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Presentació
És una gran satisfacció començar aquesta nova sèrie amb la «Flora del Parc Natural del
Cadí–Moixeró i de les serres veïnes». Catàlegs com el que presentem ara són instruments
bàsics per a la gestió i divulgació d’un patrimoni biològic d’incalculable valor, únic a
Europa.
L’estudi de la flora del Cadí ha sigut un mite entre la generació de botànics catalans
que ens vàrem formar en la florística i en l’estudi de la vegetació. És un antic, ambiciós
i cobejat objectiu des dels temps del doctor Font i Quer, ja als llunyans anys 20 del segle
passat. Des d’aleshores l’exploració del Cadí es va començar, per ajornar–se després,
successives vegades, fins que, gràcies a l’impuls d’un equip potent d’estudiosos dels
Pirineus, liderat pel professor Josep Vigo i Bonada, podem tenir a les mans aquest llibre.
Una flora com aquesta és un recull exhaustiu de la informació acumulada durant segles
sobre les plantes que viuen en aquests territoris, però també és fruit de nombroses
campanyes de camp, de l’estudi de molts materials i de costoses comprovacions de
citacions antigues. No tinc cap dubte que aquesta monografia orientarà professionals i
afeccionats naturalistes en l’estudi de la flora dels Prepirineus calcaris, tan rics en espècies
endèmiques i singulars. Estic segur, també, que ajudarà els gestors i responsables de la
conservació d’aquesta riquesa florística en la seva tasca i resultarà molt útil per preparar
guies, excursions i diversos itineraris. En la mesura en què és un catàleg complet, esdevé
un instrument fonamental per analitzar l’evolució de la flora a la serralada per causa,
entre moltes altres, del progressiu canvi en l’ús del territori. Abandonem les activitats
tradicionals que han modelat bona part dels nostres paisatges i destinem els territoris de
muntanya al lleure de la gent de ciutat, sense conèixer encara les conseqüències d’aquests
processos sobre la diversitat vegetal.
La sèrie "Monografies del Museu de Ciències Naturals" pretén acollir obres que per les
seves característiques, dimensió, vocació de permanència i consulta no tenen cabuda en
les revistes internacionals, ni interessa publicar–les a revistes amb molta difusió però
escassa permanència en el temps. Són precisament aquesta mena de treballs monogràfics
els que esdevenen obres de consulta regular entre nombrosos especialistes durant períodes
de temps molt llargs.
Per altra banda és obvi que cada dia resulta més complicat sostenir equips i persones
amb capacitat i talent per a la tasca editorial. L’actual sistema d’avaluació científica
foragita uns professionals sense els quals és impossible divulgar els resultats del nostre
treball. Es prima excessivament la publicació en revistes recollides a l’Índex de Filadèlfia, i,
en la mesura en què ben poques revistes catalanes relacionades amb les ciències de la vida
figuren a l’Índex, es penalitza la tasca editorial i la producció de monografies. Són
precisament aquestes publicacions les que, ultra recollir els resultats d’anys de treball de
nombrosos investigadors, resulten absolutament necessàries si volem retornar a la nostra
societat, en forma de coneixement assequible i general, els recursos que inverteix en
Museus, programes de recerca i activitats d’investigació científica. Sense publicacions de
qualitat, algunes d’interès general, altres monografies especialitzades de consulta,
difícilment aproparem el públic a la ciència, ni aconseguirem fer entendre al nostre país
que si volem avançar en un món cada dia més competitiu cal aportar més recursos per a la
recerca i també per a la fonamental. Per obtenir aquests recursos necessitem un ample
suport social, que només guanyarem si fem accessible a tothom el resultat de la nostra
activitat. Els Museus de Ciències Naturals barcelonins, i molt especialment el de Zoologia,
tenen una reconeguda i llarga experiència en aquest camp, que cal sostenir i potenciar ja
que l’edició científica és una tasca que no s’improvisa ni s’aprèn ràpidament. Els nostres
museus són coneguts als racons més insòlits de la Terra precisament per les seves publicacions
científiques, que porten el nom de Barcelona arreu del món. I aquesta sèrie, oberta a
qualsevol llengua culta, s’ofereix per acollir treballs monogràfics de qualitat, produïts a
Catalunya o d’interès per a les activitats que es realitzen aquí.
Pot semblar una contradicció iniciar avui una nova sèrie destinada a acollir obres de
síntesi, monografies sobre temes relacionats amb la Història Natural, les Ciències de la
Vida i les de la Terra. De fet, reunim en un sol títol treballs monogràfics que fins ara
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només tenien cabuda en tres sèries independents: Treballs del Museu de Zoologia,
Treballs de l’Institut Botànic i Treballs del Museu de Geologia. Això sol suposa un esforç
de coordinació i cooperació que produirà importants avantatges i ja justifica el pas. Per
altra banda, recuperem una important iniciativa dels moments més brillants de la història
dels museus de Catalunya, quan tots els estudiosos de la natura s’aplegaven sota el
paraigües de la Junta de Ciències Naturals.
Esperem que la iniciativa de concentrar esforços per coordinar una part de les
activitats editorials dels museus de Ciències Naturals sigui el principi d’una col·laboració
molt més estreta. La zoologia, la botànica i la paleontologia tenen cada dia més punts
en comú. Les noves teories filogenètiques, l’aplicació de tècniques moleculars per a la
interpretació de les relacions evolutives dels éssers vius ens ofereixen noves possibilitats
d’explicar la història de la vida a la Terra. Aquesta col·laboració és cada vegada més
necessària ja que els models d’especiació presenten molts aspectes coincidents i les
metodologies utilitzades per interpretar-los són pràcticament idèntiques quan es davalla
a la seqüenciació de l’ADN.
Els Museus de Ciències Naturals de Barcelona depenen majoritàriament de l’Institut
de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona. Conserven la major part de les col·leccions
biològiques que són referència imprescindible pels estudis sobre biodiversitat a la
Mediterrània Occidental. Aquest patrimoni insubstituïble és accessible al sistema de
recerca i desenvolupament gràcies a un llarg esforç de suplència municipal, ja quasi
secular. Aquest esforç mereix veure’s coronat per l’èxit d’un nou consens entre les
institucions catalanes, el mateix que va generar el moment més brillant en l’estudi de les
Ciències Naturals a Catalunya. Obeïa aleshores a una clara voluntat política que va saber
aglutinar els millors especialistes del seu temps, en estreta col·laboració amb la Universitat
i d’altres institucions científiques de l’època. Per poc que tornés avui aquella voluntat de
col·laboració i es recuperés la normalitat en el suport institucional als nostres Museus de
Ciències Naturals, no ens faltarien, tampoc avui, vocacions entusiastes ni l’ajut
d’institucions científiques que menessin els nostres Museus de Ciències Naturals a nous
períodes de glòria.

Josep M. Montserrat
Director de l’Institut Botànic de Barcelona
Centre mixt CSIC–Ajuntament de Barcelona
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Pròleg
Quan es comenten els valors naturals d’un espai protegit, són els animals, juntament
amb el paisatge, allò que sol cridar més l’atenció dels visitants. És curiós que poques
vegades els elements de la vegetació que formen aquests esplèndids paisatges despertin
l’interès dels amants de la natura, tot i que gràcies a ells la fauna hi pot sobreviure.
Els estudis de la flora no solen desvetllar gaire entusiasme entre els investigadors i els
gestors del nostre patrimoni natural. Espècies de la fauna molt emblemàtiques sovint
acaparen l’atenció d’estudiosos, dels naturalistes i del gran públic, deixant de banda, pel
seu "poc interès" i la "manca d’espècies amenaçades", els treballs sobre la flora.
Conscients de la gran importància de la flora com a base dels ecosistemes, i com a
suport de la fauna, des del Parc Natural del Cadí–Moixeró es treballa des de fa anys en
línies de recerca que pretenen aprofundir en el coneixement global de les espècies
botàniques que formen part del seu patrimoni. En són exemples els estudis sobre
Delphinium montanum, la base de dades d’orquídies, el pla de seguiment i eradicació de
Senecio inaequidens , els diferents estudis sobre prats de pastura, les bases per a la gestió
de les espècies rares i una llarga llista de treballs realitzats fins ara. Cal dir que aquesta
investigació no va començar de zero, sinó que ja tenia una llarga tradició de recerca en
els treballs de camp portats a terme en aquestes muntanyes per nombrosos botànics,
entre els quals destaquen com a pioners, Pius Font i Quer, Oriol de Bolòs i, més
modernament, els autors d’aquest llibre.
Les dades recopilades abans de l’establiment del parc i els inventaris realitzats des del
parc natural han permès tenir una visió detallada de la flora d’aquest espai protegit i
han ppermès superar el repte de fer accessible aquesta informació als estudiosos, als
amants de la natura i també al gran públic. La flora del Cadí–Moixeró i de les serres
veïnes ha tingut, com sol passar amb les gran obres, un procés llarg i ha requerit la
dedicació i l’esforç de moltes persones i institucions a qui cal agrair el seu suport i
perseverança.
Des del parc natural volem que aquest llibre esdevingui una eina per a descobrir la
importància dels organismes i els ecosistemes protegits del Parc Natural del Cadí–Moixeró
i les muntanyes properes, alhora que permeti millorar el coneixement de la vegetació
del nostre país, incentivant les noves generacions a aprofundir en una ciència tan
atractiva i engrescadora com és la botànica i a col·laborar en la conservació de
l’espectacular patrimoni natural de Catalunya.

Jordi Garcia Petit
Director del Parc Natural del Cadí–Moixeró
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Preàmbul
La serra de Cadí i les muntanyes veïnes formen un sistema d’interès botànic remarcable tant
pel que fa a la diversitat de la seva flora vascular com per la singularitat d’alguns dels seus
elements. L’alt nombre de plantes es correspon amb la diversitat d’ambients, resultat de la
combinació de factors físics i antròpics, com ara el gradient altitudinal, la varietat de
substrats, el fort contrast entre obacs i solells (derivat de la orientació oest–est de les
carenes), la coexistència d’àrees amb influència marítima atenuada al costat d’altres de
netament continentals, i la diversitat d’aprofitaments que l’home hi ha dut i hi duu a terme.
Quant a llur singularitat botànica, aquestes serres apleguen el conjunt més extens d’hàbitats
d’alta muntanya calcària dels Pirineus catalans, on viuen un bon nombre de plantes
endèmiques o amb disjuncions geogràfiques importants, absents o molt rares a la resta de
les terres catalanes.
Tot això, afegit als valors paisatgístics i a la riquesa faunística, ha motivat la inclusió d’una
gran part del territori dins d’espais protegits. A la declaració, l’any 1982, del Paratge Natural
d’Interès Nacional del massís del Pedraforca seguiren, l’any 1983, la del Parc Natural del
Cadí–Moixeró i, més tard (1992), les dels Espais d’Interès Natural (espais PEIN) del massís del
Port del Comte, la serra del Verd, la serra d’Ensija i els Rasos de Peguera, com també la de la
Reserva natural de l’Alt Segre–Prullans.
Malgrat que el seu interès botànic era conegut des d’antic, el territori no havia estat
objecte de prospeccions sistemàtiques fins no fa gaire anys, amb l’excepció només de la
monografia de Vives (1964) sobre la conca alta del Cardener. Per tal d’omplir aquest buit, un
equip del Departament de Biologia Vegetal de la Universitat de Barcelona (abans Departament
de Botànica) de què fan part la majoria dels autors, emprengué a finals dels anys setanta un
seguit de campanyes per tal d’estudiar–ne la flora vascular i les comunitats vegetals.
Aquesta tasca, centrada preferentment en el sistema Cadí–Pedraforca–Moixeró–Tosa d’Alp,
es va desenvolupar des d’aleshores amb alts i baixos, en bona part gràcies a la concessió de
diversos ajuts. A final de l’any 2000 eren ja publicats bona part dels resultats de l’estudi de
les comunitats vegetals i la cartografia de la vegetació, com també alguns catàlegs parcials
i diverses notes florístiques (vegeu la Bibliografia).
Restava pendent, però, l’elaboració del catàleg florístic de tot el territori, un dels
objectius inicials del projecte i ara un element bàsic de suport a la gestió dels espais
protegits esmentats més amunt. Dos ajuts del Parc Natural del Cadí–Moixeró i del Departament
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya els anys 1997 i 2001, permeteren d’agilitar
el procés de compilació i revisió crítica de l’important volum d’informació acumulada, en
bona part original i inèdita. El resultat d’aquesta tasca, la qual ha assumit en bona part P.
Aymerich (que ha aportat també un bon nombre de dades originals) fou una primera versió
del Catàleg, enllestida i lliurada als responsables del Parc Natural a la darreria del 2001.
L’amable oferiment de la Direcció de l’Institut Botànic de Barcelona de publicar aquest
catàleg dintre de la sèrie Monografies del Museu de Ciències Naturals, com també la
col·laboració del Parc Natural i del Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació de la
Universitat de Barcelona, han fet possible, finalment, de fer–lo arribar en la seva forma
actual a la comunitat científica i al públic en general.
Som conscients que el nostre no és un catàleg complet (de fet, com tots). A banda del
dinamisme inherent al poblament vegetal de qualsevol contrada, a hores d’ara el coneixement
de la flora del territori és encara força desigual, com desigual ha estat la intensitat de
prospecció. Estem segurs, doncs, que en el futur s’hi produiran noves troballes de plantes, i
també que millorarà molt la precisió de la distribució i el grau d’abundància dels tàxons ja
coneguts. En definitiva, el document que teniu a les mans és el catàleg possible en l’estat
actual de coneixement. Tanmateix, i malgrat les seves limitacions, estem convençuts que
serà una referència fiable per a tothom interessat en la flora del territori, alhora que una
eina útil per als gestors.
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Agraïments
Com hem assenyalat més amunt, aquest treball s’ha beneficiat de diversos d’Ajuts a la Recerca.
És el cas dels projectes de la CAICYT PB87–0160 (Estudio geobotánico de las sierras pre–
pirenaicas situadas entre los ríos Segre y Llobregat, Pirineos Orientales; 1988–1991) i PB90–
0059 (Estudios geobotánicos del área pirenaica correspondiente a la hoja 216 —Bellver— del
mapa de España a escala 1:50.000; cartografía de la vegetación, tratamiento informatizado de
la cartografía y estudio fitosociológico; 1993–1995). La CIRIT va propiciar el desenvolupament
d’algunes de les parts del treball mitjançant l’atorgament de dos Ajuts a la Recerca, de les
convocatòries 1985 i 1986, a I. Soriano (el primer, compartit amb Soledad Sanclemente i M.
Dolores Sierra). Com hem indicat també, el Parc Natural del Cadí–Moixeró ha finançat la
compilació de les dades florístiques amb sengles ajuts els anys 1997 i 2001. A aquestes entitats,
i a totes les persones que han fet possible aquest treball (i en particular a Albert Ferré, que
s’ha encarregat de la preparació dels materials cartogràfics d’aquest volum), moltes mercès.
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1 . Introducci
Introducció
1.1. Estudis precedents
Les primeres dades florístiques referents al nostre territori les publicà Georges BENTHAM,
l'any 1826, en el seu "Catalogue des Plantes indigènes des Pyrénées", on dóna notícia d’una
visita breu a la serra de Cadí des de la Seu d’Urgell en el decurs d’un viatge en què també
visità la Cerdanya.
El primer recull important, però, el devem a Antoni Cebrià COSTA. En la seva "Introducción
a la flora de Cataluña", publicada el 1877, aquest autor recull un bon nombre d’observacions
pròpies i dels seus col·laboradors, com també altres d’autors anteriors i d’herbaris antics.
Sabem així que, ja al segle XVIII, algun dels membres de la família SALVADOR havia herboritzat
al Berguedà; si més no, els atribueix diverses indicacions de plantes de Bagà i "de Bagà a La
Pobla". Costa recull també citacions de la serralada pirinenca estesa entre el Segre i el
Llobregat, quasi totes d’ISERN o de JOVER. D’altra banda, les citacions de "Berga y comarca" i
"Montes de Berga" donen testimoni del pas del botànic valencià pel nostre territori, per bé
que les visites a l’alta muntanya sembla que es limitaren als rasos de Peguera.
Encara a les darreries del segle XIX, Estanislau VAYREDA, deixeble i col·laborador de Costa,
dugué a terme diverses campanyes de reconeixement florístic als Pirineus orientals, en el decurs
de les quals una de les àrees que explorà amb més de detall i continuïtat fou precisament la vall
de La Molina. Els resultats foren publicats a "Nuevos apuntes para la flora catalana", el 1882, i a
"Datos para la flora de Cataluña", el 1902. L’herbari BC–Vayreda conté testimonis de moltes de
les citacions i també força materials inèdits, alguns dels quals de procedència poc clara; el total
d’espècimens d’herbari d’aquest origen l’estimem en més de 300.
Pietro BUBANI visità la regió en aquesta mateixa època. La seva "Flora Pyrenaea" recull
algunes dades pròpies, de Vayreda i d’altres botànics, ja incloses a la flora de Costa, referents
a la serra de Cadí.
Joan CADEVALL, a "Notas fitogeográficas críticas" primer, i a la seva "Flora de Catalunya"
després, fa un bon recull de dades florístiques corresponents a aquesta àrea: n’aplega de
precedents (les dels treballs esmentats de Vayreda, per exemple) i n’aporta de noves,
obtingudes per ell mateix o pels seus col·laboradors. Entre aquests cal fer esment de Conrad
PUJOL, berguedà, que envià material de consulta a alguns altres botànics del seu temps.
D’aquestes campanyes, en són testimonis també un bon nombre d’exemplars que es conserven al seu herbari.
Entre els botànics amb què es relacionà Cadevall cal destacar el hieraciòleg ARVET–TOUVET,
el qual dóna diverses dades referents a la nostra regió basades en material enviat pel botànic
terrassenc, o manllevades a COSTE & SOULIÉ, els quals també visitaren en diverses ocasions l’alta
muntanya prepirinenca entre els anys 1901 i 1910. Pel que fa al seu contemporani frère
SENNEN, tot i la seva intensa labor d’exploració florística a la Cerdanya, dedicà poca atenció
a la nostra zona; tan sols alguns números de "Plantes d’Espagne" donen testimoni del seu
ràpid pas per les valls del Riutort i de la Molina.
Pius FONT I QUER publicà, l’any 1932, unes notes sobre la flora dels cims del Cadí. Hi recollí
les observacions efectuades en una excursió de tres dies pel vessant meridional i per les
carenes de la serra, l’agost del 1926, en companyia de Josep CUATRECASAS. La flora de les parts
culminants, fins aleshores gairebé inexplorades, el decebé força, de manera que les seves
campanyes no tingueren continuïtat. Això sí, força anys més tard (el 1954) publicà a "Plantas
de Greixa" un aplec d’observacions florístiques, micològiques i paisatgístiques, resultat de
dues visites a aquest llogaret del Moixeró.
A partir dels anys quaranta, els botànics més significats que van treballar a la zona
compaginaren, en general, els estudis florístics amb els fitocenològics. Les primeres dades
d’aquesta mena les devem a Josias BRAUN–BLANQUET, que a "La végétation alpine des Pyrénées
Orientales" inclou diversos inventaris aixecats a Tancalaporta i la Tosa d’Alp, a més d’anotacions
sobre la distribució d’algunes espècies, dades que presumiblement aplegà en el decurs de les
diverses campanyes desenvolupades entre els anys 1940 i 1943.
Poc més tard tingué lloc la visita de Guy LAPRAZ a la rodalia de Bagà i muntanyes properes.
Les dades florístiques més rellevants figuren, juntament amb d’altres de referides a diversos
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punts de Catalunya, a "Apportations à la flore de la Catalogne" (anys 1954–1955); també
publicà unes notes fitocenològiques sobre els prats i els boscos de la rodalia de Bagà.
D’aquesta mateixa època (1946) data un opuscle de LLENSA DE GELCÈN, que recull observacions
florístiques d’una excursió per les valls del Bastareny i de Gresolet i el massís de Pedraforca.
L’any 1949, l’Institut Botànic de Barcelona endegà una campanya de prospecció de la
serra de Cadí que tingué lloc del 3 a l’11 de juliol i prengué com a base el refugi de Prat
d’Aguiló. Hi participaren A. i O. DE BOLÒS, F. MASCLANS, P. MONTSERRAT, M. QUINQUILLA i J. VIVES. O.
de Bolòs publicà anys més tard diversos inventaris aixecats en el decurs d’aquesta campanya;
a hores d’ara, bona part dels materials recol·lectats resten encara pendents d’estudi (J. M.
Montserrat, com. pers.). Un dels expedicionaris, Josep VIVES, inicià poc després la seva tesi
sobre l’Alt Cardener, presentada el 1959 i publicada el 1964.
Als darrers trenta–cinc anys, la forta embranzida experimentada per la florística catalana
s’ha vist reflectida en un increment substancial de les visites dels botànics a la regió i en la
multiplicació subsegüent dels treballs de caire geogràfic o de temàtica més àmplia que hi
fan alguna referència (estudis regionals, monografies taxonòmiques o sintaxonòmiques,...).
Pel volum de dades aportades cal destacar sobretot Michel GRUBER , el qual s’interessà
sobretot per la flora i la vegetació de l’alta muntanya, i visita les serres de Cadí, de Moixeró
i la Tosa d’Alp. La seva tesi doctoral ("La végétation des Pyrénées Ariègeoises et Catalanes
occidentales") conté diversos inventaris procedents d’aquelles serres; anteriorment havia
realitzat algunes interessants aportacions a la flora de la zona (vegeu Gruber, 1975 i 1977).
Hom pot trobar també dades esparses en moltes obres més. Sense voler ser exhaustius,
citarem les notes florístiques de Fernández Casas (1970), Bou (1979), Nuet (1984) i Romo
(1985); els treballs monogràfics sobre grups taxonòmics d’Arnold (1981; Ophrys), Devesa &
Talavera (1981; Carduus), Blanché (1985; Delphinium), Sàez (1997, pteridòfits), Bernal (1999;
Dianthus ) i molts altres, publicats els darrers anys, que recollim a l’apartat bibliogràfic. A la
bibliografia figuren també diversos resultats parcials de l’estudi del territori publicats pels
autors del catàleg. Entre els treballs de temàtica florística cal citar Farràs et al. (1981), Vigo
(1983), Soriano (1985, 1992, 1993, 1994), Masalles et al. (1986) i Aymerich (1998); pel que fa
als estudis fitocenològics, Carreras et al. (1996a, 1996b, 1997a, 1998), Font (1989, 1993),
Carrillo et al. (2000), Soriano (2001),... Els fulls cartogràfics de la sèrie del Mapa de vegetació
de Catalunya a escala 1:50000, números 216–Bellver, 217–Puigcerdà, 254–Gósol i 255–la
Pobla de Lillet (Carreras et al., 2000, 1997c, 1997b i 1994, respectivament) abasten una gran
part de l’àrea estudiada.

1.2. El medi
1.2.1. Situació
El territori estudiat fa part dels Pirineus orientals (vegeu la figura 1). Comprèn tot l’àmbit
del Parc Natural del Cadí–Moixeró i una bona part de les valls i muntanyes que l’envolten
(vegeu la figura 2 a les pàgines 226 i 227); hi són inclosos els relleus del Cadí, el Moixeró, la
Tosa d’Alp, el Puigllançada, el Pedraforca, el Port del Comte, el Verd i la serra d’Ensija.
Administrativament, és adscrit a quatre comarques (Berguedà, Cerdanya, Alt Urgell i Solsonès)
i a tres circumscripcions provincials (Lleida, Girona i Barcelona).

1.2.2. Fisiografia i substrat
Topografia
Com hem indicat, l’àrea d’estudi és presidida pels relleus de la serra de Cadí i les serres i
massissos veïns. Només als extrems nord–est i nord–oest frega la plana de la Cerdanya i la
fossa de la Seu d’Urgell, bé que ni l’una ni l’altra fan part del territori considerat.
La serra de Cadí s’estén en sentit oest–est des d’Adraén fins al coll del Pendís. La línia de
carenes entre el Cap de la Fesa (2390 m) i el Comabona (2547 m) s’enfila per damunt dels
2500 m al llarg d’uns 13 quilòmetres, amb una altitud màxima al Vulturó (2648 m). La
dissimetria entre el vessant sud i el nord és molt marcada. Als caients obacs el relleu és molt
abrupte, amb una faixa de cingleres i canals gairebé contínua, que li dóna aspecte de
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Fig. 1 – Situació de l’àrea estudiada en el context de l’Europa occidental i dels Pirineus.

