenvolupen durant l'estiu, de manera que aquestes comunitats presenten 
l'aspecte exuberant característic sobretot durant el període autumnal, de setembre a 
final de novembre. 



TAULA 6: Oenothero-Helianthetum tuberosi 

1 

Altitud (m s.m.) 5 5 O 

Inclinació ( O )  O 

Estrat arbori, cobertura ( % )  7 O 

Estrat arbori, altura (m) 18 

Estrat herbaci, cobertura ( % )  100 

Estrat herbaci, altura (m) 2,s 

Superfície estudiada (m') 4 O 

Característiques territorials: 

Iielianthus tuberosus 

Oenothera biennis ssp. biennis 

Característiques de classe 

( luderali-Secalietea) : 

Elymus repens 

Pastinaca sativa ssp. sylvestris 

Artemisia vulgaris 

Artemisia verlotiorum 

Ballota nigra ssp. foetida 

Chaerophyllum aureum 

Tanacetum vulgare 

Companyes: 

Rubus caesius 

Brachypodium sylvaticum 

Populus nigra 

Clematis vitalba 

Holcus lanatus 

Poa ne~oralis 

Fraxinus excelsior 

Alnus glutinosa 

Galium mollugo 

Dactylis glomerata 

Stellaria holostea 

Saponaria officinalis 

Achillea millefolium 

Coronilla varia 

Festuca arundinacea 

ProcedSncia dels inventaris: 

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

2- Prop del precedent; s61 no tan humit (DG 67). Inventari tipus 

de l'associació. 
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