Fig. 1 – Situation of the studied area in Western Europe and in the Pyrenees.

muralla. Dessota aquests cingles els vessants davallen cap al Segre tot formant diversos
contraforts orientats de nord a sud, separats per valls encaixades, que acaben caient
abruptament damunt el riu. El vessant sud, per contra, és suau i de formes arrodonides a la
part culminal. Més avall el pendent és fort, però els cingles hi són escassos i poc extensos,
limitats gairebé a alguns engorjats excavats per torrents com ara el del Pendís.
Dels caients meridionals del Cadí se’n desprenen tres relleus ben individualitzats. A l’oest,
el coll de Jovell enllaça amb el Cadinell (2112 m). Cap al mig, el Collell fa de nexe entre el
Cadí i el massís de Pedraforca (2497 m), just a la divisòria d’aigües entre les conques de La
Vansa i del Llobregat. I més a l’est la serra de Gisclareny, més baixa que les precedents
(1700 m), fa un contrafort allargassat orientat de NW a SE que separa les subconques del
Bastareny i la riera de Saldes.
A l’est del coll del Pendís, la línia principal de carenes es prolonga per la serra del
Moixeró, d’altitud moderada, amb un màxim a les Penyes Altes (2276 m). El Moixeró és una
serra amb una dissimetria nord–sud oposada a la del Cadí: el vessant meridional —damunt
la vall de Gréixer— és molt trencat i dominat per grans cingles, mentre que el vessant
septentrional —a la Cerdanya— és també de relleu trencat però més suau i amb pocs cingles.
Més a l’est, passat el coll de Jou, trobem els massissos de la Tosa d’Alp (2536 m) i el
Puigllançada (2409 m), dues moles compactes i de formes arrodonides separades entre elles
pel coll de Pal, que cauen cap a la plana de Cerdanya i la vall de la Molina pel nord, i cap
a l’alt Llobregat pel sud. Ja a l’extrem nord–oriental del territori, una sèrie d’elevacions
modestes (tossal de Rus, cim de Pla Baguet,...) connecten, a través del coll de la Creueta, el
Puigllançada amb la serra de Montgrony, de la qual només incloem a l’àrea d’estudi els
vessants situats part damunt de Castellar de n’Hug.
L’alineació Cadí–Moixeró–Tosa d’Alp–Puigllançada (que anomenem eix Cadí–Moixeró al
catàleg) forma, en conjunt, una muralla orientada d’oest a est que separa netament la vall
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del Segre, al nord, de les del Llobregat i La Vansa, al sud. Les altituds mínimes dins l’àrea
d’estudi se situen, a la vall del Segre, entre poc més de 700 m a l’est de la Seu d’Urgell i
1100 m a la plana cerdana. A l’alta vall del Llobregat l’altitud mínima és d’uns 720 m, al sud
de Guardiola de Berguedà.
Al sud de l’eix Cadí–Moixeró trobem altres tres grans unitats de relleu: el massís del Port del
Comte, el del Verd i la serra d’Ensija. El Cadí és separat del Port del Comte per la vall de La Vansa,
i del Verd per la de Josa, mentre que la capçalera de l’Aigua de Valls separa el Pedraforca del
Verd, i la vall del riu de Saldes s’interposa entre les serres de Gisclareny i d’Ensija.
El massís del Port del Comte (2382 m al Pedró dels Quatre Batlles) té un aspecte
compacte, amb una extensa àrea culminal arrodonida. El vessant nord cau damunt la vall
de La Vansa —amb una altitud mínima de 900 m dins l’àrea d’estudi— de manera força
suau. Pel vessant sud, a la capçalera del Cardener, és més abrupte, però sense grans
cingles. Cap al sud–oest, el Port del Comte es prolonga per la serra d’Odèn, ja fora de
l’àrea d’estudi.
Més a l’est, passat el coll de Port, hi ha el massís del Verd, format per la serra de Cloterons
(2178 m) al nord i pel Verd en sentit estricte (2288 m) al sud, units pel coll de Mola. Els
vessants del massís són força abruptes pel nord i l’oest, més suaus pel sud i molt trencats a
l’extrem sud–oriental, on les masses de conglomerats que cauen damunt l’Aigua de Valls
han donat lloc a nombrosos cingles i canals. La serra de Guixers representa un contrafort
meridional del massís, de poca altitud i més o menys paral·lel a la carena del Verd, que baixa
fins als 800 m en creuar el riu Aigua de Valls.
La serra d’Ensija (2320 m) constitueix una alineació força simple d’est a oest, amb
vessants relativament suaus tant pel nord com pel sud. Pel costat oriental es prolonga per
l’ampli altiplà de Vallcebre i els serrats que l’envolten, d’altitud moderada (1100–1300 m).
Ja fora del territori considerat, cap al sud–oest els seus contraforts davallen fins al riu
Aigua d’Ora, mentre que pel sud connecten amb el massís dels Rasos de Peguera i el serrat
de Fumanya.

Fig. 3 – Mapa de substrats litològics de l’àrea estudiada (basat en Losantos et al., 1989 i
en Tourís et al., 2000).

Fig. 3 – Lithological substrates map (based on Losantos et al., 1989 and Tourís et al.,
2000).
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Hidrografia
El territori pertany a quatre subconques principals: la del Segre, la del riu de La Vansa, la del
Cardener i la del Llobregat. El riu de La Vansa és un afluent del Segre, el qual, al seu torn, ho
és de l’Ebre, com el Cardener ho és del Llobregat. En conjunt, la xarxa hidrogràfica és força
pobra per causa del domini gairebé arreu dels materials calcaris; això afavoreix la infiltració de
l’aigua recollida a les muntanyes, que sol reaparèixer en sorgències situades més avall, de
manera que els corrents d’aigua superficials són molt rars i irregulars a gran altitud.
El riu Segre representa un dels límits septentrionals de l’àrea d’estudi. El seu cabal prové
sobretot dels vessants pirinencs situats més cap al nord i a l’est del territori. Hi drenen tots els
rius i torrents situats al nord de l’eix Cadí–Moixeró, que solen tenir un recorregut curt i amb
fort pendent. Els més cabalosos són els d’Alp, Bastanist i Cadí.
El riu de La Vansa es forma per la confluència dels rius de Josa i de Mola, i rep més avall
les aigües del riu de Bona i de diversos torrents. Drena el Cadinell, el vessant sud–occidental
del Cadí, els septentrionals del Port del Comte i del Verd i una part del Pedraforca. El
predomini dels materials calcaris fa que la infiltració de l’aigua sigui molt intensa. En
conseqüència, malgrat la gran superfície de la conca, els cabals són escassos i irregulars fins
al punt que no hi ha corrents d’aigua superficials a la major part dels vessants.
La xarxa hidrogràfica de la conca del Llobregat és la més extensa i complexa dins l’àrea
d’estudi; en conjunt, drena els vessants meridionals de la Tosa, del Puigllançada i del
Moixeró, el sud–oriental del Cadí, la major part d’Ensija, part del Pedraforca i tota la serra
de Gisclareny. Els dos rius més cabalosos i regulars, el Llobregat i el Bastareny, són alimentats
per sorgències càrstiques importants les quals recullen, respectivament, les aigües del massís
de la Tosa–Puigllançada i les de bona part del vessant meridional del Cadí. D’altres rieres
importants són les de Saldes, Gréixer i Riutort. Cal esmentar el cas particular de la riera
Salada, afluent de la de Saldes que drena part del vessant nord d’Ensija, i que té la
sorgència en una capa de guixos rica en sal.
La subconca del Cardener recull les aigües del sector sud–occidental de la nostra àrea. La
sorgència càrstica de les fonts del Cardener és alimentada per les precipitacions que cauen al
massís del Port del Comte, mancat gairebé de xarxa fluvial a les parts alta i mitjana. Al sud–est
de Sant Llorenç de Morunys hi ha l’aiguabarreig del Cardener i l’Aigua de Valls, riu que drena
els vessants meridional i oriental del Verd, l’occidental del Pedraforca i l’oriental d’Ensija.
Substrat geològic
Com ja hem indicat, i com es pot apreciar al mapa de la figura 3, a tota l’àrea hi dominen els
materials carbonàtics. Tots els massissos i serres del territori són constituïts principalment per
calcàries i lutites mesozoiques o paleògenes (Cadí, Cadinell, Port del Comte, Verd, Ensija,
Pedraforca, serra de Gisclareny) o, més rarament, per calcàries devonianes (Tosa d’Alp,
Puigllançada, Moixeró, contraforts septentrionals del Cadí). Els materials silicis, en canvi, queden
reduïts a estretes bandes o a afloraments isolats, intercalats entre els materials carbonatats.
Els materials més antics del territori són bàsicament silicis (sobretot pissarres cambro–
ordovicianes, però també pissarres silurianes i quarsites ordovicianes). Apareixen a les parts
baixes i mitjanes del Cadí nord–occidental, on formen una banda important a l’oest de la
vall de riu de Cadí, però només afloren esporàdicament més a l’est.
Els afloraments, en estructures sinclinals, dels materials devonians són importants al quadrant
NE. Consisteixen sobretot en calcàries massisses, com les que formen els relleus de les Penyes
Altes de Moixeró, la Tosa d’Alp, el Puigllançada i diversos contraforts que s’estenen des del
Cadí fins al Segre. En alguns d’aquests contraforts, els terrenys devonians són formats per
pissarres i calcosquists.
El Carbonífer és representat per materials silicis (pissarres, conglomerats quarsífers i
grauwaques) i per calcàries. Té afloraments importants als sectors nord–orientals (Cadí
septentrional, Moixeró i Tosa d’Alp).
Els materials tardihercinians (des del final del Carbonífer fins al Triàsic) formen una banda
molt característica de roques fonamentalment silícies (gresos, conglomerats i, en un sol
indret, granits) que s’estén, a mitja alçada, per tot el nord del Cadí, pels dos vessants del
Moixeró i pel solell del massís de la Tosa–Puigllançada. Bona part d’aquests materials són
d’origen volcànic (andesites, dacites, riolites).
La immensa majoria dels materials que es troben al sud de la carena del Cadí pertanyen a la
cobertora mesozoica i paleògena. Fan part de dos mantells de corriment que dominen els sectors
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central i oriental dels Pirineus meridionals: el del Cadí (Cadí fins a la vall de Josa, bona part del Port
del Comte i una franja de l’alt Llobregat per sota dels materials hercinians) i el del Pedraforca
(Pedraforca, Cadinell, Verd, Ensija i serra de Gisclareny). Els materials de cobertora del mantell del
Cadí són dominats per la sèrie sedimentària marina de l’Eocè, dins la qual cal destacar les calcàries
massisses amb alveolines de la serra de Cadí i les margues de l’Ilerdià, que afloren sovint als badlands
de l’alt Llobregat. El mantell del Pedraforca, en canvi, té una sèrie mesozoica ben desenvolupada,
amb argiles guixenques triàsiques, calcàries juràssiques, cretàcies (també hi ha gresos cretacis) i
eocenes, i argiles i conglomerats garumnians. Els afloraments de guix més importants del territori
fan part d’aquest segon mantell; són localitzats sobretot al vessant meridional del Verd (serra de
Guixers) i a la vall de La Vansa. Pel que fa als materials del Garumnià, contenen els dipòsits de carbó
de l’alt Berguedà i han donat lloc, també, a extenses àrees de badlands a la vall de Saldes.
Els conglomerats i gresos eocènics, tan importants als relleus de la franja de contacte
entre la depressió de l’Ebre i els Pirineus, es troben poc representats dins l’àrea d’estudi.
Només formen un paquet potent al sud–est del massís del Verd, l’erosió del qual ha donat
origen als engorjats de l’Aigua de Valls.
Els materials de rebliment neògens de la fossa de la Cerdanya són ben representats pels
dipòsits al·luvials i lacustres que hi ha al sud de Bellver, entre el riu i els primers contraforts
del Cadí i del Moixeró. Sobre els dipòsits més recents s’han instal·lat les àrees de conreus més
extenses del territori. A la fossa de la Seu d’Urgell, fora ja de l’àrea d’estudi, hi predominen
els materials quaternaris; a la resta del territori, els dipòsits quaternaris estan poc desenvolupats
per causa del relleu abrupte. Només a la vora dels rius principals (Segre, Llobregat, Bastareny,
Cardener) hi trobem terrasses al·luvials ben desenvolupades.
Sòls
Pràcticament no hi ha estudis edafològics del territori. Com cal suposar pel predomini
absolut dels materials geològics calcinals, la major part dels sòls són carbonatats. Els sòls
àcids ocupen superfícies més limitades i apareixen allà on el substrat geològic és silici o bé
allà on el sòl ha estat sotmès a processos de descarbonatació.
Les roques més o menys àcides es troben força esteses al vessant nord del Cadí (pissarres
i quarsites hercinianes de la part basal, franja tardiherciniana de roques volcàniques a la part
mitjana). També ocupen superfícies prou extenses en ambdós vessants del Moixeró i del
massís de la Tosa–Puigllançada (roques volcàniques tardihercinianes, pissarres i conglomerats
carbonífers). Fora d’aquestes àrees més septentrionals, les roques silícies només estan
representades per estretes bandes de gresos cretacis que afloren de manera esparsa al
Cadinell, al Port del Comte, al Verd i a la serra de Gisclareny.
La descarbonatació de les capes superiors del sòl per la circulació gravitacional de l’aigua
de fosa de neu —o de pluja— amb el rentat de sals subseqüent és freqüent a les zones
elevades (estatges subalpí i alpí) i molt més rara a les d’altitud mitjana i baixa (montà i
submontà). Aquest procés es dóna sobretot a les superfícies planes o còncaves, de manera que
són habituals els mosaics de pastures acidòfiles (a les depressions) i basòfiles (a les convexitats
veïnes). Els processos d’acidificació del sòl no es donen amb la mateixa intensitat ni freqüència
en tot el territori, ja que van molt lligats a la pluviometria. Així, els sòls descarbonatats,
abundants als sectors nord–orientals, es van enrarint progressivament vers el sud i l’oest; al
Cadí occidental i al Port del Comte ja només hi ocupen superfícies molt reduïdes.
Els afloraments de guixos són escassos a l’àrea d’estudi (una mica extensos a la serra de
Guixers i a la vall de La Vansa, molt localitzats a la serra d’Ensija i a l’alt Llobregat) i gairebé
no porten plantes especialitzades. A banda d’alguns poblaments d’Ononis tridentata, hi
predominen les comunitats dominades per plantes xeròfiles i calcícoles, comparables a les
que es fan als badlands argilosos de l’alt Llobregat.

1.2.3. Climatologia
Les dades meteorològiques de l’àrea d’estudi són molt limitades. Tots els observatoris amb
registres prolongats es troben fora del territori, llevat de la Molina. De dins, disposem només
d’algunes sèries pluviomètriques relativament llargues, com també d’alguns registres de
temperatures molt curts i, per tant, poc aprofitables. A més, la major part dels observatoris
estan situats a les parts baixes.
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Hem seleccionat les sèries més llargues, de períodes de temps coincidents (quan ha estat
possible), i prou representatives dels diferents sectors. Les dades de Puigcerdà poden servir
de referència dels nivells baixos de la Cerdanya, mentre que les de la Seu d’Urgell es poden
extrapolar, amb molta precaució, a les parts baixes del Cadí nord–occidental. Cercs, la Pobla
de Lillet i Saldes són representatius de les diferents altituds i sectors de la conca del
Llobregat. La Molina i Port del Comte il·lustren el clima de l’alta muntanya als dos extrems
del territori. Per a la vall de La Vansa, les úniques dades acceptables són les pluviomètriques
de Tuixén. Tampoc tenim dades de l’alt Cardener, que deu tenir un clima similar al dels
sectors interns de l’alt Llobregat, bé que amb tendència més seca i continental.
Cal advertir que, com a totes les àres de muntanya de relleu molt complex, les sèries dels
observatoris tenen només un valor parcial, com a reflex del clima general (mesoclima) i de
les seves tendències geogràfiques a gran escala. Els climes locals i els microclimes, però, hi
deuen ser molt diversos. Aquesta heterogeneïtat climàtica provocada per les variacions del
relleu, de l’exposició, del substrat,... és tan important com el clima general o més a l’hora
d’interpretar la distribució de les plantes i de les comunitats vegetals.
Termometria
Les temperatures mitjanes anuals de les localitats amb observatoris i registres una mica llargs
van des dels 13,0 ºC de la Seu fins als 6,2 ºC de la Molina (vegeu la taula 1). Per a altituds
superiors només disposem d’un seguiment d’un sol any al cim de la Tosa d’Alp (2530 m),
que va donar una mitjana d’1,7 ºC, dada anecdòtica però il·lustrativa de les condicions a
l’estatge alpí.
En general, queda palès el descens progressiu de les temperatures mitjanes amb l’altitud,
bé que no de manera tan regular com es podria esperar. D’altra banda, la manca de sèries
llargues i d’observatoris adequats no permet constatar la inversió tèrmica hivernal, molt
freqüent a la zona i d’efectes evidents en la vegetació. Només en podem donar alguns
exemples. Dues sèries curtes (6 i 7 anys) de Bagà i de Saldes donen mitjanes dels mesos
hivernals 1–2,5 ºC superiors a Saldes (localitat situada a 1200 m, però en un vessant
assolellat) que a Bagà (a només 800 m, però en un fons de vall on sovint queda estancat
l’aire fred). Un segon exemple, més anecdòtic, és la mitjana de 5,4 ºC enregistrada el gener
de 1993 al xalet de coll de Pal (situat en un solell, a 1920 m), temperatura molt superior a
la de qualsevol indret de les valls properes; no disposem d’altres registres útils d’aquesta
localitat, però els períodes prolongats d’inversió tèrmica i temperatures altes van ser–hi
habituals els mesos de gener i febrer del període 1990–1995 (P. Aymerich, obs. pers.).

Taula 1 – Temperatures mitjanes mensuals i anuals (ºC). Períodes d’observació: Puigcerdà,
62 anys; Cercs, 23 anys; la Seu d’Urgell, 23 anys (1970–92); la Molina, 29 anys (1970–
98); el Port del Comte, 18 anys (1975–92); la Tosa d’Alp, any 1996. Procedència de les
dades: Servicio Meteorológico Nacional. (Alt en m. s. m.; Ma Mitjana anual)

Table 1 – Temperature series for several observatories in the studied area or nearby.
Observation periods: see above. Source of data: Servicio Meteorológico Nacional. (Alt.
in m a. s. l.; Ma Annual average)
Observatori

Alt

G

Puigcerdà

1190

2,0

3,5 6,5

9,1 12,4 15,1 18,7 18,9 16,1 10,8

6,3 3,1

10,2

Cercs

720

3,6

4,6 7,3

9,6 13,6 17,0 20,5 20,0 17,3 12,2

7,4 4,1

11,4

La Seu

690

4,0

6,2 9,0 11,4 15,0 19,7 23,3 22,5 19,2 13,0

7,7 4,4

13,0

La Molina

1711

Port del Comte 1830
La Tosa d’Alp

2530

F

M

-0,6 -0,3 1,6
1,4

1,3 3,7

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Ma

3,1

7,3 11,2 15,0 14,9 11,5

7,2

3,2 0,5

6,2

3,8

7,5 11,3 15,3 15,0 12,2

7,6

4,0 2,6

7,1

2,6

2,4 -1,0 -3,8

1,7

-3,4 -5,5 -1,6 -0,3

5,6

8,9

8,6

8,3
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Els observatoris situats a baixa altitud solen mostrar dos o tres mesos hivernals (temperatures
mitjanes inferiors a 5 ºC). A l’estatge subalpí (la Molina i el Port del Comte) els mesos hivernals
ja són sis i poden haver–n’hi també de glacials (mitjanes inferiors a 0 ºC). Sorprèn la manca de
mesos glacials a la sèrie del Port del Comte, tot i que l’observatori és situat a més altitud que
el de la Molina: és probable que l’exposició al sud del vessant afavoreixi unes temperatures
hivernals moderades, com al xalet del coll de Pal. L’únic registre que tenim de l’estatge alpí,
d’un sol any al cim de la Tosa d’Alp, mostra sis mesos glacials (novembre–abril) i dos més
d’hivernals (octubre i maig). Si considerem que les mitjanes mensuals superiors a 7 ºC
determinen el període d’activitat vegetal, aquest seria d’uns 9 mesos a les zones més baixes, de
7–8 a la muntanya mitjana, de 6 a l’estatge subalpí i de només 3 a l’alpí.
Els mesos de juliol i agost només són tèrmicament estivals (mitjanes superiors a 20 ºC)
a les localitats més baixes, generalment a la perifèria de l’àrea d’estudi. La temperatura
estival, com és previsible, decreix progressivament amb l’altitud: la mitjana de juliol
passa de 23,3 ºC a la Seu (690 m) a 11,3 ºC al Port del Comte (1830 m) i només 8,9 a la
Tosa d’Alp (2530 m).
Bona part de les valls del territori mostren un caràcter subcontinental, segons es desprèn
dels valors de l’índex de Gorczynski, que indica continentalitat tèrmica per a valors superiors
a 25. La tendència a la continentalitat sembla més acusada als fons de vall dels sectors
occidentals (25,8 a Sant Llorenç de Morunys i 24,5 a La Seu en comparació amb 22,5 a
Puigcerdà i a Cercs). En canvi, deu disminuir marcadament amb l’altitud (14,0 al Port del
Comte i 19,4 a La Molina).
Pluviometria
Les precipitacions mitjanes enregistrades als observatoris amb sèries poc o molt llargues se situen
entre els 619 mm de la Seu d’Urgell i els 1067 mm de la Molina (vegeu la taula 2). En general,
la pluviositat augmenta amb l’altitud, però els règims pluviomètrics són molt més irregulars que
els tèrmics. Per a altituds semblants, a la conca del Llobregat les precipitacions superen clarament
les de les conques del Segre i de La Vansa; aquest fet és el resultat de la influència marítima que
rep l’alt Llobregat, atenuada a les valls més interiors pels massissos muntanyosos.
L’estació de l’any amb més precipitació sol ser l’estiu, amb tempestes freqüents i intenses,
originades per núvols convectius; el segueixen la primavera o la tardor (règims de tipus ETPH

Taula 2 – Pluviositat mitjana mensual i anual (mm). Períodes d’observació: Puigcerdà, 62
anys; Cercs, 24 anys; la Seu d’Urgell, 20 anys (1970–89); la Pobla de Lillet, 25 anys (1971–
95); Saldes, 18 anys (1975–92); Tuixén, 10 anys (1985–94); la Molina, 29 anys (1970–98);
el Port del Comte, 18 anys (1975–92). Procedència de les dades: Servicio Meteorológico
Nacional. (Alt en m s. m.; Ta Total anual)

Table 2 – Rainfall: monthly and annual records. Observation periods: see above.
Source of data: Servicio Meteorológico Nacional. (Alt in m a. s. l.; Ta Total annual)

Observatori

Alt

G

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Ta

Puigcerdà

1190

43 44

55

63

85

93

82

71

76

62

56

59

788

Cercs

720

42 43

65

76

95

98

68

98 117

75

67

61

906

La Seu

690

41 27

36

53

68

74

45

71

53

53

48

49

619

La Pobla

860

47 37

47

75 107 105

88

135

96

76

68

81

944

Saldes

1200

49 37

45

83 108 102

70

102

77

93

82

70

910

Tuixén

1200

43 24

43

94

46

82

74 127

55

58

816

97 138 130

92

La Molina

1711

77 41

61

Port del Comte

1830

54 47

54 106 114

67

73

75
59

98

72

81

1067

128 117 153

96 103

70

50

1025
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o EPTH). Només al sector sud–occidental (Tuixén i el Port del Comte) les pluges de primavera
i de tardor superen les de l’estiu (règim TPEH). Aquesta diferència pot indicar una
mediterraneïtat més marcada del sector, bé que també podria ser un simple producte d’uns
registres massa curts.
La irregularitat interanual en les precipitacions és considerable a totes les estacions. A la
Pobla de Lillet, amb un registre de 25 anys, el total anual va oscil·lar entre 427 i 1482 mm, i
a Saldes, en 18 anys, entre 606 i 1311 mm.
Gairebé no tenim dades sobre les precipitacions en forma de neu i sobre la persistència
d’aquesta al sòl (innivació). Com és lògic, totes dues són molt més importants a l’alta
muntanya que a les valls properes. A tall d’exemple, la Molina, per a un període de 22 anys,
va tenir una mitjana de 53,6 dies amb nevades i 137 amb innivació, valors que a Alp, en 7
anys, són de 16,4 de nevades i 23 d’innivació, i a Bagà, només 9,6 i 9. Malgrat la manca de
dades, suposem que tant els dies amb nevades com la innivació a l’alta muntanya
disminueixen progressivament en direcció NE–SW (la Molina enregistra 199 mm de precipitació
els mesos hivernals —cal suposar que gairebé tots en forma de neu—, mentre que al Port del
Comte la mitjana és de 151 mm). En la persistència local de la neu, d’altra banda, hi
influeixen molt el relleu i l’exposició.
Integració termopluviomètrica i bioclimes
Cap de les localitats presenta, per terme mitjà, un període àrid estival marcat (vegeu els
diagrames ombrotèrmics de la fig. 4). Només a les parts baixes del sector occidental (la Seu
d’Urgell) aquest és incipient. Sí que s’insinuen períodes subàrids, coincidint amb el mes més
calorós (juliol), a l’altra estació de baixa altitud (Cercs) i, fins i tot, al Port del Comte;
considerant la irregularitat interanual de les precipitacions, és segur que alguns anys s’hi
arriben a donar condicions d’aridesa els mesos d’estiu. Aquesta tendència subàrida, en canvi,
no s’observa ni a Puigcerdà ni a la Molina. La sequedat estival del Port del Comte és
inexistent a la Molina, malgrat trobar–se tots dos observatoris en altituds semblants. Aquesta
situació reflecteix les grans diferències climàtiques que hi ha a l’alta muntanya entre els dos
extrems de l’àrea d’estudi, de conseqüències ben patents en la vegetació. D’altra banda, si
considerem els índexs de continentalitat pluviomètrica, l’alt Llobregat seria una zona de
tendència suboceànica, mentre que la resta de sectors tindrien tendència subcontinental.
Els bioclimes del territori, seguint la classificació adoptada per Bolòs & Vigo (1984),
basada en Gaussen (1957) correspondrien a quatre tipus:
• axeromèric submediterrani (absència de mesos glacials i de mesos àrids, amb període
hivernal marcat i amb període subàrid o subhumit estival) en una gran part de les
zones baixa i mitjana; és representat pels diagrames de Cercs, la Seu i Puigcerdà.
• axeromèric de tendència freda i humida (sense estiu tèrmic ni període subàrid, i amb
3–6 mesos hivernals) en zones més elevades, que podria estar representat pel diagrama
del Port del Comte;
• axèric fred subalpí (absència d’estiu tèrmic i de període àrid, fins amb 5 mesos glacials
a l’hivern) en bona part de l’alta muntanya, exemplificat pel diagrama de la Molina ;
• axèric fred alpí (temperatures mitjanes superiors a 5 ºC durant un màxim de 4 mesos i uns
6 mesos glacials), que cal suposar és el clima de les parts culminals (estatge alpí), bé que
només en tenim com a prova els registres d’un únic any al cim de la Tosa d’Alp.

1.2.4. Població i usos del territori
La població del territori considerat devia assolir un màxim històric en algun moment de l’Edat
mitjana, bé que no en tenim constància documental. En els darrers segles ha seguit una evolució
similar a la de la major part de les terres pirinenques, amb l’excepció de la conca alta del Llobregat.
En general, després d’un fort creixement en el decurs dels segles XVIII i XIX s’assolí un màxim cap
al 1860, després del qual patí un despoblament progressiu, primer per efecte de l’emigració, i més
tard de la guerra civil. Des del 1940, l’evolució ha estat diferent per a cada sector. L’alt Llobregat
experimentà un increment molt notable, a causa sobretot de l’arribada d’immigrants que anaven
a treballar a la mineria de carbó; la tendència, però, s’invertí a partir de la dècada de 1970, quan
el carbó entrà en crisi, i els següents 20 anys hi hagué una davallada molt important. Els municipis
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Fig. 4 – Diagrames ombrotèrmics de 5 observatoris del territori estudiat o de localitats
properes (segons normes de Walter, 1976).

Fig. 4 – Ombrothermic diagrams of 5 localities in the studied area or nearby (according
to Walter, 1976).

del nord del Cadí–Moixeró s’han mantingut més o menys estables, bé que amb fluctuacions, al
llarg de la segona meitat del segle XX; l’existència de bones terres de conreu al riberal del Segre
i les comunicacions força acceptables, afegides al desenvolupament del sector turístic, explicarien
aquesta estabilitat. La vall de La Vansa, per contra, molt més isolada i amb pocs recursos
econòmics, no ha parat de perdre població. Vegeu–ne un resum a la taula 3.
La distribució espacial del poblament també mostra diferències històriques notables
entre sectors, relacionades amb la topografia i el règim de propietat de les terres. Les
conques del Llobregat i del Cardener es caracteritzen per la importància que hi havia tingut
el poblament dispers, amb nombroses cases escampades. Al nord de l’eix Cadí–Moixeró i a
la vall de La Vansa, en canvi, ha predominat l’agregació en nuclis més o menys grans.
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Actualment, gairebé tota la població es concentra als pobles de les valls del Segre, del
Llobregat i del Cardener, mentre que les valls internes (Saldes, Gósol, La Vansa) tenen pocs
habitants. El poblament dispers és avui molt limitat, bé que molts dels antics habitatges han
estat rehabilitats com a residències secundàries.
Les activitats econòmiques tradicionals havien estat l’agricultura, la ramaderia i l’explotació
forestal. L’agricultura ha estat sempre limitada per l’escassedat de bones terres de conreu,
amb l’excepció de les de la plana cerdana, ja al límit del territori. Tot i així, durant el màxim
demogràfic del segle XIX molts dels vessants d’altitud baixa i mitjana van ser afeixats amb
l’objectiu d’establir–hi nous camps. Al llarg del segle XX es van anar abandonant aquestes
feixes i, més en general, els conreus de muntanya, de manera que avui només hi ha camps
extensos a la perifèria de la plana cerdana i en ben pocs llocs de les altres valls.
La ramaderia ha experimentat també un procés regressiu en el decurs del segle XX, a
causa del despoblament rural. En l’actualitat es manté força bé la cabana de bestiar gros
(vaques i cavalls), bona part de la qual passa molta part de l’any pasturant a la muntanya en
règim de semillibertat. El bestiar oví, per contra, continua disminuint per la manca de
pastors; es concentra especialment a les pastures d’alta muntanya del sector de la Tosa i el
Puigllançada (on encara passen l’estiu ramats d’uns quants milers de caps) i, en menys
quantitat, al Cadí, Port del Comte i Ensija.
L’explotació forestal es basa sobretot en l’aprofitament del pi roig i és un recurs econòmic
complementari per als pobles de muntanya. Avui aquesta activitat està força regulada, però
en temps passats s’havien fet tallades excessives que van anorrear el patrimoni forestal de
bona part del territori.
La mineria del carbó fou l’activitat bàsica de l’alt Berguedà al llarg de tot el segle XX,
complementada amb la indústria tèxtil. Una i altra van diferenciar l’evolució de la zona de la
que van seguir la majoria de les valls pirinenques. Actualment la mineria es troba pràcticament
abandonada, mentre que la indústria tèxtil es manté de manera precària.
El turisme es va començar a desenvolupar amb força a partir del darrer quart del segle XX, sobretot
des de l’obertura del túnel del Cadí. Avui és l’activitat bàsica a les poblacions de la Cerdanya, l’Alt
Urgell i el Solsonès incloses al territori, i té un paper cada vegada més important al Berguedà.

1.3. El paisatge vegetal
La vegetació del territori estudiat mostra una diversitat remarcable, tant pel que fa a les
comunitats vegetals com als paisatges. La raó d’aquesta diversitat cal cercar–la, com en altres
indrets, en la multiplicitat d’ambients que resulta de la combinació dels factors físics tractats
a l’apartat precedent i els usos que l’home ha fet de l’espai en el decurs dels segles. En el
nostre cas, podem assenyalar sobretot dos eixos principals de variació: a) l’altitud, que
determina l’arranjament de la vegetació en estatges altitudinals segons la zonació denominada alpina, i b) l’increment del component continental del clima en sentit conca del
Llobregat–conca del Segre (SE–NO), que comporta la substitució progressiva d’uns paisatges
on coexisteixen harmònicament comunitats d’afinitat medioeuropa (fagedes, pasturatges
mesòfils,...), submediterrània i mediterrània (pinedes de pinassa o de pi roig, joncedes,
carrascars) per uns altres en els quals la vegetació xeròfila d’afinitat mediterrània i
submediterrània esdevé dominant gairebé arreu. Aquestes dues línies de variació queden
ben paleses al mapa d‘estatges i de dominis de vegetació de la figura 5 (vegeu les pàgines
229–231), com també als mapes de vegetació del territori a escala 1:50.000 de Carreras et al.
(1994, 1997b, 1997c, 2001), en els quals es basa aquell.
Tot seguit resumim els trets més rellevants dels estatges i els dominis de vegetació que
reconeixem al territori. D’acord amb l’esquema de Vigo & Ninot (1987), distingim quatre
estatges (submontà, montà, subalpí i alpí) a més de diverses menes de vegetació azonal,
pròpies d’indrets de condicions especials. Per a cadascun dels estatges i dels grups de
vegetació azonal, fem esment de les comunitats vegetals més representatives, segons la
tipologia fitocenològica sigmatista (vegeu–ne un conspecte a l’annex 2); comentem els
complexos de vegetació més estesos i els factors ambientals principals.
Remetem als interessats en més detalls sobre aquesta temàtica a les memòries dels mapes
de vegetació (Carreras et al., l.c.) i als treballs sobre les comunitats vegetals de la zona
recollits a la bibliografia (en particular Carreras et al., 1996a, 1996b, 1997; Carrillo et al.,
2000; Font, 1989, 1993; Vives, 1964; Vigo, 1996; Soriano, 2001,...).
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Taula 3 – Evolució de la població resident en diferents sectors del territori.

Table 3 – Evolution of the population settled on different sectors of the studied area.

Sector

Municipis

1717

1860

1940

1960

1998

Septentrional

Alp, Das, Urús,
Bellver, Montellà
i Martinet, Cava,
Alàs i Cerc

2933

6998

4219

4437

3983

Alt Llobregat

Castellar de n’Hug,
Guardiola de Berguedà,
Bagà, Gisclareny,
Vallcebre, Saldes, Gósol

2185

6420

4075

7286

4145

Vall de La Vansa

Josa i Tuixén,
La Vansa i Fórnols

711

2661

1132

741

310

1.3.1. LL’estatge
’estatge submontà
Comprèn les àrees de baixa altitud ocupades per vegetació de tipus submediterrani, com ara
pinedes de pinassa i de pi roig, rouredes, boixedes, joncedes,... S’estén des de les parts
baixes fins als 1300–1500 m als solells i als 1100–1300 als obacs, límits que varien localment
segons les peculiaritats climàtiques de cada indret.
La vegetació potencial d’aquest estatge correspon principalment a diferents tipus de boscos
de l’aliança Quercion pubescenti–sessiliflorae. Hi considerem inclosos també els boscos i
matollars esclerofil·les d’afinitat mediterrània de molts solells (carrascars, garrigues, savinoses)
que alguns autors atribueixen un estatge basal mediterrani (domini dels carrascars). Nosaltres,
però, els considerem comunitats permanents de l’estatge submontà, ateses les altituds força
elevades en què s’arriben a fer i llur poca extensió dins el territori.
El domini de la roureda de roure martinenc amb boix (Buxo sempervirentis–Quercetum
pubescentis) s’estén per les planes i les parts baixes dels solells calcaris amb sòls ben
desenvolupats de tot el territori. Inclou també les obagues de baixa altitud de les valls
orientals i centrals subhumides, ocupades en bona part per pinedes naturals de pi roig amb
boix pertanyents a la mateixa associació. En canvi, els obacs i alguns vessants d’exposició
intermèdia de les valls occidentals, per sota dels 1200–1300 m, pertanyen al domini de les
pinedes de pinassa ( Lonicero xylostei–Pinetum salzmannii ), bosc marcadament xeròfil,
propi de les parts baixes de les valls pirinenques interiors més seques i continentals.
El domini de la roureda acidòfila de roure martinenc (Pteridio–Quercetum pubescentis)
substitueix el del Buxo–Quercetum pubescentis als solells àcids dels replecs del vessant Nord
de la serra de Cadí i d’alguns enclavaments de les valls de Gréixer i la Molina. En aquests
mateixos substrats, la vegetació potencial de les obagues deuria correspondre més aviat a
una variant rica en molses de les pinedes submontanes de pi roig ( Buxo–Quercetum
pubescentis hylocomietosum).
Els solells calcaris de sòl migrat, no afectats per la inversió tèrmica hivernal, pertoquen al
domini del carrascar muntanyenc amb boix (Quercetum rotundifoliae buxetosum), bosc
propi, com hem assenyalat més amunt, d’indrets de condicions particulars dins l’estatge
submontà. Tret del vessant cerdà, el domini dels carrascars s’estén pels costers calcaris orientats
a migjorn de gairebé tot el territori, des de les parts basals fins a poc més de 1600 m d’altitud;
li corresponen també alguns solells silicis, com ara els de la vall del riu de Cerc d'on ha estat
descrita una variant acidòfila (Quercetum rotundifoliae asplenietosum adiantinigri).
En el paisatge actual, els boscos, primaris o secundaris, ocupen una bona part del territori,
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alternant amb matollars, pastures, camps de conreu i rocam. Les pinedes són, de bon tros,
les masses forestals més extenses, en bona part gràcies a la intervenció de l’home, tot i que
de manera natural també deurien ocupar grans superfícies. Per contra, les rouredes,
presumiblement força més esteses en temps reculats, han patit una regressió important en
temps històrics, a causa que el seu hàbitat potencial coincideix amb les àrees més propícies
a la implantació humana.
Dins el domini del Buxo–Quercetum pubescentis només es conserven claps en general
esparsos, poc extensos i força desestructurats de roureda, o bé de boscos mixtos de roure
martinenc (Quercus pubescens) i pins o d’altres roures. En particular, Q. cerrioides , l’híbrid
teòric de Q. pubescens i Q. faginea, esdevé cada cop més freqüent vers l’oest, aparentment
gràcies al clima més sec i extremat. Pel que fa a les rouredes acidòfiles del Pteridio–
Quercetum pubescentis, se’n conserven alguns claps als terrenys silicis del vessant nord del
Cadí, per exemple a Bastanist.
Les pinedes de pi roig (Pinus sylvestris) es troben escampades arreu del territori, tant dins
l’estatge submontà com dins el montà; en conjunt, són els boscos més extensos, sobretot a
les valls orientals i centrals, on la pinassa ( P. nigra subsp. salzmannii) hi manca o hi és poc
freqüent. Com hem assenyalat, moltes de les pinedes submontanes de pi roig corresponen
a variants de la roureda amb boix, naturals (sobretot les dels obacs), o bé secundàries;
d’altres són més aviat matollars o pastures de l’Aphyllanthion o del Bromion amb arbres.
Les pinedes de pinassa del Lonicero–Pinetum salzmannii ocupen bona part dels obacs de
baixa altitud del Port del Comte (a la vall de La Vansa) i també dels darrers contraforts del
Cadí nord–occidental, entre Martinet i la Seu. Solen ser boscos joves on la pinassa es barreja,
en molts indrets amb el pi roig i el roure cerrioide. Es localitzen sobretot a les obagues,
segurament més a causa de la desforestació dels solells que no pas per una preferència
natural. També són freqüents les pastures xeròfiles de l’Aphyllanthion arbrades amb pinassa;
aquest és el cas de les grans masses de la serra de Guixers, als contraforts meridionals del
massís del Verd, i de les repoblacions dels solells de l’alt Llobregat, entre Bagà i la Pobla de
Lillet, fetes a mitjan segle XX.
Als marges i clarianes de tots aquests boscos no hi solen faltar retalls poc o molt extensos
d’herbeis de vorada de l’aliança Geranion sanguinei, com tampoc bardisses amb boix de
l’aliança Pruno–Rubion corresponents al mantell forestal.
Molts indrets no emboscats, en particular solells, són ocupats per matollars esclerofil·les,
en part resultat de la degradació dels boscos i en part com a comunitats permanents dels
rostos amb sòl escàs, on no sembla viable cap mena de comunitat forestal. Gairebé arreu, el
boix (Buxus sempervirens) hi és l’espècie dominant o bé hi assoleix recobriments importants.
És el cas de les boixedes xeròfiles submediterrànies de la subaliança Amelanchiero–Buxenion,
de les màquies de carrasca amb boix, de les boixedes amb savina ( Juniperus phoenicea)
d’alguns costers rocallosos, i de les garrigues amb boix d’alguns solells de baixa altitud de
l’alt Llobregat i de l’Alt Urgell. Les tres darreres comunitats, d’inequívoca filiació mediterrània,
pertanyen al Quercion ilicis, i van lligades al domini dels carrascars. Tots aquests matollars
solen formar mosaics amb pastures xeròfiles i amb comunitats rupícoles riques en espècies
mediterrànies i submediterrànies.
Les pastures submontanes (joncedes, pasturatges xeròfils i mesòfils, prats terofítics,...)
corresponen, en general, a comunitats substituents dels diferents tipus de bosc, amb els
quals solen alternar i, sovint, interpenetrar–se. Les pastures calcícoles emmatades amb
jonça (aliança Aphyllanthion), d’afinitat submediterrània i mediterrània, es troben molt
escampades i diversificades arreu de l’àrea estudiada, bé que a la Cerdanya, a causa del
clima fred i extremat, són força més pobres i menys extenses que a la resta del territori. Tot
el contrari que les pastures xeròfiles extramediterrànies del Xerobromion erecti ,
particularment esteses, riques i diverses en aquella comarca, però limitades en general a
retalls ni gaire ben caracteritzats ni gaire extensos a la resta de l’àrea (vegeu Font, 1989 i
1993, Soriano, 2001). Quant a les pastures mesòfiles de l’aliança Bromion erecti, es fan als
llocs plans o de poc pendent, en sòls de bona qualitat. Tot i que n’hi ha un xic pertot
arreu, abunden sobretot a la conca del Llobregat, gràcies al component lleugerament
oceànic del clima.
Als replans rocosos i als claps erosionats de pastures i matollars es fan, ací i allà, pradells
terofítics de l’ordre Festuco–Sedetalia. L’aliança Alysso–Sedion, calcícola, és representada per
formes molt pobres, però apareix, bé que molt localment i en àrees petites, arreu del
territori. Més rars encara són els pradells silicícoles del Thero–Airion, que coneixem només
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de la vall de Gréixer i de l’extrem nordoccidental del Cadí. En canvi, als afloraments de
roques àcides, sobretot a la franja de materials volcànics de l’eix Cadí–Moixeró, les comunitats
de mates repents, crespinells i teròfits de l’aliança Sedo–Scleranthion són un element força
constant del paisatge.

1.3.2. LL’estatge
’estatge montà
Aquesta franja altitudinal, situada per damunt de la precedent, és caracteritzada i
dominada per vegetació medioeuropea (i també submediterrània), com ara pinedes de
pi roig, fagedes, pastures mesòfiles i xeròfiles extramediterrànies, etc. El límit altitudinal
inferior es troba habitualment cap als 1200–1400 m, però pot variar força segons
l’exposició dels vessants (localment pot baixar fins a 900 o ascendir fins a 1600 m);
quant al límit superior, sol estar entre 1650 i 1800 m, bé que localment pot ascendir fins
als 1900 m.
Com a l’estatge submontà, la vegetació potencial consisteix en boscos, en aquest cas
de les aliances Quercion pubescenti–sessiliflorae (pinedes de pi roig amb boix), Fagion
sylvaticae (fagedes i avetoses) i Deschampsio–Pinion (pinedes de pi roig i avetoses
d’afinitat boreal). Mentre el domini de les pinedes del Quercion pubescenti–sessiliflorae
ocupa gran part dels solells i les obagues menys frescals, els de les fagedes i de les
pinedes boreals es distribueixen pels vessants obacs de les valls més humides i per les
parts altes dels obacs de tot el territori, respectivament. En general, els boscos primaris
són, aparentment, més estesos que a l’estatge submontà, intercalats amb àrees de bosc
secundari, matollars, pasturatges i afloraments rocosos.
Les pinedes xeròfiles i calcícoles de pi roig del Primulo columnae–Pinetum sylvestris
teucrietosum catalaunici (de l’aliança Quercion pubescenti–sessiliflorae) són la comunitat
potencial dels solells calcaris montans, en molts dels quals cobreixen extensions importants
arreu del territori (Carreras et al., 1996a). En aquests ambients, però, les boixedes xeròfiles,
atribuïbles en molts indrets al Rhamno–Buxetum, s’hi troben gairebé tan esteses com les
pinedes; en són un bon exemple els grans boixeders del Cadí meridional que, com passa a
l’estatge submontà, deuen representar, en part comunitats permanents dels solells rocosos i
en part comunitats de substitució de les pinedes.
Les pinedes i les boixedes dels solells solen fer mosaic amb pastures xeròfiles poc o molt
emmatades . Les pastures de carena de l’ Ononidion striatae , de caràcter mediterrani
muntanyenc, substitueixen les joncedes tant als llocs alts com a les parts baixes del vessant
cerdà del Moixeró i la Tosa d’Alp (Font, 1989; Soriano, 2001); solen cobrir superfícies
importants als vessants rostos i a les carenes pedregoses. Quant a les pastures extramediterrànies
del Xerobromion (en particular l’associació Teucrio pyrenaici–Brometum erecti), fan taques
de poca extensió, escampades pels solells de tot el territori.
Als vessants de les valls de la Molina i de Gréixer, i també als replecs dels contraforts
septentrionals del Cadí–Moixeró orientats a migdia, de substrat àcid, els boscos potencials
consisteixen en pinedes xeròfiles de pi roig de l’associació Veronico officinalis–Pinetum
sylvestris. Com als terrenys calcaris, són freqüents les àrees desforestades, poblades aquí
per complexos de matollars i pastures acidòfils amb alguns claps de pineda. Gairebé
només al nord de l’eix Cadí–Moixeró, hi apareixen claps de baleguers de l’aliança
Genistion europaeae , mentre que a l’alt Llobregat i en alguns punts del Cadí nord–
occidental, sobretot en terrenys rocosos, s’hi fan landes de bruguerola (de l’aliança
Genisto–Vaccinion ), sovint amb una coberta poc densa de pi roig. En tots aquests
ambients no hi solen faltar retalls de pastures xeròfiles o xeromesòfiles del Xerobromion
o del Chamaespartio–Agrostidenion, alternant sovint amb pradells de crespinells i teròfits
del Sedo–Scleranthion.
En el conjunt del territori, el paisatge vegetal dels obacs montans mostra força més
diversitat que no pas el dels solells. En aquest respecte, cal remarcar sobretot el contrast
entre l’extensió de les fagedes a la part oriental del territori amb l’escassedat o l’absència
d’aquests boscos —i, més en general, dels caducifolis— vers l’oest i a la Cerdanya. El gradient
de continentalitat al qual hem fet referència més amunt (vegeu, per exemple, l’apartat
dedicat al clima) explica en bona part aquests fets.
Les fagedes fan masses discontínues als vessants obacs, sovint molt pendents, entre
1000 i 1700 m d’altitud, on constitueixen la vegetació potencial. Resten gairebé limitades
a l’alt Llobregat, des de Gresolet fins a Castellar de n’Hug; en aquesta mateixa comarca,

28

Vigo, Soriano, Carreras, Aymerich, Carrillo, Font, Masalles & Ninot

tanmateix, manquen gairebé a Ensija i a la conca del Cardener, d’on només en coneixem
petits claps a l’extrem occidental d’Ensija i a l’extrem oriental del Verd. Dins la conca del
Segre, cal considerar excepcionals les localitats de la vall de La Vansa (sota el coll de Josa) i del
nord del Cadí (vall de l’Ingla).
Una gran part de les fagedes del territori corresponen al Buxo–Fagetum sylvaticae
(fageda calcícola amb boix). Alguns claps de la baga de Gresolet, rics en plantes nemorals,
corresponen més aviat a fagedes amb el·lèbor verd (Helleboro–Fagetum sylvaticae), mentre
que als terrenys silicis de la vall de Gréixer són freqüents els claps de fageda acidòfila
(Luzulo niveae–Fagetum sylvaticae).
Als obacs montans també són presents altres boscos i bosquines caducifolis d’afinitat
medioeuropea, com ara la roureda de roure de fulla gran (Teucrio–Quercetum petraeae),
que fa petits claps als obacs silicis del Cadí nord, per exemple cap a Ansovell i a Cava. En
indrets pedregosos frescals, i també als solells altimontans, es veuen petites taques
d’avellanoses i tremoledes mesòfiles (Hepatico–Coryletum), riques en herbes nemorals. I
encara, a la vall de Bastanist, coneixem un clap de bedollar acidòfil ( Veronico urticifoliae–
Betuletum) damunt roques volcàniques.
De totes maneres, l’extensió dels boscos montans d’obaga de pi roig, primaris o secundaris,
supera de molt la de qualsevol dels boscos precedents. Les pinedes més esteses corresponen a
formes típiques del Primulo columnae–Pinetum sylvestris (de l’aliança Quercion pubescenti–
sessiliflorae), bosc calcícola que es fa entre (1000) 1200 i 1650 (1900) m d’altitud. Les pinedes
d’afinitat boreal del Polygalo calcareae–Pinetum sylvestris (de l’aliança Deschampsio–
Pinion ) fan taques de poca extensió en indrets de sòl acidificat, alternant amb les
precedents. Apareixen ací i allà a l’estatge montà superior, sobretot al Cadí NW; en canvi,
són molt rares a la conca del Llobregat. Als vessants obacs dels terrenys silicis, sobretot
entre 1400 i 1600 m, hi dominen les pinedes molsoses de l’Hylocomio–Pinetum catalaunicae,
de caràcter boreal i netament acidòfiles, adscrites també a l’aliança Deschampsio–Pinion .
Abunden a la vall de la Molina i al Cadí nordoccidental, on fan una banda contínua des
d’Estana fins a Adraén, i també apareixen localment al Port del Comte, al Verd i al
Moixeró.
Pel que fa a les escasses avetoses montanes, cal considerar–les variants amb avets de les
pinedes de pi roig o de les fagedes. En el cas de les avetoses acidòfiles del vessant
septentrional del Cadí i de la vall de la Molina, han estat referides a un Hylocomio–Pinetum
catalaunicae abietetosum, mentre que la resta (Bastanist, Pi, Verd, Gresolet) han estat
atribuïdes en uns casos al Buxo–Fagetum abietetosum i en altres al Luzulo–Fagetum
abietetosum (vegeu Carreras et al., 1996a).
A les clarianes i als marges de bosc són freqüents les comunitats herbàcies i arbustives
dels mantells i les vorades forestals. Els herbeis de vorada herbàcia dels boscos mesòfils
i mesoxeròfils corresponen, en general, a les aliances Trifolion medii i Geranion
sanguinei , respectivament . Els mantells són formats per bardisses amb boix (de l’aliança
Pruno–Rubion ), una comunitat freqüent als indrets baixos i humits, sobretot a l’ecotò
entre el bosc i els prats i als marges respectius; més amunt, a la vall de la Molina i en
altres sectors de clima extremat, les bardisses semblen referibles l’aliança Berberidion
vulgaris , indicadora de continentalitat. De les comunitats lligades a hàbitats forestals
pertorbats cal esmentar, per ordre de complexitat, els herbassars d’epilobis de l’aliança
Carici – Epilobion angustifolii , molt freqüents, tant als boscos tallats de fa poc com als
marges dels camins forestals; els herbassars de l’ Atropion , associats a les fagedes i més
rars que els precedents; i les bosquines de l’aliança Sambuco–Salicion capreae, esteses
pels boscos muntanyencs d’arreu del territori.
A les obagues desforestades, els matollars són força menys extensos que als solells. Els
més freqüents als terrenys calcaris solen ser boixedes mesòfiles o mesoxeròfiles, i als
terrenys silicis, els baleguers i les landes de bruguerola. Pel que fa a les pastures, malgrat
la davallada de la càrrega ramadera, se’n conserven àrees força extenses, sobretot als
indrets plans o poc pendents. Una gran part d’aquests pasturatges, mesòfils, correspon a
l’aliança Bromion ; als terrenys calcaris hi és freqüent l’ Euphrasio–Plantaginetum, el qual,
en altitud, s’enriqueix amb plantes muntanyenques que assenyalen el trànsit vers les
comunitats altimontanes i subalpines del Seslerio–Mesobromenion . Al llarg de la franja
silícia de l’eix Cadí–Moixeró també abunden les pastures acidòfiles amb gaiol de la
subaliança Chamaespartio–Agrostidenion , les quals ascendeixen localment fins a l’estatge
subalpí.
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1.3.3. LL’estatge
’estatge subalpí
Franja altitudinal dominada per boscos de pi negre (Pinus uncinata) i d’altres menes de
vegetació d’afinitat boreoalpina. El límit inferior sol situar–se entre els 1600 i els 1800 m,
amb extrems locals a 1400 i a 2000 m, mentre que el superior, alhora límit teòric de la
vegetació forestal, es troba habitualment entre els 2200 i els 2300 m. Com a la resta dels
Pirineus, els boscos potencials d’aquest estatge consisteixen sobretot en pinedes de pi negre
de les aliances Juniperion nanae (pinedes xeròfiles dels solells) i Rhododendro–Vaccinion
(pinedes mesòfiles, i localment avetoses, de les obagues).
El domini de les pinedes xeròfiles de pi negre s’estén pels solells de l’alta muntanya de
tot el territori. Tant al calcari com al silici, les pinedes amb ginebró del Genisto–
Arctostaphyletum fan boscos clars, amb un sotabosc poc o molt dens presidit sovint per
formes prostrades de Juniperus communis ; de fet, molts autors consideren aquestes pinedes
variant arbrades dels matollars de ginebró. Localment, però, les pinedes corresponen més
aviat a variants d’altitud presidides pel pi negre dels boscos montans del Veronico
officinalis–Pinetum sylvestris i del Primulo–Pinetum sylvestris, als terrenys silicis i calcaris,
respectivament.
Per causa del substrat rocós, de la desforestació o bé, molt sovint, de totes dues coses
alhora, els boscos dels solells solen trobar–se molt fragmentats i les masses madures són rares.
De fet, a molts solells de l’estatge subalpí, i en especial als rocosos, són molt estesos els
mosaics de pinedes de pi negre, matollars de ginebró o de boixerola, claps de pastures
xeròfiles i pedruscall. Com als estatges inferiors, una part d’aquests mosaics deu significar la
vegetació permanent dels llocs amb poc sòl.
Als matollars subalpins dels solells (Genisto–Arctostaphyletum typicum) hi sol dominar el
ginebró o bé, als indrets més pedregosos, la boixerola (Arctostaphylos uva–ursi); també hi
creixen altres espècies xeròfiles, com ara el boix (als terrenys calcaris) o el bàlec (als terrenys
silicis). Pel que fa a les pastures, hi coexisteixen comunitats pròpies dels estatges inferiors
amb d’altres d’exclusives de l’alta muntanya. Fan part del primer grup les pastures emmatades
de l’Ononidion striatae, molt esteses per les carenes i els rostos calcaris de l’estatge subalpí
inferior, on sovint fan mosaics amb els matollars de ginebró i de boixerola. També són
remarcables els prats de Festuca paniculata subsp. spadicea (de l’aliança Xerobromion ),
exclusius de les canals meridionals del Moixeró i de la Tosa d’Alp, que acullen alguns geòfits
ben escassos al territori (Asphodelus albus subsp. villarsii, Iris latifolia). Les pastures xeròfiles
del Festucion scopariae, més muntanyenques, ocupen extensions importants als vessants
desforestats de l’alta muntanya calcària; en molt indrets de l’estatge subalpí es deuen haver
estès gràcies a la regressió del bosc associada a l’activitat ramadera, mentre que en d’altres es
fan als vessants pedregosos desfavorables per al bosc.
El domini de les pinedes calcícoles de pi negre amb pulsatil·la (Pulsatillo fontqueri–
Pinetum uncinatae) abasta els obacs calcaris subalpins amb sòls poc o gens acidificats de tot
el territori. Els boscos d’aquesta comunitat, caracteritzats per un estrat herbaci ric i atapeït
que contrasta amb l’escassedat d’arbusts i molses, es troben àmpliament estesos per totes les
serres. Tanmateix, no totes les pinedes calcícoles d’obaga li són atribuïbles. Moltes masses
d’indrets secs per causa del clima general o del substrat, mancades gairebé de plantes
forestals, es poden considerar pastures mesoxeròfiles arbrades de les aliances Bromion o
Festucion scopariae; en trobem molts exemples als vessants molt pedregosos, prop de les
carenes i també als massissos occidentals, sobretot al Port del Comte.
El domini de les pinedes acidòfiles de pi negre i les avetoses amb neret (Saxifrago–
Rhododendretum ferruginei pinetosum uncinatae i abietetosum, respectivament) s’estén
per les obagues dels terrenys silicis i dels terrenys calcaris amb sòls acidificats. En conjunt, és
força menys extens que el precedent i, com aquest, també és cobert en bona part de boscos
primaris de pi negre; les avetoses resten limitades als indrets més frescals de les parts baixes.
Al territori, els boscos acidòfils subalpins ressegueixen les faixes de roques volcàniques del
vessant nord del Cadí oriental, el Moixeró i la Tosa d’Alp, i reapareixen, en petits claps, al
Cadinell, al Verd i a Ensija.
Com a l’estatge montà, a les clarianes dels boscos d’obaga són freqüents les comunitats de
les aliances Carici–Epilobion angustifolii i Sambuco-Salicion capreae. En alguns indrets més
aviat secs s’hi fan també claps de bardissa amb púdol (Rhamnus alpina), de l’aliança Berberidion.
Els indrets desforestats de les parts planes i obagues són ocupats en bona part per
pastures mesòfiles i mesoxeròfiles (vegeu Carrillo et al., 2001). Moltes d’aquestes comunitats
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viuen en ambients poc o molt afectats per processos de descarbonatació, la qual cosa en
condiciona la composició florística; aquests fenòmens són especialment evidents al sector
nordoriental, més humit, on sovintegen les pastures acidòfiles als terrenys calcaris.
Les pastures mesòfiles més esteses dins l’estatge subalpí són referibles a la subaliança
Seslerio–Mesobromenion, representada a la zona per diverses associacions dels sòls profunds
poc o molt acidificats dels terrenys calcaris. Cal destacar, en particular, l’ Alchemillo
flabellatae–Festucetum nigrescentis , molt estès al sector nord–oriental (sobretot a la Tosa–
Puigllançada) i més escàs i localitzat cap al sud i a l’oest. L’Astragalo danici–Poetum
alpinae viu a les comes del Cadí occidental, i significa un extrem de les comunitats
vinculades a fenòmens d’acidificació del sòl en el context àrid de l’alta muntanya d’aquest
sector.
L’aliança Nardion strictae aplega gespes denses, de les clotades i llocs planers humits i amb sòl
àcid dels estatges subalpí i alpí. Els prats de pèl caní de les associacions Alchemillo–Nardetum i
Endressio–Nardetum són freqüents al massís de la Tosa–Puigllançada, al Cadí oriental, a Ensija i
al Port del Comte, on sovint fan mosaics amb les pastures mesòfiles del Seslerio–Mesobromenion.
També fa part del Nardion l’associació Gentiano acaulis–Primuletum intricatae, pròpia de
vessants poc pendents, frescals i amb innivació llarga, sovint a les clarianes del bosc de pi negre;
es troba escampada per tot el territori, però abunda sobretot a la part nordoriental.
Pel que fa als obacs desforestats més secs, no afectats per processos de descarbonatació
edàfica, solen fer–s’hi variants xeromesòfiles del Festucion scopariae o, molt localment, del
Primulion intricatae. Aquesta darrera aliança, calcícola i mesòfila, és representada també per
comunitats permanents d’indrets frescals com ara els herbassars amb Ranunculus thora, dels
peus de cingle obacs montans i subalpins, i les landes de Dryas octopetala i Salix pyrenaica,
dels sòls molt rocallosos coberts de neu bona part de l’any. Aquesta darrera comunitat és
freqüent al Cadí i a la Tosa d’Alp, més aviat escassa al Pedraforca i al Moixeró, i només molt
local a la resta de serres.
A les canals i torrenteres frescals, amb sòl fèrtil, hi apareixen herbassars megafòrbics de
l’aliança Adenostylion alliariae. Aquesta vegetació, ben desenvolupada a les valls pirinenques
més humides, troba aquí moltes limitacions hídriques i només arriba a fer claps pobres i poc
extensos. L’associació Valeriano montanae–Aconitetum pyrenaici fou descrita del vessant
nord del Cadí, i es troba també en alguns punts del Moixeró, de la Tosa d’Alp i del
Pedraforca; a la resta de serres n’hi ha només elements dispersos.

1.3.4. LL’estatge
’estatge alpí
Comprèn les zones culminants, on les condicions ambientals extremes no permeten el
desenvolupament de boscos. La vegetació potencial hi és constituïda per pastures, d’afinitat
boreoalpina (cas de les aliances Festucion supinae, i Oxytropido–Elynion) o bé oromediterrània
(Festucion scopariae), interrompudes ací i allà per rocam i tarteres poc o molt extenses. En
general, el límit inferior es troba entre els 2200 i els 2300 m, i potser més avall en algunes
carenes i vessants molt exposats. De totes maneres, aquests límits són purament teòrics en
molts indrets, perquè la desforestació féu davallar les pinedes de pi negre en benefici de les
àrees de pastura i ara és difícil de saber fins on arribarien de manera natural.
L’estatge alpí només ocupa àrees extenses a la serra de Cadí i al massís de la Tosa d’Alp.
Hom reconeix també claps dispersos de vegetació alpina a les zones culminants del Port del
Comte, de la serra d’Ensija i fins i tot del Moixeró, sense que arribin, però, a constituïr un
estatge alpí típic.
Les pastures acidòfiles de festuca supina (Hieracio pumili–Festucetum supinae, de
l’aliança Festucion supinae ) representen la comunitat potencial de l’estatge alpí dels
Pirineus orientals, on són molt esteses, sobretot a la serralada axial. Al nostre territori
només ocupen superfícies importants al Puigllançada i a la Tosa d’Alp, i fan petites taques
en alguns indrets del Cadí oriental, de la serra d’Ensija i del Port del Comte. Es fan en
vessants poc pendents i en fondals amb sòls relíctics ben desenvolupats, de reacció neutra
o àcida, sovint fent mosaic amb claps de Nardion. Les pastures calcícoles d’èlina (Elyno–
Oxytropidetum halleri, de l’aliança Oxytropido–Elynion), pròpies de les carenes alpines,
tenen una distribució semblant, per bé que, en general, són més rares i pobres
florísticament. Ocupen petites superfícies a la Tosa d’Alp, encara més petites al Cadí i quasi
anecdòtiques al Moixeró, sempre en zones culminants rocoses i obagues, en indrets on la
neu triga a fondre’s.
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Les pastures calcícoles i xeròfiles del Festucion scopariae són les més esteses als vessants i
a les carenes poc innivades de l’alta muntanya, sotmesos a fenomens periglacials poc o molt
intensos. Una munió de variants de les pastures esglaonades d’ussona (Festucetum scopariae)
cobreixen grans superfícies als vessants d’arreu del territori, en tota mena d’exposicions,
pendents i substrats (vegeu Carrillo et al., 2000; Soriano, 2001). La pastura alpina amb càrex
humil (Oxytropido amethysteae–Caricetum humilis), propera de la precedent, al seu torn, es
fa a les parts culminants rocalloses o molt pedregoses, poc innivades; és molt estesa a les
carenes del Cadí i del Port del Comte, i només esporàdica al Pedraforca, al Moixeró i a la
Tosa d’Alp. En tots aquests pasturatges s’hi solen fer, poc o molt abundants, les plantes
glareícoles de l’Iberidion spathulatae i també les saxícoles del Saxifragion mediae. En molts
indrets, doncs, hom pot parlar, amb prou fonament, de complexos d’aquestes pastures i de
vegetació de tarteres o de roques.

1.3.5. Vegetació azonal
Vegetació de ribera, higròfila i hidròfila
La permeabilitat dels terrenys calcaris dominants a gran part del territori, de la qual són
bona prova els freqüents accidents càrstics, fa que els ambients amb sòls profunds
permanentment humits, i les comunitats higròfiles associades, hi siguin poc extensos. En
general, solen quedar restringits a les vores dels cursos d’aigua i a alguns fons de vall i
vessants adjacents. Tots aquests hàbitats representen illes humides en massissos presidits per
formacions vegetals d’un marcat caire xerofític, però malgrat la seva extensió limitada,
signifiquen focus no gens menyspreables de biodiversitat.
Els rius de cabal més constant i les riberes amb sòls ben desenvolupats duen vernedes
de l’aliança Alnion incanae , més aviat pobres en plantes mesòfiles dels boscos
medioeuropeus. Aquests boscos es troben estesos sobretot per l’estatge submontà; més
amunt, es desfiguren progressivament per causa del cabal escàs i irregular dels rius, com
també de la pedregositat dels llits. Les vernedes més riques i extenses les trobem al riberal
del Segre; també se’n fan, bé que menys extenses i ufanoses, vora d’altres rius de l’alta vall
del Segre i de l’alt Llobregat. Per contra, manquen gairebé del tot a les valls del Cardener
i de La Vansa.
Els sargars (Salicion triandro–neotrichae), al seu torn, ressegueixen gairebé tots els cursos
fluvials del territori, fins força més amunt que les vernedes. En molts indrets, incorporen
d’altres arbres de ribera (pollancres, verns, salzes, freixes,...), mentre que en d’altres es troben
molt fragmentats i empobrits; en aquest darrer cas, solen fer mosaics amb retalls de bardisses,
d’herbassars higròfils i nitròfils, i amb codolars poblats sobretot de plantes oportunistes.
Vora els rius i els torrents del nord de l’eix Cadí–Moixeró, i només en alguns indrets del
vessant meridional, s’hi fan freixenedes de l’aliança Carpinion betuli, val a dir que força
degradades per la freqüentació del bestiar. I encara, en algunes clotades i engorjats amb sòl
pedregós de l’alt Llobregat, s’hi troben bosquets de tells i blades de l’aliança Tilio–Acerion,
alhora higròfils i un xic termòfils, molt més rars i menys extensos que els boscos precedents.
De les comunitats herbàcies lligades als sòls sempre humits, són els prats de dall seminaturals
dels Arrhenatheretalia , i en particular els de l’aliança Arrhenatherion , les que ocupen
superfícies més extenses. Únicament, però, se’n troben bons exemples a les planes cerdana
i alturgellenca, fora de l’àrea estudiada, i al peu del vessant septentrional del Cadí. Bolòs
(1956) situa precisament en aquesta serra la frontera meridional entre les terres amb prats
dalladors ben desenvolupats i les àrees perifèriques, com és el cas dels voltants de Saldes,
Gósol i Tuixén, on aquestes comunitats existeixen encara, però força desfigurades. Fins i tot
a la mateixa Cerdanya i a l'Alt Urgell, l’extensió dels prats dalladors s’ha d’atribuir, més que
a un clima humit especialment favorable, com és el cas de les comarques pirinenques més
orientals, a la irrigació mitjançant sèquies.
Les molleres i les comunitats higròfiles naturals resten localitzades als sòls hidromorfs
de l’entorn de les sorgències d’aigua i de les vores dels cursos permanents, o bé que
porten aigua durant bona part de l’any, ambients altrament ben poc freqüents, sobretot
a l’alta muntanya i als terrenys calcaris en general. Majoritàriament presenten un marcat
caràcter basòfil, com correspon a un país en què les aigües van carregades de carbonats.
Als terrenys calcaris, l’ampli ventall altitudinal abastat permet d’apreciar un pas progressiu,
en guanyar altitud, des de les comunitats higròfiles d’afinitat mediterrània de l’estatge
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submontà (jonqueres de l’aliança Molinio–Holoschoenion) a les medioeuropees dels estatges
submontà i montà (herbassars del Molinion coeruleae ) i a les molleres subalpines (de
l’aliança Caricion davallianae). Pel que fa a aquestes darreres, cal destacar, tant per l’extensió
com per la riquesa florística, els exemples del Pradell, al Cadí occidental.
Als terrenys silicis, les comunitats higròfiles es troben, en general, més esteses i diversificades,
en particular a la Cerdanya oriental (sobretot a la vall de la Molina) i a la vall de Gréixer.
Vora els rierols de l’estatge montà, són freqüents els poblaments de Cardamine raphanifolia
(de l’aliança Cardamino–Montion), com també els herbassars de l’aliança Calthion. A més
altitud, es fan molleres acidòfiles de l’aliança Caricion fuscae, més aviat pobres i poc
extenses, que atenyen, en forma de retalls minúsculs, la baga del Cadinell.
Quant als poblaments d’hidròfits ( Lemna minor, Potamogeton densus, Zannichellia
palustris, Ranunculus spp., Callitriche sp.,...), les comunitats helofítiques del Glycerio–
Sparganion i els herbassars higròfils dels sòls argilosos de l’Agrostion stoloniferae signifiquen casos més aviat marginals, emplaçats sobretot als nivells inferiors i mitjans.
Vegetació rupícola i glareícola
El cas de les comunitats de roca i de tartera ofereix diferències substancials respecte de la
vegetació higròfila. Les roques calcinals dominants solen donar relleus abruptes amb
abundants afloraments rocosos, que els agents climàtics i la vegetació s’encarreguen de
transformar en roques fissurades, pedruscalls i tarterams més o menys extensos. Aquests
fenòmens i accidents assoleixen una especial importància a l’alta muntanya. Són
particularment remarcables les grans cingleres de prop de 500 m de desnivell i els grans
tarterams associats que s’estenen en uns 17 km de longitud coronant el vessant nord de la
serra de Cadí, i les de les parts altes del Pedraforca.
Les roques i tarteres acullen diverses plantes endèmiques, d’estirps muntanyenques
mediterrànies i sudeuropees, moltes de les quals caracteritzen comunitats d’àrea igualment
limitada. Tot plegat fa que la vegetació rupícola i glareícola calcícola hi ocupi extensions
importants i s’hi trobi notablement diversificada, sobretot a l’alta muntanya, i fa d’aquests
extensos ambients un dels biòtops més característics i més valuosos de les serres estudiades.
La major part de la vegetació rupícola de la zona s’adscriu a l’aliança calcícola Saxifragion
mediae, pròpia de la serralada pirinenca i de les muntanyes catalanídiques. Carreras et al.
(1996b) hi reconeixen fins a cinc associacions, tres de les quals molt comunes: Saxifrago–
Ramondetum myconii, submontana i montana, amb irradiacions a les obagues de l’estatge
subalpí; Hieracio–Potentilletum alchemilloidis, dels solells subalpins, i Sileno–Potentilletum
nivalis, de les obagues subalpines i alpines. A més de les comunitats del Saxifragion mediae,
als solells calcaris submontans de gairebé totes les valls tret de la Cerdanya hi arriben elements
de l’aliança Asplenion petrarchae, que signifiquen un extrem de la vegetació rupícola
mediterrània. Al seu torn, les roques silícies submontanes i montanes porten alguns fragments
de vegetació fissurícola silicícola, referibles a l’aliança Antirrhinion asarinae.
Pel que fa a la vegetació glareícola, el seu nivell de diversificació és comparable al de les
comunitats suara comentades. Carreras et al. (l. c.) hi reconeixen fins a set associacions
calcícoles, adscrites a aliances de l’ordre Thlaspietalia, moltes de les quals rares i no gaire ben
caracteritzades en comparació amb els exemples d’altres àrees pirinenques.
Les comunitats de l’alta muntanya són referibles a l’aliança Iberidion spathulatae ,
endèmica dels Pirineus, dins la qual cal remarcar una de les associacions més peculiars de
la zona, l’ Aquilegio hirsutissimae–Xatardietum scabrae, endèmic de les extenses pedrusques
del vessant nord de la serra de Cadí i d’algunes àrees properes. Als estatges inferiors,
l’acció dels agents climàtics sobre la roca és en general menys intensa, i la vegetació, força
més puixant que a les parts culminals, colonitza amb una certa facilitat el pedruscall. La
vegetació glareícola hi és molt menys estesa, feblement caracteritzada i pobra en plantes
endèmiques, i per això pot ésser referida a aliances medioeuropees. En general, les
comunitats del Gymnocarpion robertianae es fan en indrets frescals i atenyen, en algun
cas, l’estatge subalpí; al seu torn, les del Stipion calamagrostis presenten un caràcter
marcadament xeròfil i heliòfil i colonitzen, a més, substrats calcaris inestables, com ara
xaragalls i talussos de carreteres.
També han estat indicades comunitats glareícoles silicícoles de l’aliança Galeopsion
pyrenaicae al sistema Puigllançada–Tosa d’Alp–Moixeró, tant a la muntanya mitjana com a
l’alta muntanya.
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Vegetació arvense i ruderal
Les comunitats arvenses i ruderals ofereixen bons exemples de vegetació azonal adaptada a
hàbitats pertorbats per les activitats humanes, la freqüentació del bestiar domèstic (o, més
rarament, salvatge) o per altres agents. Prosperen sobretot a les àrees on la implantació
humana es troba més consolidada i la pressió sobre el medi és més intensa, condicions que a
la nostra zona es donen sobretot a les àrees perifèriques i als estatges inferiors dels massissos.
Cal assenyalar la relativa inestabilitat d’aquestes comunitats en l’espai i en el temps, atesa
la seva dependència de les pertorbacions, sense les quals hom pot esperar la seva substitució
progressiva per comunitats zonals. De fet, en el decurs dels darrers decennis, hem pogut
constatar una regressió de la vegetació nitròfila relacionada amb fenòmens socioeconòmics
generals a les comarques pirinenques, com són l’abandonament progressiu del medi rural i
la dràstica davallada de la pressió ramadera (compensats només parcialment per l’increment
de les poblacions d’animals salvatges).
És als estatges submontà i montà on aquesta mena de vegetació disposa d’una gamma
més variada d’hàbitats adequats per a viure–hi (terres remogudes, camins, marges, sembrats,
horts,...) i, en conseqüència, s’hi troba més diversificada i estesa (vegeu Carreras et al.,
1997a; Soriano, 2001). A tall de sinopsi, citarem les comunitats murals subnitròfiles de l’ordre
Parietarietalia, de les parets de les cases velles, sobretot al sud de l’eix Cadí–Moixeró; els
herbeis de l’aliança Sisymbrion officinalis, freqüents vora les cases i camins arreu del territori,
com també les comunitats d’herbes perennes i teròfits de l’ordre Polygono–Poetalia annuae,
dels indrets calcigats. Als marges dels camins amples i de les carreteres s’hi fan herbassars
nitròfils de l’ordre Onopordetalia, com ara els ortigars i les comunitats d’èvol de l’aliança
Arction lappae i els cardassars de l’Onopordion acanthii, ambdós força comuns arreu del
territori, com també els herbassars de marge de l’aliança Dauco–Melilotion, representats per
dues associacions gairebé excloents: els fenassars del Brachypodio phoenicoidis–Meliloletum
albae, desenvolupats sobretot a les conques del Llobregat i del Cardener i al Cadí nord–
occidental, i el Tanaceto vulgaris–Artemisietum vulgaris, molt freqüent a la Cerdanya,
només local a l’alt Llobregat i absent de la resta del territori.
Dins l’estatge montà, també cal remarcar, per un costat, la diversificació de les comunitats
nitròfiles vinculades a la presència del bestiar, i per un altre, l’extensió dels herbassars
subnitròfils de vorada forestal de les aliances Galio–Alliarion petiolatae i Aegopodion
podagrariae, sobretot a les valls més humides de la Cerdanya i del sector nordoriental
Pel que fa a la vegetació arvense, les comunitats de males herbes dels horts i les dels
sembrats fan part dels ordres Solano–Polygonetalia i Centaureetalia cyani, respectivament.
Els millors exemples de vegetació segetal, referibles a l’aliança Caucalidion lappulae, els
trobem a la Cerdanya, en terrenys calcaris, on es concentra la major part dels sembrats del
territori. En alguns camps sorrencs d’aquesta mateixa comarca s’hi fan també comunitats de
l’aliança Scleranthion annui, corrent a la plana cerdana.
A l’alta muntanya, en canvi, la vegetació arvense manca del tot. Les comunitats ruderals
hi esdevenen en general rares, més aviat pobres, i resten limitades als indrets freqüentats pel
bestiar, preferentment dins l’estatge subalpí. Entre les més habituals figuren els herbassars
amb sarrons de l’aliança Rumicion pseudalpinae, propis de les cledes frescals i amb sòls
profunds, i els herbeis del Poion supinae, característics de les pastures i indrets calcigats. En
aquests mateixos ambients, hom troba també alguns retalls empobrits d’altres menes
d’herbassars nitròfils, sobretot de l’Onopordion acanthii, propis dels estatges inferiors.
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2 . Cat
Catàleg floristic
2.1. Materials i mètodes
2.1.1. Àmbit de l’estudi
Com es desprèn del títol del treball, l’àrea estudiada comprèn tot l’àmbit del Parc Natural del
Cadí–Moixeró, i també bona part de les muntanyes i valls perifèriques (vegeu la figura 2).
Això és així perquè, d’una banda, els límits administratius del Parc tenen poc de naturals i no
resulten gaire pràctics per a un estudi florístic; i d’altra perquè, disposant de força informació
sobre les serres del Port del Comte, del Verd i d’Ensija, hem considerat adient de recollir–la
també aquí. Malauradament, no tenim un coneixement prou detallat d’altres serres veïnes,
com ara els Rasos de Peguera i la serra de Catllaràs (declarades, com les precedents, Espais
d'Interès Natural, la incorporació dels quals hauria permès abastar tot el sistema Cadí–
Moixeró–Tosa d’Alp i les conques altes del Llobregat i del Cardener. Els límits adoptats cal
considerar–los, per tant, un compromís entre la coherència geogràfica i la informació
disponible.

2.1.2. Fonts documentals
Com hem indicat més amunt, aquesta flora es nodreix sobretot de dades originals, per bé
que també en recull d’altres autors. La informació prové de cinc fonts, que enumerem de
més a menys informació aportada:
• Els inventaris fitocenològics aixecats al llarg d’uns vint anys (des de la dècada de 1970
fins a l’inici de la de 1990) pels autors vinculats al Departament de Biologia Vegetal de
la Universitat de Barcelona – Han representat el volum més gran d’informació, sobretot
pel que fa a les plantes més comunes. Val a dir que, a hores d’ara, una part important
dels inventaris ja ha estat publicada en diversos treballs de temàtica fitocenològica
(vegeu la bibliografia). A part dels autors d’aquest recull, en un moment o altre han
participat també en els estudis fitocenològics altres membres del Departament, entre
els quals el malaguanyat Antoni Farràs, i n’Eulàlia Velasco, que feren part de l'equip
durant els primers anys.
• Estudis parcials originals d’alguns dels autors – Han permès conèixer amb detall la flora
de certes parts del territori o de grups de comunitats vegetals. És el cas de la tesi de
llicenciatura i la tesi doctoral de Soriano (1984 i 1992, respectivament), que han aportat
molta informació sobre el Moixeró, la Tosa d’Alp i part del Cadí sud–oriental; de la flora
de la vall de Ribes (Vigo, 1983), que abasta l’extrem nord–oriental de l’àrea (massís del
Puigllançada), i dels treballs de Font (1989, 1993) sobre les pastures montanes de la
Cerdanya i dels Pirineus, respectivament, que han proporcionat un volum de dades
important, bé que limitades a les comunitats pradenques.
• Dades florístiques esparses, en bona part inèdites, recollides pels autors – De moltes en
disposem de testimonis dipositats a l’herbari BCN.
• Dades bibliogràfiques d’altres autors – Bé que no gaire extenses, han estat un
complement valuós. Cal destacar sobretot, pel volum d’informació aportat, els treballs
de Vives (1964) i de Gruber (1978).
• Revisió crítica dels herbaris – Ha contribuït al catàleg amb un nombre de dades relativament
limitat. Cal destacar els plecs de l’Herbari BC–Vayreda amb etiqueta de la vall de la Molina
i les muntanyes properes, revisats per Soriano, que han aportat tanta informació com, en
força casos, dubtes sobre la seva veritable procedència. Els materials de l’herbari BCN
(abans BCC i BCF) han permès d’aclarir diversos problemes, mentre que els de l’herbari
JACA i d’altres col·leccions de l’herbari BC han afegit al catàleg algunes dades més.

2.1.3. Buidatge i generació de bases de dades
El buidatge de la informació florística inclosa als inventaris el duguérem a terme mitjançant
els programes informàtics del paquet XTRINAU (vegeu Font & Ninot, 1997). El resultat fou
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una base de dades de prop de 20.000 registres, amb informació sobre distribució de les
plantes dins l’àrea estudiada, altitud, hàbitats i comunitats vegetals en què es fan, testimonis
d’herbari,... Hi afegírem després la informació original derivada de les notes de camp i dels
materials d’herbari, com també les citacions bibliogràfiques referents a la zona. Totes
aquestes referències han servit de base per a la redacció del catàleg i també han permès de
generar, amb l’ajut del programari d’ArcInfo (ArcPlot), les càrtules de distribució annexes.

2.2. Esquema expositiu
Les referències que integren el catàleg són ordenades alfabèticament pel nom científic dels
tàxons. Per a cada tàxon de categoria específica o subespecífica donem informació sintètica en
forma d’un text breu referent a l’ecologia, l’abundància i la distribució de la planta, com també
una càrtula de distribució dins el territori.
La gran majoria de plantes han estat observades personalment, al territori estudiat. S’ha
d’entendre així sempre que no fem cap comentari al respecte o no explicitem cap citació
bibliogràfica. Val a dir, a més, que en el text no fem distinció entre les observacions inèdites i les
ja publicades per algun dels autors del treball.
Quan un tàxon només ha estat assenyalat del territori (o d’una part d’aquest) per un altre
autor, en donem la referència bibliogràfica i hi incorporem la informació addicional disponible.
En aquests casos hem optat per avaluar les dades d’acord amb els nostres coneixements,
donant–les com a bones, expressant els dubtes que plantegen o descartant–les quan creiem que
es tracta d’errors. En aquest darrer cas, el text és escrit amb lletra petita.
En general, cada fitxa s’estructura en fins a quatre blocs de text més una càrtula de distribució.
Els blocs de text són disposats en paràgrafs independents segons l’ordre següent: 1) Nom(s)
científic(s), 2) Ecologia (estatges de vegetació, altituds, hàbitat) i grau de freqüència, 3) Distribució
dins la zona (parts del territori d’on és conegut el tàxon), 4) Comentaris addicionals. Només en dos
casos no seguim aquest model, sinó que recollim tota la informació en un únic paràgraf, a
continuació del nom científic: quan es tracta de plantes observades únicament a la perifèria del
territori, i quan només en coneixem una sola localitat i per referència d’altres autors.
1. Nom científic, inclosa l’autoria
La nomenclatura segueix sobretot Bolòs & Vigo (1984–2001) i Bolòs et al. (1993), bé que per a
alguns gèneres hem preferit les propostes de Flora Iberica o d’altres monografies. Els noms científics
admesos són escrits en negreta
negreta. En cursiva i a continuació del nom admès recollim els sinònims d’ús
habitual, en general només en els casos en què el nom acceptat és diferent del que figura a les flores
citades més amunt; els sinònims no correctes —i, per tant, no utilitzables— van entre claudàtors.
El nom científic adoptat pot estar escrit amb tres tipus de lletra, cadascun dels quals té un
significat diferent:
• En negreta rodona. Plantes de presència segura al territori, bé perquè les hi hem
observades personalment, bé perquè acceptem la validesa de les citacions d’altres autors.
Hi incloem tant les plantes autòctones com les al·lòctones naturalitzades, és a dir, que han
establert poblacions en aparença viables i persistents.
• En negreta cursiva. Plantes aparentment sense poblacions estables al territori. És el cas
sobretot de plantes cultivades que ocasionalment esdevenen subspontànies, sense arribar
a fer poblacions viables. En d’altres casos, es tracta d’espècies autòctones a Catalunya que
al territori d’estudi només hi apareixen de manera accidental i fugaç. Una aplicació
estricta d’aquest criteri hauria aconsellat la inclusió dins d’aquesta categoria d’algunes
plantes arvenses conegudes només per citacions antigues, possiblement desaparegudes
del territori; davant el dubte sobre la seva extinció, però, hem preferit mantenir–les en la
categoria precedent.
• En negreta i lletra petita. Plantes que, en la nostra opinió, han estat citades erròniament o
de presència molt dubtosa.
2. Ecologia i grau de freqüència
Indiquem en primer lloc els estatges de vegetació (submontà, montà, subalpí i alpí;
vegeu l’apartat corresponent) on hem observat cada tàxon i, a continuació, l’interval
altitudinal en què es fa la planta. Hem considerat que hi ha continuïtat entre dues localitats
quan el desnivell és inferior als 200 m. Les localitats situades més de 200 m per damunt o per
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davall de les altres les considerem excepcionals —potser accidentals— i fem constar l’altitud
corresponent entre parèntesis.
Segueixen els hàbitats on es fa més sovint la planta al territori, bé que ocasionalment pugui
aparèixer també en altres. En aquest apartat fem referència a formacions vegetals (pastura,
bosc,...), condicions d’humitat (higròfil, mesòfil, xeròfil,...), exposició (solell, obac,...), reacció del
sòl (àcid, bàsic) i substrat geològic (silici o calcari).
A continuació, però no sempre, indiquem entre parèntesis els sintàxons amb categoria
d’aliança, ordre o classe en què el tàxon és més freqüent; excepcionalment, esmentem subaliances
o associacions (vegeu també el conspecte sintaxonòmic de l’annex 2).
Al final del paràgraf indiquem la freqüència de la planta mitjançant una escala de sis graus.
Aquest valor, poc o molt subjectiu, vol donar una estimació de la freqüència real, basada tant en la
informació bibliogràfica com en la nostra experiència de camp. Heus ací el significat de cada grau:
• RRR: Planta molt rara, coneguda de molt poques localitats (en general, menys de
10). Si en tot el territori estudiat el tàxon és conegut d’un màxim de tres localitats, les
especifiquem al text.
• RR: Planta rara, coneguda d’un nombre petit de localitats i que, en general, fa poblacions
de pocs individus.
• R: Planta força ben distribuïda pel territori, sovint limitada a uns hàbitats concrets.
• C: Planta ben distribuïda, amb un gran nombre de localitats, sovint lligada a hàbitats molt
concrets.
• CC: Planta distribuïda àmpliament, en hàbitats força diversos i sovint fent grans poblacions.
• CCC: Planta escampada molt àmpliament, en hàbitats diversos i sovint dominant a les
comunitats vegetals en què viu.
Quan existeixen diferències de freqüència remarcables entre diverses àrees o sectors del
territori, ho fem explícit. Només per a les espècies de Hieracium, que plantegen moltes dificultats
taxonòmiques i d’identificació, no donem cap valor de freqüència, atès que la incertesa de moltes
de les dades ho fa inviable.
3. Distribució dins el territori (per sectors i quadrats UTM de 10 x 10 km)
Pel que fa a la distribució de les plantes, hem considerat el territori dividit en deu sectors, als quals
atribuïm significat ecològic i fitogeogràfic. Per a cadascuna de les plantes autòctones i de les plantes
al·lòctones naturalitzades presentem una càrtula, on ombregem en gris els sectors d'on indiquem la
planta. Les figures 2 i 6 mostren els límits d’aquests sectors, que resumim a continuació:
• Cadí nordoccidental (abreujadament CNW
CNW). Amb el límit sud a la carena de la serra de
Cadí; el límit est a la divisòria entre les conques del riu del Quer i el torrent de Barguja; el
límit nord al riu Segre, fins a la depressió de la Seu (que en queda exclosa), on enllaça amb
la corba de nivell dels 800 m, fins al riu de Casanoves, que en constitueix el límit oest.
CNE
• Cadí nordoriental (CNE
CNE). Limita a l’oest amb el sector precedent. Límit sud a la carena del Cadí,
est a la divisòria de les valls d’Ingla i del torrent de la Fou de Bor, i nord al Segre.
CSW
• Cadí sudoccidental (CSW
CSW). Amb el límit nord a la carena del Cadí. El límit oest coincideix amb
el de la conca del riu de Bona, que hi és inclosa totalment. Límit sud als rius de Josa i la Vansa,
i est al torrent dels Cortils, la capçalera del qual, però, fa part de CSE.
CSE
• Cadí sudoriental (CSE
CSE). Amb el límit nord a la carena del Cadí. Límita a l’oest amb el sector
precedent. Límit sud als rius de Gresolet i de Saldes. El límit est ressegueix, des del coll del
Pendís, els cursos del torrent de la font del Faig, del riu Bastareny i del Llobregat, fins a
l’aiguabarreig d’aquest amb la riera de Saldes.
PC
• Port del Comte (PC
PC). Amb el límit nord al riu de La Vansa. El límit oest segueix la vall
d’Ossera, puja fins al Cap de la Guàrdia i ressegueix la divisòria amb la conca del riu de
Perles (vall d’Alinyà) fins al cim de Gespeguera; després baixa per la rasa de la Covil fins a
la corba de nivell dels 1500 m. El límit sud comença al coll de la Mata (damunt Odèn),
continua cap a l’est per la corba de nivell dels 1700 m, baixa a la de 1500 a l’alçada de coll
de Jou i segueix pel torrent dels Plans fins a l’aiguabarreig amb el Cardener. El límit est,
amb SV, es troba al Cardener i al torrent de coll de Port.
SV
• Serra del Verd (SV
SV). Amb el límit nord al riu de Josa. El límit oest comença a
l’aiguabarreig del torrent de coll de Port i el riu de Mola, passa pel coll de Port i
continua pel Cardener fins a l’aiguabarreig amb l’Aigua de Valls, sota Sant Llorenç de
Morunys (que en queda fora). Límits sud i est al riu Aigua de Valls.
EN
• Ensija (EN
EN). Límita a l’oest amb el sector precedent. El límit sud comença al molí de la
Corriu i passa —d’oest a est— pel coll del Pedró, el coll dels Prats, la collada de Ferrús
i el torrent de Fumanya. El límit est voreja els cingles de Vallcebre entre Sant Corneli
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i la riera de Saldes seguint en bona part la corba dels 900 m, fins a enllaçar amb el riu
de Saldes, que marca el límit nord del sector.
PE
• Pedraforca (PE
PE). Delimitat per una línia que —en sentit antihorari— comença al coll
de Josa i continua per l’Aigua de Valls, el coll de la Trapa, la riera de Saldes, el riu de
Cerneres, el Collell i la riera de Gresolet i torna novament al coll de Josa.
MO
• Moixeró (MO
MO). Amb el límit nord a la base del Moixeró, coincident amb les carreteres del túnel del
Cadí a Puigcerdà i a Bellver. Limita a l’oest amb els sectors CNE i CSE. Límit sud al riu Bastareny i límit
est al riu de Gréixer, l’hostal Cremat, el coll de Jou i el torrent de Font Llebrera.
TAP
• Tosa d’Alp–Puigllançada (T
AP). Té el límit nord al riu d’Alp i a la base del massís de la Tosa.
Límita a l’oest amb els sectors MO i CSE, i al sud amb els rius Llobregat i Bastareny. El límit est
ressegueix el Llobregat fins a Castellar de n’Hug; més amunt coincideix amb el límit administratiu
del Parc Natural, tot resseguint la línia de carena fins al coll de la Creueta; després segueix
aproximadament la carretera de la Pobla de Lillet a la Molina.
Pel que fa a la distribució dels tàxons segons el reticle UTM de 10x10 km, la representem
mitjançant punts centrats en els quadrats respectius. Tot el territori fa part del sector 31T, i afecta,
totalment o parcialment, dinou quadrats: CG76, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 96, 97, 98, 99, DG06, 07,
08, 09, 17, 18, 19 (vegeu–ne els límits a les figs. 2 i 6).
Al text, només fem esment dels sectors o dels quadrats en quatre casos: a) En les fitxes de
plantes sense poblacions estables, b) En les citacions bibliogràfiques d'altres autors no comprovades
per nosaltres al camp, c) Quan dubtem de la presència d’un tàxon dins d’aquests espais, bé per la
poca de fiabilitat atorgada a la citació, bé per la poca precisió geogràfica de les dades; en aquest
cas, n’escrivim l’abreviatura del sector i/o el símbol del quadrat UTM entre parèntesis i amb
interrogant, d) Quan no ens consta la presència de la planta en un dels sectors o en un dels
quadrats dins del territori, però sí a fora i molt a prop del límit; ho comentem expressament i
escrivim els símbols corresponents entre parèntesis.
4. Comentaris addicionals
Al final de la fitxa, i sempre que ho considerem adient, afegim comentaris de temàtica taxonòmica
o corològica, en general. Sovint aquests comentaris fan referència a plantes amb divisió infraespecífica
poc clara o poc coneguda dins el territori. En aquests casos, si els noms de les subespècies o de les
varietats són escrits en negreta, cal entendre que les admetem, ni que la informació disponible sigui
insuficient. Per contra, els noms dels tàxons infraespecífics en cursiva assenyalen que, tot i haver estat
citats del territori, els considerem de validesa incerta o molt discutible..

Fig. 6 – Divisió en sectors del territori estudiat, amb indicació de la quadrícula UTM
de 10 x 10 km. En gris clar, àmbit del Parc Natural del Cadí–Moixeró.

Fig. 6 – Sectors in the studied area and 10 x 10 km UTM network. In pale grey, area
of Cadí–Moixeró Natural Park.
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2.3. Relació de tàxons

Abies alba Mill.
Es fa sobretot als estatges montà superior i
subalpí; pot arribar localment fins a zones més
baixes. 1180–2100 m. Boscos humits (Fagion
sylvaticae, Rhododendro–Vaccinion, Deschampsio–
Pinion). CC a la Cerdanya; R al Cadí nordoccidental, al vessant nord de la serra del Verd
i al Pedraforca; RR o RRR a la resta.

L.

Acer opalus Mill. subsp. opalus
Sobretot als estatges submontà i montà, bé
que pot ascendir fins al subalpí pels vessants
rocosos assolellats. 720–2000 m. Boscos sobre
terrenys calcinals ( Quercion pubescenti–
sessiliflorae, Fagion sylvaticae ). C a l’alt
Llobregat, R a la resta.

Mill.

Abutilon teophrasti Medik.
Observat només —una sola vegada i una planta— a la runa d’una mina de carbó de Saldes
(PE; CG97), a 1300 m. Probablement hi era
accidental.
Mill. subsp.

Acer campestre L.
Estatges submontà i montà. 720–1530 m.
Formacions de caducifolis en sòls eutròfics
(Fagetalia sylvaticae, Quercetalia pubescentis,
Populetalia albae). C a la conca del Llobregat,
R o RR a la resta del territori.
CG87 (Vives, 1964).

Acer pseudoplatanus L.
Observat com a subspontani, molt escàs en
diverses localitats de la Cerdanya, sobretot a
la rodalia de la Molina.
Havia estat assenyalat per Llensa (1946) de
l’estret de Llúria, prop de Gresolet (CG97),
però aquesta citació és molt probablement
errònia, producte d’una confusió amb formes
d’A. opalus.
Aceras anthropophorum (L.) W. T. Aiton
Estatges submontà i montà. 850–1500 m.
Pastures calcícoles xeròfiles o mesòfiles
(Aphyllanthion, Bromion erecti). RRR.

L.

Acer monspessulanum L.
Estatges submontà i montà. 720–1500 m.
Rouredes, carrascars i matollars resultants de
la seva degradació ( Quercion pubescenti–
sessiliflorae, Quercion ilicis), en llocs més aviat
secs. R.

(L.) W. T. Aiton
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Achillea chamaemelifolia Pourr
Pourr..
La coneixem únicament de la torrentada de
coll de Pal, entre la Molina i la Masella, a
1620 m, en roques i talussos esquistosos. També
fou citada per Vayreda (1882) del castell de la
Molina (la Torrassa), a uns 1300 m i ja fora del
límit del territori, dins el mateix quadrat. RRR.

L.

Achillea pyrenaica Sibth. ex Godr.
Sobretot a l’estatge subalpí. 1480–2020 m. Prats
i herbassars higròfils (Caricion fuscae, Nardion
strictae,…). RR.
Només al nord de l’eix Cadí–Moixeró.
Pourr.

Achillea millefolium L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 700–
2300 m. Prats i herbassars molt diversos, però
sobretot en pastures mesòfiles ( Bromion
erecti). CC.
En general, els exemplars corresponen a la
subespècie típica, però alguns del vessant nord
de la Tosa d’Alp (TAP, DG08) semblen referibles
a la subsp. sudetica (Opiz) Weiss.
Sibth. ex Godr.

L.

Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv.,
Stipa calamagrostis (L.) Wahlenb.
Estatges submontà i montà. 760–1700 m.
Sobretot als pedruscalls mòbils ( Stipion
calamagrostis), però també pot aparèixer en
altres comunitats poc denses establertes sobre sòl rocós o pedregós (Saxifragion mediae,
Gymnocarpion robertiani, Festucion
scopariae,...). C.
Segurament és present també a SV i PE.

Achillea odorata L.
Des de l’estatge submontà fins a la base del
subalpí. 980–1800 m. Pastures seques (característica del Xerobromion erecti), en llocs de sòl
poc profund i preferentment damunt roques
silícies. C al vessant nord de l’eix Cadí–Moixeró
i als afloraments silicis de l’alt Llobregat, RR a
la resta.

(L.) P. Beauv.
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Acinos alpinus (L.) Moench, Satureja alpina
(L.) Scheele
Viu als estatges subalpí i alpí; rarament baixa
fins al montà. (1450) 1800–2400 m. Pastures
seques (Xerobromion erecti, Festucion scopariae,
Ononidion striatae). C.

L.

(L.) Moench

Acinos arvensis (Lam.) Dandy, Satureja acinos
(L.) Scheele
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
1980 m. Sobretot en pradells dels sòls pedregosos (Festuco–Sedetalia), però sovint també
creix en comunitats ruderals o dins pastures
seques (especialment Ononidion striatae). C.
Al territori conviuen formes referibles a la
subespècie típica i altres que es poden atribuir
a la subsp. meridionalis (Nyman) P. W. Ball.
Aquestes darreres semblen més lligades a
pastures de l’Ononidion striatae. La distribució
en detall d’aquests dos tàxons dins l’àmbit
d’estudi és desconeguda, ja que les dades que
tenim gairebé mai no distingeixen subespècies.

Aconitum napellus L. subsp. vulgare Rouy &
Foucaud
Estatge subalpí; baixa rarament al montà.
1350–2210 m. En ambients molt diversos,
sovint en llocs una mica nitrificats: matollars
subalpins ( Juniperion nanae ), formacions
megafòrbiques ( Adenostylion alliariae ),
pastures diverses, etc. C.

L. subsp.

Rouy & Foucaud

Aconitum vulparia Rchb. subsp. neapolitanum
(Ten.) Muñoz Garm.
Estatges montà i subalpí. 1300–2200 m.
Herbassars megafòrbics (Adenostylion alliariae),
clarianes i vorades de bosc humit. C.

(Lam.) Dandy

Aconitum anthora L.
Sobretot a l’estatge subalpí; pot ascendir fins
a la base de l’alpí i, excepcionalment, baixar al
submontà. (1020) 1725–2320 m. Pastures seques (Festucion scopariae, Xerobromion erecti).
RR.
CSW; CG88 (Gruber, 1978). També al massís
dels Rasos de Peguera, prop del límit sud del
sector EN.

Rchb. subsp.

(Ten.) Muæoz Garm.
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Actaea spicata L.
Estatges montà i subalpí. 1260–1900 m.
Boscos humits (Rhododendro–Vaccinion, Fagion
sylvaticae) i herbassars megafòrbics (Adenostylion
alliariae). RR al nord de l’eix Cadí–Moixeró, RRR
al sud.
També al massís dels Rasos de Peguera,
prop del límit sud del sector EN (CG96).

Adonis aestivalis L. subsp. aestivalis
Estatge submontà; rarament ascendeix fins al
montà. 1000–1660 m. Sembrats (Stellarietea
mediae) i ambients ruderalitzats. RR al nord de
l’eix Cadí–Moixeró, RRR al sud.

L. subsp.

L.

Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kern. subsp.
alliariae
Estatge subalpí; localment pot baixar fins al
montà. 1550–2180 m. Herbassars megafòrbics
(Adenostylion alliariae). R al nord de l’eix Cadí–
Moixeró, RRR al sud.

Adonis flammea Jacq.
Estatge submontà. 750–1450 m. Sembrats
(Stellarietea mediae) i ambients ruderalitzats.
RR.

Jacq.

(Gouan) A. Kern. subsp.

Adiantum capillus–veneris L.
Estatge submontà. 750–1200 m. Degotalls amb
dipòsits de carbonats. R.

Adonis pyrenaica DC.
Sobretot a l’estatge subalpí, però localment
puja fins a l’alpí. 1700–2580 m. Indrets pedregosos calcaris, sovint en tarteres més o menys
fixades. RR, bé que localment pot arribar a ser
abundant.
CSW; CG88 (Gruber, 1978).

DC.
L.
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Adonis vernalis L.
Estatge submontà. 1020–1300 m. Pastures seques (Xerobromion erecti) sobre calcàries i en
indrets obacs. RR, però localment abundant.
També al serrat de Torrella, prop del límit
nord del sector MO (DG08).
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Aegopodium podagraria L.
L’hem trobat al torrent de Bor, 1450 m, i al
torrent de l’Esmoladora, 1600 m, en clarianes de
boscos humits de pi roig (v. Soriano, 1993). RRR.
Només al vessant de la Cerdanya.

L.
L.

Aegilops geniculata Roth
L’hem observat només a la rodalia de Bagà,
900 m, al marge d’un camí. RRR.

Aethionema marginatum (Lapeyr.) Montemurro, A. saxatile (L.) R. Br. subsp. ovalifolium
(DC.) Nyman
Sobretot a l’estatge subalpí, però baixa
ocasionalment al montà. (1200) 1700–2230 m.
Sòls esquelètics damunt calcàries, en llocs molt
assolellats: pastures i matollars pedregosos,
pedruscalls fixats, afloraments rocosos. RR.
Gairebé totes les poblacions conegudes al
territori es troben al sud de l’eix Cadí–Moixeró.
També damunt de Bellver, a les solanes al nord
del Segre (CG99).

Roth

Aegilops triuncialis L.
L’hem trobat únicament a l’antiga estació de
Guardiola de Berguedà, a 730 m, en terrenys
ruderals. RRR.
(Lapeyr.) Montemurro

L.
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Aethionema saxatile (L.) R. Br.
El coneixem de prop del santuari de Gresolet, a
1200 m, del torrent Senta de Gósol, a 1400 m, i
de damunt el coll de Jovell, a 1800 m. A l’herbari
JACA, d’altra banda, se’n conserva un plec
(116772) procedent d’Arsèguel. Pedruscalls
assolellats, preferentment calcaris. RRR.
També sota Sant Julià de Cerdanyola, prop
del límit del sector TAP, i a les solanes al nord
del Segre (DG07 i CG99, respectivament).

Agrimonia procera Wallr.
Només coneguda dels boscos de ribera del
Segre ( Alnion incanae ), entre Bellver i
Martinet, a 900–950 m. RRR.

Wallr.

(L.) R. Br.

Agrostemma githago L.
Estatges submontà i montà. 1000–1400 m.
Sembrats (Centaureetalia cyani). RR.
PE; CG87 i CG97 (Vives, 1964).

Aethusa cynapium L.
Des de l’estatge submontà fins a la base del
subalpí. 720–1850 m. Ambients ruderalitzats
(Onopordetalia). RR.

L.

L.

Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria
Estatges submontà i montà; rarament penetra
al subalpí. 720–1700 (2020) m. Especialment
freqüent en vorades de bosc (sobretot
Origanetalia), però apareix també en comunitats herbàcies molt diverses, sobretot quan el
sòl és una mica nitrificat. CC.

Agrostis alpina Scop.
Estatges subalpí i alpí; rarament baixa fins al
montà. 1575–2560 m. Pastures calcícoles de
l’alta muntanya (sobretot Festucion scopariae
i Oxytropido–Elynion ). C .
Segurament també deu ser present a SV.

Scop.

L. subsp.
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Agrostis canina L.
Només l’hem observada a la font del Serrat,
a la capçalera de la vall de Gréixer, 2000 m,
en un mulladiu sobre substrat silici. RRR.

L.
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Agrostis schleicheri Jord. & Verl.
Estatges subalpí i alpí; rarament al montà.
(1530) 1800–2400 m. Fissures de roques
calcàries (Saxifragion mediae). RR.

Jord. & Verl.

Agrostis capillaris L.
Des de l’estatge submontà fins a la base de
l’alpí. 1000–2220 m. Sobretot en pastures
mesòfiles i acidòfiles (Bromion erecti, Nardion
strictae); també present en moltes altres
comunitats obertes. CC.

L.

Agrostis rupestris All.
Estatges subalpí i alpí. 1700–2540 m. Pastures
acidòfiles d’alta muntanya ( Caricetalia
curvulae). C.

Agrostis stolonifera L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 730–
2050 m. Ambients oberts i humits en molleres,
herbassars i indrets ruderalitzats ( Caricetalia
davallianae, Molinietalia coeruleae,
Convolvuletalia sepium, Onopordetalia). CC.

L.

Aira caryophyllea L.
Espècie no observada dins el territori, però sí
no gaire lluny del sector CNW, en pradells de
teròfits silicícoles a Castellciutat (herbari JACA).
UTM CG79.

All.
L.
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Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.
Estatges submontà i montà. 800–1400 m.
Sembrats (Centaureetalia cyani ), pradells
terofítics ( Festuco–Sedetalia ), pastures
pedregoses ( Xerobromion erecti) i ambients
ruderals ( Onopordetalia). R .

Alcea rosea (L.) Cav.
Planta subespontània observada en marges de
camp de Tuixén, a 1200 m (CSW; CG87).
Alchemilla gr. alpina
A. alpigena Buser ex Hegi, A. alpina L. subsp.
asterophylla (Tausch) O. Bolòs & Vigo
Des de l’estatge montà fins a l’alpí. 1400–
2540 m. Pastures pedregoses i ambients
rocallosos frescals, sobretot damunt substrat
calcari. CC.

(L.) Schreb.

Ajuga pyramidalis L.
Estatge subalpí i part superior del montà. 1550–
2200 m. Sobretot boscos acidòfils i humits de
coníferes
( Rhododendro–Vaccinion,
Hylocomio–Pinetum catalaunicae). C.

L.

Ajuga reptans L.
Aquesta espècie ha estat citada de tres
localitats dins l’àmbit d’estudi: a la vall de Pi
per Gruber (1978), al torrent de Roc Carbasser,
cap a Canals Males del Verd, per Vives (1963)
i sota el Verdet del Pedraforca per Sebastià
(1983); d’aquesta darrera citació n’existeix
testimoni d’herbari. RRR.

Buser ex Hegi

A. alpina L.
Ha estat citada repetidament del territori
(Cadevall, 1915–1919; Vives, 1964; Bolòs,
1984) als sectors CNE, PC, SV, EN, PE i TAP
(UTM DG18), a 1740–2300 m, però no en
tenim cap dada recent confirmada. És molt
probable que aquest tàxon existeixi realment
dins l’àmbit estudiat, però també és gairebé
segur que moltes de les citacions bibliogràfiques es refereixen a plantes del grup
alpina , i no pas a aquesta espècie en sentit
estricte.
A. saxatilis Buser
Estatges montà i subalpí. 1380–2200 m. Sòls
pedregosos, damunt substrat silici. R.
SV; CG87 (Vives, 1964).

Buser

L.
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Alchemilla fissa Günther & Schummel
Només observada al Pedraforca, a 2350 m. RRR.
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A. flabellata Buser
Des de l’estatge montà fins a l’alpí. 1150–2540
m. Pastures mesòfiles (Bromion erecti, Juncetea
trifidi). CC.

G nther & Schummel
Buser

Alchemilla gr. hybrida
A. colorata Buser
Des de l’estatge montà superior fins a l’alpí.
1650–2430 m. Pastures mesòfiles i acidòfiles
(Bromion erecti, Nardion strictae). C.

A. glaucescens Wallr..
Només l’hem observada al coll del Pendís,
a1920 m. RRR.

Wallr.
Buser

A. filicaulis Buser [A. vestita Buser]
Estatges montà i subalpí. 1450–2040 m.
Herbassars en indrets rocallosos calcaris. RR.

A. lapeyrousii Buser
L’hem trobada al Tancalaporta i sobre les
Bassotes, a 2270 i 1925 respectivament.
Aparentment RRR.
CNE. Ha estat citada també per Cadevall
(1915–1919), Lapraz (1954), Vives (1964) i Gruber
(1978), als sectors EN, MO i TAP (UTM DG08 i
DG18). Considerem prudent, però, de mantenir
una certa reserva sobre les dades bibliogràfiques.

Buser

Buser
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Alchemilla gr. vulgaris
A. connivens Buser
Estatges montà i subalpí. 1220–2150 m.
Herbassars de llocs humits (marges de torrents,
formacions megafòrbiques,…). R.

A. tenuis Buser
Estatges montà i subalpí. 1200–1900 m.
Clarianes forestals. RR.

Buser

Buser

A. coriacea Buser
L’hem vista al Clot de Moixeró, a 1530 m;
també citada de coll de Pal per Cadevall (1915–
1919; det. Rothmaler). Aparentment RRR.

A. xanthochlora Rothm.
Estatges montà i subalpí. 1100–2100 m.
Molleres, herbassars higròfils, prats de dall,
vorades de bosc, herbassars ruderals. C.

Rothm.

Buser

A. glabra Neygenf.
Estatges montà i subalpí. 1100–2000 m.
Herbassars higròfils (sobretot Molinietalia
coeruleae). R.
PC; CG77 (Romo, 1985a)

Neygenf.

A l i s m a p l a n t a g o – a q u a t i c a L. subsp.
plantago–aquatica
Coneguda només d’algunes basses del riberal
del Segre, a la rodalia de Bellver, i d’un indret
damunt de Sant Corneli, a 950–1000 m.
Existeix també, molt a prop del límit de l’àrea
d’estudi, en basses adjacents al Llobregat a
Guardiola de Berguedà (TAP; DG07). RRR .

L. subsp.
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Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande
Estatges submontà i montà; ocasionalment
puja fins al subalpí. 720–2125 m. Sòls
eutròfics en marges i clarianes de boscos
humits, molt sovint associada a les riberes
fluvials ( Alnion incanae, Galio–Alliarion
petiolatae). R al nord de l’eix Cadí–Moixeró,
RRR al sud.
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Allium senescens L. subsp. montanum (Fr.)
Holub
Des de l’estatge submontà fins al subalpí;
alguna vegada pot ascendir fins a l’estatge
alpí. 900–2140 (2400) m. Pastures de les
carenes damunt substrat molt pedregós
(Ononidetalia striatae), com també relleixos i
fissures de roques. C.

L. subsp.

(Fr.) Holub

(M. Bieb.) Cavara & Grande

Allium oleraceum L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
750–2140 m. Prats secs diversos, sovint damunt
sòls pedregosos (Xerobromion erecti, Festuco–
Sedetalia,...). R.
SV; CG87 (Vives, 1964).

Allium sphaerocephalon L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 800–
2050 m. Pastures seques (Ononidetalia striatae,
Festuco–Sedetalia, Xerobromion erecti). C.

L.

L.

Allium schoenoprasum L.
Observat només a la roca Plana, al vessant
nord del Cadí (CNE, CG98; Gruber, 1978) i
sobre el pla de Rus, al vessant est del
Puigllançada; 1850–2050 m, en llocs rocosos
humits. RRR.

Allium victorialis L.
Estatges montà superior i subalpí. 1700–
1950 m. Ambients pedregosos frescals,
generalment a la base de cingles calcaris.
RRR.
CNE (Bolòs, 1981).

L.

L.
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Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Estatges submontà i montà. 720–1550 m.
Boscos de ribera, en sòls de nivell freàtic poc
fluctuant (Alnion incanae). CC al nord de
l’eix Cadí–Moixeró i a l’alt Llobregat, RR a la
vall de La Vansa i a l’alt Cardener.
CG87 (Vives, 1964).

Althaea cannabina L.
Estatge submontà. 700–1300 m. Herbassars més
o menys ruderalitzats, sovint en marges de
camps i camins. RR.

L.

(L.) Gaertn.

Alopecurus myosuroides Huds.
Estatge submontà. 750–1000 m. Sembrats i
marges de camps. RR.
SV; CG87 (Vives, 1964).

Althaea hirsuta L.
Sobretot als estatges submontà i montà, però
pot ascendir fins al subalpí. 720–1360
(1830) m. Ambients ruderals, pradells amb
teròfits i pastures seques calcigades. R.

L.

Huds.

Alopecurus pratensis L. subsp. pratensis
Estatges submontà i montà. 975–1600 m. Prats
de dall, herbassars humits ( Molinio–
Arrhenatheretea). R.
Només al vessant cerdà.

Althaea of
ficinalis L.
officinalis
Només l’hem vista al riberal del Llobregat,
entre Guardiola de Berguedà i el Collet, a
720 m. RRR.

L.

L. subsp.
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Alyssum alyssoides (L.) L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
720–2200 m. Pradells terofítics, prats secs,
matollars assolellats, comunitats ruderals, etc.,
sobretot en indrets freqüentats pel bestiar. C.
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Alyssum serpyllifolium Desf.
Sobretot a l’estatge subalpí, amb alguna
localitat isolada al submontà. (1100) 1900–
2150 m. Pastures pedregoses sobre substrat
calcari ( Ononidetalia striatae, Xerobromion
erecti). C a PC, RRR a la resta.

(L.) L.
Desf.

Alyssum cuneifolium Ten. subsp. cuneifolium
Conegut només de la zona culminal del massís
de la Tosa d’Alp, en prats rocosos de carena, a
2390–2500 m. RRR.

Alyssum simplex Rudolphi
Aquesta espècie no l’hem observada dins el
territori estricte, però sí a tocar del límit del
sector CNE (UTM CG99), en un sembrat prop de
Bellver, a la riba dreta del Segre, a 1000 m.
També ha estat trobat en pradells d’anuals a
Castellciutat (herbari JACA), no gaire lluny del
sector CNW (UTM CG79), a 720 m.

Ten. subsp.

Alyssum montanum L. subsp. montanum
Estatge montà. 1300–1600 m. Pastures
assolellades i pedregoses sobre substrat
calcinal, pedruscalls fixats. RR.

Rudolphi

Amaranthus blitoides S. Watson
No l’hem observat dintre el territori, però sí
molt a prop dels límits del sector CNW, en
fangars nitrificats a l’est de la Seu d’Urgell
(CG79), a 680 m, i en camps de patates al NW
d’Arsèguel (CG89), a 800 m.

L. subsp.

S. Watson
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Amaranthus albus L.
Observat només cap a cal Sastre de Valls
(Guixers), en un herbassar ruderal a 850 m.
RRR.

Amaranthus graecizans L. subsp. silvestris
(Vill.) Brenan
L’hem observat als horts de la baixa vall del
Bastareny, al llit del Segre sota Torres d’Alàs i
a la Coma, a 720–1020 m. RRR .

L.
L. subsp.

Amaranthus cruentus L.
L’hem trobat a la rodalia de Guardiola de
Berguedà i d’Alp, 800–1250 m, en ambients
ruderals. RRR.

L.

Amaranthus deflexus L.
Observat només sota Bar, en un camp a 1100 m.
RRR.

L.

(Vill.) Brenan

Amaranthus hybridus L.
Estatge submontà. 720–1200 m. Llocs ruderals,
horts, fangars dels rius. RR.

L.

Amaranthus retroflexus L.
Estatge submontà. 780–1300 m. Ambients
ruderals, camps i horts. C.

L.

Amelanchier ovalis Medik.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
2050 m. Matollars i boscos clars en sòls pedregosos calcaris, sobretot en boixedes
(Amelanchiero–Buxenion). CC.
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Anchusa italica Retz.
Estatge submontà. 800–1270 m. Sembrats
(Centaureetalia cyani), ambients ruderals. RR.

Medik.

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
Estatge submontà. 860–1200 m. Pastures
xeròfiles i xeromesòfiles ( Aphyllanthion,
Bromion erecti). RRR.

Retz.

Androsace elongata L.
Aquesta planta és coneguda només dels
voltants de la Bastida d’Hortons, de Montellà
(Sandwith & Montserrat, 1966) i de prop d’Alp.
Viu en pradells terofítics sobre substrat silici, a
1000–1350 m. RRR.
La citació de Montellà, de posició no ben
segura, la situem al quadrat UTM CG99.

(L.) Rich.

Anagallis arvensis L.
Estatges submontà i montà. 740–1700 m.
Ambients ruderals, camps, horts, prats calcigats.
C.
Moltes de les dades que n’hem recollit,
sobretot les provinents d’inventaris fitocenològics, no fan referència a tàxons
subespecífics. Sembla que la subespècie més
corrent al territori és la típica, però també hi
és present la subsp. caerulea (Gouan) Hartm.
[A. foemina Mill.], que hem vist sota Bar (CNW;
CG89) i a Montellà (CNE; CG99), i que és citada
per Vives (1964) de la Coma (SV; CG87).

L.

Androsace carnea L. var. rosea (Jord.) Gaertn.,
A. halleri L.
Només ha estat observada a Comafloriu,
2190 m, en pastures del Festucion supinae.
RRR.

L.

L. var.

(Jord.) Gaertn.
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Androsace maxima L.
Estatges submontà i montà. 850–1550 m. Creix
sobretot als sembrats (Stellarietea mediae),
però també pot penetrar en altres comunitats
poc denses, com les pastures seques
(Xerobromion erecti). RRR.
PE (Vives, 1964).

Anemone nemorosa L.
Estatges submontà i montà. 1100–1500 m.
Boscos de sòl eutròfic i humit dominats per
caducifolis (Fagetalia sylvaticae). RR.
Sembla limitada al vessant de la Cerdanya
i al massís del Pedraforca.
Diverses citacions del vessant meridional
de l’eix Cadí–Moixeró i en ambients d’alta
muntanya (Braun–Blanquet, 1948; Gruber,
1978; Farràs et al., 1981) potser es deuen a
confusions amb A. ranunculoides.

L.

Androsace villosa L.
Estatges subalpí i alpí. 1790–2580 m. Pastures
calcícoles pedregoses de l’alta muntanya
(sobretot Festucion scopariae). CC.

L.

Anemone ranunculoides L.
Sobretot als estatges montà i subalpí, bé que
pot descendir localment fins al submontà. 900–
2100 m. Boscos mesòfils: fagedes, avellanoses,
vernedes, pinedes de pi roig, avetoses, pinedes
de pi negre (Fagetalia sylvaticae, Vaccinio–
Piceetea). C.
SV; CG87 (Vives, 1964).

L.

Anemone narcissiflora L.
Estatge subalpí. 1870–2280 m. Pastures
calcícoles frescals, sovint en indrets rocosos
(Seslerietalia coeruleae). RR.
L.

Angelica sylvestris L.
Estatges submontà i montà. 720–1600 m.
Herbassars higròfils (Molinio–Arrhenatheretea)
i boscos de ribera (sobretot Alnion incanae). C
al vessant nord de l’eix Cadí–Moixeró i a l’alt
Llobregat, RR a la resta.

L.
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Anthemis arvensis L.
Estatge submontà. 900–1100 m. Camps i horts
(Centaureetalia cyani). RR.
SV; CG86 (Vives, 1964).

L.

Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff &
Fingerh.
Estatges subalpí i alpí. (1900) 2220–2560 m.
Pastures d’alta muntanya, en terreny calcinal
( Oxytropido–Elynion, Festucion supinae,
Primulion intricatae). RR.

L.

Anthemis cotula L.
Només en coneixem una citació de Vives (1964)
a la Pedra, en sembrats, a 900 m (SV; CG86).
RRR.

(Wahlenb.) Bluff & Fingerh.

Antennaria dioica (L.) Gaertn.
Des de l’estatge montà fins a l’alpí. 1350–
2540 m. Prats, matollars i boscos clars,
generalment damunt substrat silici o en sòls
acidificats (Festucion scopariae, Festucion
supinae, Bromion erecti, Rhododendro–
Vaccinion, Nardion strictae,...). CC.

(L.) Gaertn.

L.

Anthemis triumfetti (L.) DC.
Estatge submontà. 1000–1320 m. Vorades de
camins, en terreny silici. RR.

(L.) DC.
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Anthericum liliago L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
800–2200 m. Indrets pedregosos i assolellats
( Ononidetalia striatae, Xerobromion erecti,
Aphyllanthion,...). C .

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Estatges montà i subalpí. (1200) 1500–
1940 m. Herbassars nitròfils (Onopordetalia )
i comunitats de megafòrbies ( Adenostylion
alliariae ). R .

L.

(L.) Hoffm.

Anthoxanthum odoratum L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
1100–2000 m. És present en una gran
diversitat de pastures mesòfiles i també en
boscos poc densos, preferentment en sòls poc
o molt àcids. C.

Anthyllis montana L.
Freqüent des de l’estatge submontà fins al
subalpí, localment penetra a l’alpí. 800–
2500 m. Pastures seques sobre calcàries amb
sòl superficial (Ononidion striatae, Festucion
scopariae, Aphyllanthion ) i, en general, en
llocs rocosos o pedregosos. CC.

L.
L.

Anthriscus caucalis M. Bieb.
Només l’hem observat al Vilar, sobre Guardiola
de Berguedà, en ambients ruderals, a 850 m.
RRR.

Anthyllis vulneraria L. subsp. forondae
(Sennen) Cullen
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 850–
1960 m. Pastures xeròfiles o mesòfiles
(Aphyllanthion, Xerobromion erecti, Bromion
erecti). C.

M. Bieb.

L. subsp.

(Sennen) Cullen
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subsp. gandogeri (Sagorski) W. Becker ex
Maire [subsp. font–queri (Rothm.) A. Bolòs]
Estatges submontà i montà. 900–1650 m.
Roquissars calcaris assolellats. RRR.

(Sagorski)
W. W.
Becker
ex Ma
Anthyllis vulnerariaL.L.subsp.
subsp. gandogeri
(Sagorski)
Becker
ex Maire

subsp. vulnerarioides (All.) Arcang.
Des de l’estatge montà fins a l’alpí. 1300–
2610 m. Pastures calcícoles d’alta muntanya
(Festucion scopariae, Oxytropido–Elynion). CC.

L. subsp.
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Antirrhinum asarina L.
Estatges submontà i montà. 900–940 (1650) m.
Fissures de roques silícies ( Antirrhinion
asarinae). RR en afloraments rocosos propers
al Segre, RRR al vessant nord de la Tosa d’Alp.

L.

Antirrhinum latifolium Mill.
Ha estat trobat en dues localitats arran del
límit del territori: estret de Mollet, a l’oest de
Martinet, a 920 m, i Alp, en talussos remoguts
sota la via del tren, 1100 m (A. Sánchez–
Cuxart i M. Bernal, com. verb.). RRR.
(CNW; CG99), (TAP; DG19).

(All.) Arcang.

subsp. alpestris (Kit. ex Schult.) Asch. & Graebn.
Tàxon citat del territori —com a subsp. pyrenaica
(Beck) Cullen— per Vives (1964) i per Gruber
(1978) Les referències de Vives (1964) és probable que hagin d’atribuir–se a la subsp. forondae ,
ja que aquest autor diu que "la mayor parte de
los ejemplares pueden referirse a la subsp.
pyrenaica (Beck) Sag. Más raramente se encuentran las subsps. font–queri Rothm. y
vulnerarioides (All.) Bonj.", però en realitat el
tàxon més abundant a l’àmbit del seu estudi és
la subsp. forondae. Les dades de Gruber (1978)
segurament són degudes a confusió amb la subsp.
vulnerarioides . Nosaltres no hem vist mai aquesta
subespècie dins el territori, i en algunes de les
localitats citades per Gruber, hi hem trobat només
la subsp. vulnerarioides.

Mill.

Antirrhinum majus L. subsp. majus
Estatges submontà i montà. 740–1615 m.
Talussos assolellats, murs, en general en zones
humanitzades. R.

L. subsp.
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subsp. striatum (DC.) Rothm.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1000–
1800 m. Talussos i murs. R.
La major part de les poblacions que A.
Sánchez–Cuxart i M. Bernal (com. verb.) han
referit fa poc a aquest tàxon de naturalesa
híbrida havien estat atribuïdes tradicionalment
a A. latifolium o a formes d’A. majus subsp.
majus.

Aphanes arvensis L.
Coneguda només de Gréixer, a 1100 m, i de la
rodalia d’Alp, a 1350 m, on viu en pradells
d’anuals dels terrenys silicis. RRR.

L.

subsp.

(DC.) Rothm.

Antirrhinum molle L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
900–2100 m. Fissures de roques calcàries
assolellades ( Saxifragion mediae, Asplenion
petrarchae). C.

Aphyllanthes monspeliensis L.
Des de l’estatge submontà fins al montà superior. 720–1725 m. Característica de les joncedes
(Aphyllanthion); també pot penetrar en altres
pastures seques i en boscos clars. CC al sud de
l’eix Cadí–Moixeró, RR al nord.
Manca al vessant nord de MO i TAP.

L.

L.

Antirrhinum sempervirens Lapeyr.
Limitat al vessant sud de la Tosa d’Alp, on viu
en fissures de roques calcàries balmades
(Saxifragion mediae), 1950–2100 m. Es tracta
de l’única localitat d’aquesta espècie coneguda
fora dels Pirineus centrals (v. Soriano, 1989).
RRR.

Apium nodiflorum (L.) Lag.
Estatge submontà. 720–1300 m. Recs, rierols i
braços de riu (Glycerio–Sparganion ). R a l’alt
Llobregat, RR al riberal del Segre.

(L.) Lag.

Lapeyr.
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Aquilegia pyrenaica DC.
Aquesta espècie ha estat citada per Gruber (1976,
1978) de diversos punts del Cadí occidental i del
Pedraforca, en fissures de roques calcàries, a 1800–
2350 m. Nosaltres no la hi hem vista mai. Suposem
que es tracta en tots els casos de confusions amb
el tàxon següent.

Aquilegia viscosa Gouan subsp. montsicciana
(Font Quer) O. Bolòs & Vigo
Des de l’estatge montà fins a l’alpí. 1360–
2430 m. Pedrusques i tarteres ( Iberidion
spathulatae, Gymnocarpion robertiani ),
fissures de roques calcàries ( Saxifragion
mediae ); també pot aparèixer en prats
calcícoles als terrenys rocosos ( Primulion
intricatae). C .

Gouan subsp.

(L.) Heynh.

Arabis alpina L.
Estatges montà i subalpí; puja fins a la base
de l’alpí. 1200–2300 m. Llocs pedregosos en
ambients frescals (Thlaspietea rotundifolii). C
al vessant nord de l’eix Cadí–Moixeró, R al
vessant sud.

(Font Quer) O. Bol s & Vigo

Aquilegia vulgaris L. subsp. vulgaris
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–2025. Boscos més aviat humits, marges
forestals i herbassars frescals ( Querco–
Fagetea, Vaccinio–Piceetea). C.

L.

Arabis ciliata Clairv.
Des de l’estatge montà fins a l’alpí; rarament
baixa a l’estatge submontà. 1100–2400 m.
Pastures mesòfiles i xeromesòfiles ( Bromion
erecti, Festucion scopariae ); també als
matollars i boscos clars (Juniperion nanae,
Rhododendro–Vaccinion). R.

L. subsp.

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Estatges submontà i montà. 870–1510 m.
Pradells d’anuals silicícoles (Festuco–Sedetalia)
i matollars esclarissats de bàlec (Genistion
europaeae). RR.
(CG79). Només l’hem vista al nord de l’eix
Cadí–Moixeró.

Clairv.
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Arabis glabra (L.) Bernh.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1000–
1900 (2200) m. Pastures, matollars i boscos clars. R.

Vill.

(L.) Bernh.

Arabis hirsuta (L.) Scop. subsp. hirsuta
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
950–2200 m. Pastures xeròfiles o mesòfiles
(Aphyllanthion, Brometalia erecti, Ononidion
striatae, Festucion scopariae,...). C.

Arabis pauciflora (Grimm) Garcke
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1100–
2000 m. Matollars de boix i de ginebró,
bardisses (Quercetalia pubescentis, Juniperion
nanae); també rouredes clares en sòl rocós. R.
SV (Vives, 1964).

(Grimm) Garcke

(L.) Scop. subsp.

subsp. sagittata (Bertol.) Rchb.
Estatges submontà i montà. 1100–1500 m.
Pastures xeròfiles o mesòfiles ( Brometalia
erecti). RRR.
TAP; DG18 (Vayreda, 1882).

Arabis serpillifolia Vill.
Des de l’estatge montà fins a l’alpí. 1460–
2500 m. Fissures de roques calcàries
(Saxifragion mediae). R.

Vill.

(L.) subsp.

(Bertol.) Rchb.

Arabis nova Vill.
Estatge subalpí. 1700–2000 m. Llocs nitrificats (Onopordetalia, Chenopodietalia). RRR.
PC; CG77 (Romo, 1985a).

Arabis turrita L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
1000–2070 m. Indrets frescals i ombrívols, sota
la protecció d’arbres o arbusts (Quercetalia
pubescentis, Fagion sylvaticae, Juniperion
nanae). R.
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en vessants pedregosos i assolellats
(Juniperion nanae), és igualment freqüent
en boixedes ( Amelanchiero–Buxenion );
també pot créixer en diverses menes de
boscos montans i subalpins quan el sòl és
poc profund. CC a l’alta muntanya, RR o
RRR a baixa altitud.

L.

Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb.
Només l’hem observat al solà de Vinyoles
(Arsèguel), on parasita exemplars de Juniperus
phoenicea que creixen en cingles calcaris
càlids, a uns 1000 m. RRR.
També viu a les solanes de la dreta del
Segre, fora ja del territori considerat (CG89).

(L.) Spreng.

Arenaria aggregata (L.) Loisel. subsp.
aggregata
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. (720)
1200–2280 m. Sòls rocosos calcaris, amb una
coberta feble de vegetació herbàcia o arbustiva
( Ononidetalia striatae, Amelanchiero–
Buxenion). C a les serres meridionals i a la vall
de La Vansa, RR a la resta.
PC; CG76 (Vives, 1964).

(DC.) M. Bieb.

Arctium minus Bernh.
Sobretot als estatges submontà i montà; pot
ascendir localment fins al subalpí. 720–
1860 m. Ambients poc o molt nitrificats: llocs
freqüentats pel bestiar o l’home
(Onopordetalia, Chenopodietalia), vorades
de bosc ( Galio–Alliarion petiolatae). C.
(L.) Loisel. subsp.

Arenaria fontqueri Cardona & J. M. Monts.
subsp. hispanica (Coste & Soulié) Cardona & J.
M. Monts.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1200–
2000 m. Pedruscalls assolellats. RR.
PC; CG86 (Vives, 1964).

Bernh.

Arctostaphylos uva–ursi (L.) Spreng.
Abunda sobretot a l’estatge subalpí i a la part
superior del montà, bé que localment pot baixar
fins al submontà. 1000–2210 m. Característic
dels matollars de boixerola i ginebró establerts
Arenaria fontqueri Cardona & J. M. Monts. subsp. hispanica
(Coste & Soulié)
Cardona & J. M. Monts.
Cardona & J. M. Monts. subsp.
(Coste & SouliØ) Cardona & J. M. Monts.
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Arenaria grandiflora L. subsp. grandiflora
Sobretot als estatges subalpí i alpí, bé que
algunes vegades davalla fins al montà. 1460–
2610 m. Sobretot en pastures calcícoles
pedregoses d’ussona (Festucion scopariae ),
però també en pastures de carena
(Oxytropido–Elynion, Ononidetalia striatae) i
replans de roques (Saxifragion mediae). CC.

Arenaria serpyllifolia L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
7420–2170 m. Sobretot en pradells d’anuals,
però també en pastures calcigades i
comunitats nitròfiles (Onopordetalia). C.

L.

L. subsp.

Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss.
Ha estat observada únicament a la Coma (Vives, 1964) i a Bagà, en pradells d’anuals, 800–
1100 m. RRR.
SV; CG87 (Vives, 1964).

Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. Ball subsp.
zanonii
Estatges submontà i montà. 740–1400 m.
Pastures seques, especialment joncedes
(Aphyllanthion) i, més rarament, pastures seques montanes (Xerobromion erecti). R.
CG78 (Gruber, 1978).

(Turra) P. W. Ball subsp.
(Rchb.) Guss.

Arenaria ligericina Lecoq & Lamotte
Estatges subalpí i alpí. 1775–2500 m. Fissures
de roques calcàries (Saxifragion mediae) i
tarteres ( Iberidion spathulatae ). RR, però
localment pot ser abundant.

Aristolochia pistolochia L.
Estatge submontà; localment puja fins al
montà. 800–1330 (1640) m. Pastures seques
( Aphyllanthion, Xerobromion erecti ),
carrascars amb boix ( Quercetalia ilicis ) i
boixedes (Quercetalia pubescentis ), sempre
en vessants rocosos i assolellats. RR .
CG78 (Gruber, 1978).

Lecoq & Lamotte

L.
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Armeria alliacea (Cav.) Hoffm. & Link subsp.
bupleuroides (Godr. & Gren.) O. Bolòs & Vigo
Sobretot a l’estatge montà, bé que localment
puja fins al subalpí o davalla al submontà.
1100–1700 (1980) m. Pastures poc o molt seques dels terrenys silicis (Xerobromion erecti,
Chamaespartio–Agrostidenion). C al nord de
l’eix Cadí–Moixeró, RR; al costat meridional,
restringida a l’alt Llobregat.
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amb seguretat a la vall de La Vansa (CSW;
CG77) i és probable que també sigui força
corrent als prats secs d’altres sectors.

(L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl

(Cav.) Hoffm.
& Link
subsp. & Link(Godr.
& Gren.)
O. Bol s & Vigo
Armeria alliacea
(Cav.)
Hoffm.
subsp.
bupleuroides
(Godr. & Gren.) O. Bolòs & Vigo

Armeria maritima (Mill.) Willd. subsp. alpina
(Willd.) P. Silva
Citada —com a A. alpina Vill.— de "Comabella, la
Molina" per Vayreda (1882). No ha estat retrobada
dins el territori.

Artemisia abrotanum L.
Observada, com a planta subespontània, entre Guardiola de Berguedà i el Collet (CSE,
DG07), a 720 m.
Artemisia absinthium L.
Estatges submontà i montà. 750–1500 m.
Indrets
freqüentats
pel
bestiar
(Onopordetalia), marges de camins. R.

Arnica montana L. subsp. montana
Estatges montà superior i subalpí. 1650–
2200 m. Pastures acidòfiles (Nardion strictae).
C al vessant nord del Moixeró i Tosa–
Puigllançada, RR a la resta del vessant nord i
RRR a la conca del Llobregat.

L.

Artemisia alba Turra
Estatges submontà i montà; rarament al subalpí.
740–1420 (1800) m. Pastures seques, sobretot
en terrenys calcinals ( Aphyllanthion,
Xerobromion erecti). C.
L. subsp.

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. &
C. Presl
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–2000 m. Es fa en tota mena de prats i
pastures, i entra també en matollars i boscos
clars. CC.
Tenim poca informació sobre la distribució
i l’abundància de les dues subspècies presents
al territori. La subsp. e l a t i u s és, amb
diferència, la més estesa. La subsp. sardoum
(E. Schmid) Gamisans ha estat observada

Turra
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Artemisia campestris L. subsp. campestris
Estatges submontà i montà. 740–1460 m.
Marges de camins, codolars de riu, indrets
freqüentats pel bestiar, pastures calcigades.
C al vessant sud de l’eix Cadí–Moixeró, R al
vessant nord.

Artemisia umbelliformis Lam.
La coneixem únicament de la canal del
Moscard, al Cadí, i de la zona culminal de la
Tosa d’Alp, on viu en fissures de roques
calcàries o esquistoses (Saxifragion mediae),
2180–2500 m. RRR.

L. subsp.

Lam.

subsp. glutinosa (Gay ex Besser) Batt.
Només ha estat trobada a la rodalia de
Montellà (herbari JACA) i a la vall de Gréixer,
en marges de camins i pastures calcigades de
llocs assolellats, 1000–1300 m. RRR.

Artemisia verlotiorum Lamotte
Estatge submontà. 720–1020 m. Herbassars
nitròfils, sobretot als boscos de ribera
pertorbats. R.

Lamotte
subsp.

(Gay ex Besser) Batt.

Artemisia chamaemelifolia Vill.
Només coneguda de dues localitats, una en
cada vessant del massís de la Tosa d’Alp: al
costat oest de la torrentada de coll de Pal i a
les Muntanyetes. Viu en matollars de ginebró
i prats termòfils que es fan en indrets
assolellats i rocosos, damunt calcàries, a 1900–
2060 m. RRR .

Artemisia vulgaris L.
Estatges submontà i montà. 750–1550 m.
Ambients humits i nitrificats: llocs freqüentats
pel bestiar (Onopordetalia), vorades de bosc
(Galio–Alliarion petiolatae), codolars dels rius
(Salicion triandro–neotrichae ). C.

L.

Vill.
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Arundo donax L.
Espècie introduïda que apareix molt escassa,
cultivada i subespontània, en marges de camps
a les valls del Llobregat i del Bastareny (vessant
meridional de CSE i TAP; DG17).
Asparagus acutifolius L.
Estatge submontà. 900–1000 m. Carrascars i
boixedes situats en enclavaments càlids,
generalment al peu de cingles calcaris. RRR.
Només a la conca del Llobregat–Cardener.

L.

L.

Asperula cynanchica L. subsp. brachysiphon
(Lange) O. Bolòs & Vigo
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
720–2020 m. Sobretot en pastures seques
(Aphyllanthion, Xerobromion erecti), però
també pot aparèixer en moltes altres
comunitats herbàcies, matollars i boscos
clars. CC.
A l’estatge montà superior i al subalpí
apareixen sovint plantes amb caràcters
intermedis entre els d’aquest tàxon i el
següent.

Asparagus of
ficinalis L.
officinalis
L’hem trobat només a l’est d’Ossera, en feixes
abandonades, a 1200 m; segurament naturalitzat a partir d’antics cultius RRR.
Asperugo procumbens L.
Sobretot als estatges montà i subalpí; baixa
ocasionalment fins al submontà. 1100–2000 m.
Llocs nitrificats per freqüentació del bestiar
(Onopordetalia). RR.

L. subsp.

(Lange) O. Bol s & Vigo

subsp. pyrenaica (L.) Nyman
Sobretot als estatges subalpí i alpí, bé que de
vegades pot aparèixer al montà. 1450–2420
m. Ambients rocosos o pedregosos (Ononidion
striatae, Festucion scopariae, Iberidion
spathulatae, Saxifragion mediae). C.

L.

Asperula arvensis L.
Només l’hem trobada en un sembrat sota
Ansovell, a 1300 m; també havia estat citada
de la Coma per Vives (1964), a 1250 m. RRR.
SV; CG87 (Vives, 1964).
L. subsp.

(L.) Nyman
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Asphodelus albus Mill. subsp. villarsii (Verl.)
Richt., Asphodelus macrocarpus Parl.
Estatges montà i subalpí. 1200–2050 m. Prats
i matollars en solells rocosos, però generalment amb sòl profund. C a la vall de
Gréixer, RR a la resta.
A la vall de Mola (SV) s’observen sovint
individus que mostren caràcters d’ A.
cerasiferus (bràctees clares, pedicels llargs).
Podria tractar–se de poblacions híbrides entre ambdós tàxons.
A. albus s.l. ha estat citat reiteradament
de l’àmbit d’estudi (Farràs et al. , 1981; Carreras & Vigo, 1986; Bolòs, 1998); creiem que
totes aquestes citacions s’han d’atribuir a la
subsp. villarsii.

Mill. subsp.

L. subsp.

Asplenium fontanum (L.) Bernh.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–2040 m. Fissures de roques calcinals
ombrejades ( Potentilletalia caulescentis ),
talussos pedregosos en ambient forestal. CC.

(Verl.) Richt.

Asphodelus cerasiferus Gay
Per ara el coneixem només dels cingles de
Vallcebre, en indrets especialment càlids a
1000–1200 m. És possible, però, que també
corresponguin a aquest tàxon algunes
poblacions d’albó de baixa altitud de les valls
del Bastareny. RRR .
Algunes de les poblacions del Cadí,
Moixeró i Tosa d’Alp atribuïdes de vegades
(Soriano, 1994) a aquest tàxon corresponen
en realitat a A. albus subsp. villarsii.

(L.) Bernh.

Asplenium onopteris L., A. adiantum.nigrum L.
subsp. onopteris (L.) Heufler
Espècie que apareix citada en alguns inventaris
de Quercetum rotundifoliae del sector CNW,
publicats a Carreras et al. (1996a). Als carrascars
que creixen en sòls esquelètics, damunt substrat
silici, d’aquesta zona es veuen sovint exemplars
que recorden força aquest tàxon, però en general
sembla que s’han d’atribuir més aviat a A.
adiantum–nigrum . A l’herbari JACA es conserven
dos plecs (326878 i 521686) identificats com a A.
onopteris —i que certament ho semblen força—
procedents d’una localitat de la vall del Segre no
gaire llunyana del límit sud–oest de l’àrea estudiada (la Parròquia d’Hortó), com també un altre
(66871) de prop del límit septentrional (el Pont
de Bar), considerat una forma intermèdia entre A.
onopteris i A. adiantum–nigrum , semblant a les
plantes observades al Cadí nord–occidental. Per
ara, doncs, no podem pas confirmar la presència
d’ A. onopteris al territori ni tampoc excloure–la.

Gay

Asplenium adiantum–nigrum L. subsp.
adiantum–nigrum
Estatges submontà i montà. 880–1350 m.
Rouredes, carrascars, pinedes i boixedes
(Quercetalia pubescentis, Quercetalia ilicis)
en terrenys rocosos silicis; fissures de roques
àcides. R.

Asplenium petrarchae (Guérin) DC. subsp.
petrarchae
Només el coneixem del serrat de Santa Eulàlia
(Guixers), on viu al peu de cingles conglomeràtics orientats al sud, a 950–980 m. RRR.
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(GuØrin) DC. subsp.

Asplenium ruta–muraria L. subsp. ruta–muraria
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–2370 m. Fissures de roques, sobretot
calcàries ( Potentilletalia caulescentis), murs
vells. C.

L. subsp.

Asplenium seelosii Leyb. subsp. catalaunicum
(O. Bolòs & Vigo) P. Monts.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
900–1900 (2300) m. Fissures de roques calcàries
balmades, gairebé sempre en exposició N
(Saxifragion mediae ). RR.
TAP (Sáez, 1997). Només al sud de l’eix
Cadí–Moixeró.
Hem atribuït a la subsp. catalaunicum les
poblacions de frondes dividides que habiten
roques balmades en exposició al nord, una
bona part de les quals ja havien estat
determinades com a tals per Cubas et al.
(1993) o Sáez (1997). Les poblacions del
Moixeró i la Tosa semblen correspondre, en
principi, a la subsp. celtibericum , com
comentem aquí sota.

Leyb. subsp.

(O. Bol s & Vigo) P. Monts.
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subsp. celtibericum (Rivas Mart.) P. Monts., A.
celtibericum Rivas Mart.
Estatges montà i subalpí. 1300–2230 m.
Fissures de roques calcàries ( Saxifragion
mediae) poc o gens balmades, molt sovint en
exposició al sud. RR.
Només al sud de l’eix Cadí–Moixeró.
La separació de les dues formes del grup
d’A. seelosii no és prou clara. Cubas et al.
(1993) donaven A. seelosii subsp. catalaunicum
com a únic tàxon existent al territori. Però,
més tard, Sáez (1997) determinà com a A.
celtibericum material procedent de dues
poblacions de l’àrea d’estudi (estret del riu
Mossoll i entre Gósol i el coll de Josa). Les
poblacions existents als cingles solells del
Moixeró i la Tosa d’Alp tenen una morfologia
foliar idèntica a aquestes darreres, bé que la
paret de les espores —observada al microscopi
òptic— sembla una mica més finament
reticulada. Així doncs, basant–nos sobretot
en la constància dels caràcters externs i en
l’ecologia, les hem atribuïdes també a A.
seelosii subsp. celtibericum, malgrat que no
hem pogut observar les espores al microscopi
electrònic. En tot cas, cal precisar que
l’ornamentació del perispori, que seria el
caràcter discriminant més important per a
separar celtibericum de catalaunicum, mostra
una variabilitat notable, força més gran del
que dóna a entendre el treball de Cubas et al.
(1993) en què es proposa la segregació
d’aquests tàxons en dues espècies. D’altra
banda, també cal dir que exemplars de l’àrea
de coll de Jou —dins un sector on els caràcters
foliars de les poblacions corresponen a la
subsp. celtibericum— van ser determinats com
a subsp . catalaunicum per Sáez (1997).

Leyb. subsp.

(Rivas Mart.) P. Monts.
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Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 900–
2000 m. Fissures de roques àcides
(Androsacetalia vandellii). C al nord de l’eix
Cadí–Moixeró, R al sud.

Asplenium trichomanes L. subsp. pachyrachis (Christ)
Lovis & Reichst.

subsp. quadrivalens D. E. Mey.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
2350 m. Fissures de roca, murs i talussos en
ambients
ombrejats
( Asplenietea
trichomanis,...). CC.

(L.) Hoffm.

Asplenium trichomanes L. subsp. hastatum
(Christ) S. Jessen
Estatges montà i subalpí, rarament al
submontà. 900–2050 m. Fissures de roques
calcàries balmades (Saxifragion mediae). R.
Tàxon descrit de poc i de distribució mal
coneguda. Utilitzant per a la identificació els
criteris exposats per Sáez (2000a), creiem que
una gran part de les poblacions d’ A.
trichomanes s.l. que creixen en parets calcàries
del territori considerat es poden atribuir amb
poc dubte a aquest tàxon, ben caracteritzat,
tant morfològicament com, sobretot, per la
seva ecologia estricta.

L. subsp.

D. E. Mey.

Asplenium trichomanes–ramosum L. [A.
viride Huds.]
Des de l’estatge montà fins a l’alpí. 1500–
2350 m. Fissures de roques calcàries en
ambients frescals (Potentilletalia caulescentis).
C.

L. subsp.

(Christ) S. Jessen

subsp. pachyrachis (Christ) Lovis & Reichst., A.
csikii Kümmerle & András
Tàxon que, dins el territori considerat, ha
estat citat per Sáez (1997) de prop de Gresolet
i del vessant nord de la serra dels Trulls (vall
de Gréixer), en fissures de roques calcàries, a
1000–1140 m. RRR.
CG97 (Sáez, 1997), DG08. Sáez (1997) dóna
la quadrícula DG07 per a la citació de la vall
de Gréixer, però aquesta localitat correspon
realment a DG08 (Soriano, 1994).

L.
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Aster alpinus L.
Sobretot als estatges subalpí i alpí, bé que
sovint baixa fins al montà. 1500–2540 m.
Pastures de muntanya (Festucion scopariae,
Ononidion striatae). CC.
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Aster sedifolius L.
Estatge submontà. 840–1120 m. Pastures seques calcícoles ( Aphyllanthion) en vessants
assolellats. RRR.
Només als solells de l’alt Llobregat, en una
franja que va des de Bagà fins a la Pobla de Lillet.

L.
L.

Aster linosyris L.
Estatges submontà i montà. 740–1550 m.
Pastures seques, sobretot calcícoles
(Xerobromion erecti, Aphyllanthion). R a l’alt
Llobregat, RR a la resta del territori.

Aster squamatus (Spreng.) Hieron.
L’hem vist únicament al Clot del Moro (Castellar
de n’Hug), en un herbassar ruderal a 940 m.
RRR.
També prop del límit del sector CNW, vora
la Seu d’Urgell (CG79).

L.
(Spreng.) Hieron.

Aster novae–angliae L.
Tàxon al·lòcton detectat únicament en talussos
sota Gréixer, a 1000 m. Va aparèixer el 1998 i
tres anys més tard s’hi mantenia, bé que només
s’hi van detectar dues plantes. RRR.

Aster x versicolor Willd.
Estatge submontà. 720–830 m. Més o menys
naturalitzat als herbassars humits dels riberals
del Llobregat, del Bastareny i de l’Aigua de
Valls. RRR .

L.

Aster x versicolorWilld.
Willd.
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A s t e r w i l l k o m m i i Sch. Bip. subsp.
catalaunicus (Costa & Willk.) A. Bolòs
Sobretot a l’estatge submontà, bé que pot
ascendir ocasionalment fins al montà. 740–
1650 m. Pastures calcícoles seques
( Aphyllanthion ), sobretot als terrenys
margosos. C a les conques del Llobregat i el
Cardener, RRR a la vall de La Vansa i
aparentment absent de la conca del Segre.
Retz.

Astragalus depressus L.
Estatge subalpí. 1750–2210 m. Prats molt
freqüentats pel bestiar, calcigats i nitrificats
(Polygono–Poetalia). RR.
PC (Romo, 1985a).

Sch. Bip.
(Costa & Willk.)
A. Bol
Aster willkommii
Sch.subsp.
Bip. subsp. catalaunicus
(Costa
& sWillk.)
A. Bolòs

Astragalus alpinus L.
Citat en un inventari aixecat per Gruber (1978) al
sector TAP. Considerem força probable que es tracti
d’una confusió amb algun altre tàxon.

Astragalus australis (L.) Lam.
Estatges subalpí i alpí. 2000–2540 m. Pastures
en indrets calcícoles pedregosos (Seslerietalia
coeruleae). C al massís de la Tosa–Puigllançada,
RR al Cadí.

L.

Astragalus glycyphyllos L.
Estatges submontà i montà. 800–1750 m.
Vorades de boscos mesòfils ( Origanetalia). C.

(L.) Lam.

Astragalus danicus Retz.
Estatge subalpí. 1850–2350 m. Pastures
mesòfiles, en depressions del terreny amb el
sòl descarbonatat (Bromion erecti ). C al Cadí
occidental, RRR a la resta de la serra.
El seu límit oriental conegut se situa a Prat
de Cadí i a la Coma dels Cortils, per on tot just
penetra als sectors CNE i CSE.

L.

Astragalus hypoglottis L. subsp. hypoglottis
Estatges submontà i montà; rarament al
subalpí. 1000–1900 m. Pastures xeròfiles o
mesòfiles (Aphyllanthion, Brometalia erecti),
sovint entre matolls o en clarianes forestals.
RR.
CG77 (Romo, 1985a).
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Lam. subsp.

L. subsp.

Astragalus incanus L.
Citat per Vives (1964) de prats molt secs del torrent
del Sucre, al Port del Comte (PC, CG86). Es tracta,
probablement, d’una confusió amb alguna altra
espècie; aquesta planta és pròpia de la terra baixa
i la localitat de la citació deu estar gairebé a
l’estatge subalpí.

Astragalus monspessulanus L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 750–
2280 m. Pastures seques ( Aphyllanthion,
Ononidion striatae, Festucion scopariae );
també matollars i boscos clars. CC.
Espècie polimorfa, dintre la qual s’han
diferenciat diverses varietats o subespècies.
Seguint els criteris de Podlech (1999), la subsp.
gypsophylus Rouy, de flors groguenques,
anomenada tradicionalment var. chlorocyaneus
chlorocyaneus,
seria la més estesa al territori, on ocupa les
zones d’altitud baixa i mitjana. Les formes nanes
d’alta muntanya, que solen tenir flors violàcies i
que tradicionalment havien estat referides a la
var. alpinus Foucaud, sembla que s’haurien
d’atribuir en general a la subsp. monspessulanus
monspessulanus.

L.

A s t r a g a l u s s e m p e r v i r e n s Lam. subsp.
catalaunicus (Braun–Blanq.) M. Laínz
Estatges subalpí i alpí; pot baixar ocasionalment fins al montà. 1280–2540 m. Pastures
seques (Festucion scopariae). CC al massís de
la Tosa–Puigllançada, RR a la resta.
PE; CG97 (Gruber, 1978).
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(Braun Blanq.) M. La nz

Astragalus stella Gouan
Només l’hem observat a la zona de Rigoréixer,
a la vall de Gréixer, en pradells d’anuals
(Alysso–Sedion) a 920 m. RRR.

Gouan

Astrantia major L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 760–
1950 m. Herbassars de sòls eutròfics i humits
en vorades i clarianes forestals. C.

L.
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Astrantia minor L.
Coneguda només del vessant nord de Penyes
Altes del Moixeró, a 2100–2200 m. També havia
estat assenyalada de Comabella per Vayreda
(1882), però no hi ha estat retrobada. RRR.

L.

Atriplex micrantha Ledeb.
Observada únicament en un marge de carretera sota Tuixén, a 1200 m. RRR.
L.

Athyrium filix–femina (L.) Roth
Sobretot a l’estatge montà. 1000–1650 m.
Boscos
humits
( Fagion
sylvaticae,
Deschampsio–Pinion), sovint prop de torrents.
RR al nord de l’eix Cadí–Moixeró, RRR al sud.

Ledeb.

Atriplex patula L.
Estatges submontà i montà. 720–1550 m.
Ambients ruderals (Chenopodietea). RR.
CG87 (Vives, 1964).
(L.) Roth

Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz
Citat per Vives (1964) de la baga d’Ordet (SV,
CG87), "Junto a las comunidades de Rhododendron
ferrugineum en la Baga d’Ordet a 2100 m s. m.
sobre un peñasco calizo y sombrío". Preferim
mantenir una certa reserva sobre la validesa
d’aquesta citació, de la qual no en coneixem
testimoni d’herbari; no es pot excloure la confusió
amb alguna altra falguera.

Atriplex hortensis L.
L’hem trobat en llocs ruderals (femers i
abocadors de runa) entre Santa Eugènia i Pi
(Bellver), a 1020 m, i a la rodalia de Bar, a 1100
i 1190 m; també, fora ja del territori, poc a
l’est de la Seu d’Urgell, a 680 m (CG79). RRR.

L.

Atriplex prostrata Boucher ex DC.
L’hem vist en hebassars ruderals del llit del
Llobregat, a Guardiola de Berguedà, a 720 m,
i a la riera de Saldes, sota l’aiguabarreig amb
la riera Salada, a 1000 m. RRR.
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Boucher ex DC.

Atropa belladonna L.
Estatge montà. 1200–1750 m. Clarianes de bosc
humit (Atropion). RR, però pot esdevenir
temporalment abundant després d’incendis
forestals o de tales intenses.
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L.

Avena sativa L. subsp. sativa
Espècie cultivada i sovint subespontània en
marges de camins i de camps. Ha estat observada als sectors CNW, CNE, CSW, CSE, MO i
TAP, i als quadrats CG77, CG88, CG98, DG07,
DG08.
Avena sterilis L. subsp. ludoviciana (Durieu)
Nyman
Estatge submontà. 750–850 m. Camps de
cereals (Centaureetalia cyani). RR.
Només l’hem vista a la vall del Bastareny.

L.

Avena barbata Pott ex Link
Només n’existeix una citació de Vives (1964)
en un camp de pèsols de Cal Ferrerol de la
Coma, a 1250 m. RRR.
L. subsp.

Pott ex Link

(Durieu) Nyma

Avenula bromoides (Gouan) H. Scholz
Estatge submontà. 850–1080 m. Pastures seques calcícoles (Aphyllanthion). RRR.
Ha estat citada també de la vall del
Bastareny (CSE i TAP) per Lapraz (1957, 1958),
però Soriano (1992) opina que les plantes
d’aquestes localitats s’haurien de referir a
Avenula mirandana (Sennen) J. Holub, del
cercle de formes de l’A. pratensis subsp. iberica.

Avena fatua L.
Observada únicament a la rodalia de Guardiola
de Berguedà i de Bor, en camps de cereals, a
750–1150 m. RRR.

(Gouan) H. Scholz
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Avenula pratensis (L.) Dumort. subsp.
iberica (St.–Yves) O. Bolòs & Vigo
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 720–
2400 m. Pastures seques en terrenys rocosos
( Aphyllanthion, Xerobromion erecti,
Ononidion striatae). CCC al vessant sud de
l’eix Cadí–Moixeró, CC al vessant nord.

(Huds.) Dumort. subsp.

Avenula versicolor (Vill.) M. Laínz subsp.
versicolor
Es coneix únicament del vessant nord de la
Tosa d’Alp, en pastures del Festucion supinae,
a 2380 m. RRR.
subsp.
(St.-Yves)
O. Bol s & V
Avenula pratensis(L.)
(L.)Dumort.
Dumort.
subsp. iberica
(St.–Yves)
O. Bolòs & Vigo

subsp. requienii (Mutel) Romero Zarco i subsp.
pratensis
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1150–
2450 m. Sobretot a les pastures mesòfiles,
sovint en sòls àcids (Bromion erecti, Nardion
strictae). CC al vessant nord de l’eix Cadí–
Moixeró, R al vessant sud.
La majoria d’exemplars semblen més
propers de la subsp. requienii que de la típica,
però no descartem que hi siguin totes dues.
Caldria estudiar amb més detall aquesta
qüestió.

(Vill.) M. La nz subsp.

Ballota nigra L. subsp. foetida (Vis.) Hayek
Estatges submontà i montà; rarament al
subalpí. 720–1850 m. Ambients nitrificats per
la freqüentació del bestiar o per la proximitat
a establiments humans ( Onopordetalia,
Chenopodietalia). C.

Avenula pratensis (L.) Dumort. subsp. pratensis + subsp. requienii
(Mutel) Romero Zarco

Avenula pubescens (Huds.) Dumort. subsp.
pubescens
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 800–
2200 m. Pastures mesòfiles (Bromion erecti),
prats de dall (Arrhenatherion). C.

L. subsp.

(Vis.) Hayek
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Barbarea intermedia Boreau
Estatges submontà i montà; molt rarament al
subalpí. 750–1550 (1900) m. Ambients humits
ruderalitzats. C.

L.

Boreau

Bellardiochloa violacea (Bellardi) Chiov.
Estatges subalpí i alpí. 1925–2450 m. Pastures
acidòfiles (Nardion strictae). RRR , bé que
localment abundant a la baga de PC.

Barbarea verna (Mill.) Asch.
Estatges submontà i montà. 720–1410 m.
Ambients de ribera ruderalitzats. RR.

(Bellardi) Chiov.

(Mill.) Asch.

Barbarea vulgaris R. Br.
Sobretot a l’estatge submontà. 720–1100
(1700) m. Ambients de ribera ruderalitzats. R.

Bellis perennis L.
Estatges submontà i montà. 740–1700 m. Prats
calcigats, vores de camins i arbredes ruderalitzades, no gaire lluny de cases i pobles. RR.
Només a la conca del Llobregat.

L.

R. Br.

Bartsia alpina L.
Estatge subalpí. 1600–2200 m. Matollars,
pastures pedregoses (Seslerietalia coeruleae) i
boscos, en llocs obacs i generalment sobre
substrat calcari. RR.
SV; CG87 (Vives, 1964).

Beta vulgaris L.
Cultivada i ocasionalment subespontània als
llocs ruderals. L’hem observada amb aquest
caràcter a Montellà (CNE; CG99).
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Betula pendula Roth
Sobretot a l’estatge montà. 950–1750 m.
Apareix de forma esparsa en boscos molt diversos, rarament formant agrupacions importants (Fagetalia sylvaticae, Quercetalia
pubescentis, Pinetalia sylvestris, Piceetalia) i
amb una clara preferència pels terrenys silicis.
C al vessant nord de l’eix Cadí–Moixeró, RR o
RRR a la resta.

Biscutella cichoriifolia Loisel.
Només l’hem observada a la vall de la Molina,
a la riba dreta del riu d’Alp, on viu en
pedruscalls silicis a 1300–1350 m. Ja havia estat
citada de la mateixa zona per Vayreda (1882)
i Bubani (1901), i també n’hi ha dos plecs de
1957 dipositats a l’herbari BCN (BCF 35632,
leg. Casas; BCF 35633, leg. Losa). RRR.

Loisel.
Roth

Bidens tripartita L.
Només l’hem observada al fangar d’una bassa
eixuta de la ribera del Segre, a l’oest de Bellver,
a 1000 m. RRR.

Biscutella laevigata L. subsp. laevigata i
subsp. coronopifolia (L.) Rouy & Foucaud
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
2300 m. Pastures seques i pedregoses
( Aphyllanthion,
Ononidion
striatae,
Xerobromion erecti, Festucion scopariae),
pedruscalls (Thlaspietea). CC.
No tenim prou clara la distribució dins el
territori d’aquestes dues subespècies. Sembla
que les formes referibles a la subsp. laevigata
estan més esteses que les referibles a la subsp.
coronopifolia, mostren més amplitud ecològica i són més abundants.

L.

Bifora radians M. Bieb.
Estatge submontà. 1000–1250 m. Camps de
cereals (Centaureetalia cyani). RR ; CC als
sembrats de la plana cerdana, fora ja del límit
del territori.
Únicament a la Cerdanya.

L. subsp.
i subsp. i subsp. coronopifolia
(L.) Rouy & Focaud
Biscutella laevigata
L. subsp. laevigata
(L.)
Rouy & Foucaud

subsp. pyrenaica (A. Huet) Nyman
Estatges subalpí i alpí. 1820–2500 m. Pastures
seques ( Festucion scopariae, Oxytropido–
Elynion) i pedruscalls (Iberidion spathulatae).
RR.

M. Bieb.
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Botrychium lunaria (L.) Sw.
Sobretot als estatges subalpí i alpí; més
rarament al montà. 1100–2530 m. Pastures de
muntanya molt diverses (Festucion scopariae,
Nardion strictae, Festucion supinae, Bromion
erecti,...). R.

L. subsp.

(A. Huet) Nyman

Blackstonia perfoliata (L.) Huds.
Sobretot a l’estatge submontà. 700–1400 m.
Sòls argilosos temporalment humits
(Holoschoenetalia vulgaris, Molinion coeruleae).
R a l’Alt Llobregat, RRR a les conques del Segre
i La Vansa.

(L.) Sw.

Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. &
Schult.
Estatges submontà i montà. 720–1760 m.
Pastures eixutes (Aphyllanthion, Xerobromion
erecti), marges de camins, boscos esclarissats.
CC al vessant sud de l’eix Cadí–Moixeró, R o
RR als diferents sectors del vessant nord.

(L.) Huds.

Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., Micropus
erectus L.
Estatges submontà i montà. 800–1430 m.
Pradells d’anuals (Festuca–Sedetalia) i prats
secs (Xerobromion erecti), també pot trobar–
se en vores de camins i entrar als camps. C.

(L.) Roem. & Schult.

Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv.
Estatges submontà i montà. 800–1650 m.
Pastures en vessants rocosos i molt assolellats
(Aphyllanthion ). C a l’alt Llobregat, RR a la
vall del Segre.
Existeix també al Port del Comte, poc més
al sud del límit del territori considerat (CG76).

(L.) Smoljan.

Borago of
ficinalis L.
officinalis
Cultivada en horts i jardins, de vegades creix
com a subespontània. L’hem observada amb
aquest caràcter a Bagà (TAP, DG07).

(Pers.) P. Beauv.
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Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv.
Estatges submontà i montà. 720–1700 m.
Ambients forestals mesòfils, en llocs ombrejats
(Querco–Fagetea). CC a la conca del Llobregat,
R a la resta.

Briza media L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 720–
2170 m. Comunitats herbàcies molt diverses i
també boscos esclarissats, sobretot en pastures
mesòfiles i xeromesòfiles ( Bromion erecti,
Aphyllanthion). CC.

(Huds.) P. Beauv.
L.

Brassica oleracea L.
Cultivada i ocasionalment subespontània.
L’hem observada a la rodalia de Gósol (PE,
CG87).
Brassica repanda (Willd.) DC. subsp. humilis
(DC.) O. Bolòs & Vigo
Des de l’estatge montà superior fins a l’alpí;
rarament, a l’alt Cardener, baixa fins al
submontà, tot seguint el llit dels torrents.
(1100) 1690–2580 m. Pastures seques en
terrenys pedregosos i damunt substrat calcinal
(Festucion scopariae, Ononidion striatae). C al
Cadí sud–occidental, R o RR a la resta.
Les poblacions del territori considerat han
estat referides a dues varietats molt afins i de
distinció gens clara: var. cadevallii (Font Quer)
O. Bolòs & Vigo [B. repanda (Willd.) DC. subsp.
cadevallii (Font Quer) Heywood] i var.
turbonis (P. Monts.) O. Bolòs & Vigo [B.
repanda (Willd.) DC. subsp. turbonis (P.
Monts.) Gruber].

(Willd.)
DC. subsp.
(DC.)humilis
O. Bol s (DC.)
& Vigo O. Bolòs
Brassica repanda
(Willd.)
DC. subsp.
& Vigo

Bromus commutatus Schrad.
L’hem observat només a Montellà i a la rodalia
de Bagà, en sembrats i pradells d’anuals de
llocs càlids, 870–1150 m. RRR.

Schrad.

Bromus diandrus Roth subsp. diandrus
Estatges montà i subalpí. 1330–2030 m. Indrets
freqüentats pel bestiar (Onopordetalia). RRR.

Roth subsp.

subsp. rigidus (Roth) M. Laínz
Estatges submontà i montà. (740) 1100–1510 m.
Ambients ruderals. RRR.
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Bromus madritensis L.
Estatges submontà i montà. 740–1400 m.
Ambients ruderals (Chenopodietalia). RRR.
SV, PE (Vives, 1964); CG87 (Vives, 1964).
Només ens consta del sud de l’eix Cadí–
Moixeró.

Roth subsp.

(Roth) M. La n

Bromus erectus Huds.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 720–
2250 m. Pastures xeròfiles o mesòfiles (Festuco–
Brometea, Ononido–Rosmarinetea); també
creix sovint en matollars i boscos clars. CC.

L.

Bromus ramosus Hudson subsp. ramosus
Estatge submontà. 750–1300 m. Ambients
humits ruderalitzats. RR.

Huds.

Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus
Estatges submontà i montà; puja alguna
vegada al subalpí. 740–1675 m. Comunitats
herbàcies diverses: vegetació d’indrets
freqüentats pel bestiar ( Onopordetalia ),
pradells d’anuals ( Festuco–Sedetalia), prats
de dall (Arrhenatheretalia), pastures mesòfiles
(Bromion erecti ),... C.

L. subsp.

Bromus inermis Leyss.
Espècie de presència accidental que ha estat
observada una sola vegada, l’any 1982, a la
vora d’un prat de dall de Bagà (TAP, DG07), a
800 m (v. Soriano, 1984). Segurament va arribar
barrejada amb les llavors d’herbes farratgeres.

Hudson subsp.

Bromus rubens L.
Ha estat citat molt a prop del límit sud del
territori considerat, en camps de cereals de
coll de Jou (massís del Port del Comte, CG76),
per Vives (1964).

Vigo, Soriano, Carreras, Aymerich, Carrillo, Font, Masalles & Ninot

80

Bromus squarrosus L.
Estatges submontà i montà. 800–1410 m.
Ambients ruderals (Onopordetalia) i prats secs
( Festuco–Sedetalia, Xerobromion erecti,
Aphyllanthion). RR.

Bryonia cretica L.
Estatges submontà i montà; accidentalment
puja al subalpí. 720–1570 (2020) m. Bardisses
(Prunetalia spinosae). C.

L.
L.

Bromus sterilis L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
720–2030 m. Ambients ruderals prop de cases o en indrets freqüentats pel bestiar
(Chenopodietalia, Onopordetalia). C al sud de
l’eix Cadí–Moixeró, C al vessant nord.

Buddleja davidii Franch.
Només n’hem observat un peu en un talús de
la pista forestal del coll de Vanses, a 1200 m.
Des de fa pocs anys, aquesta espècie es troba
en ràpida expansió per la conca del Segre, a
l’Alt Urgell i a Andorra, de manera que cal
suposar que també anirà apareixent cada
vegada amb més freqüència al territori
estudiat. RRR.

L.
Franch.

Bromus tectorum L.
Estatges submontà i montà; pot arribar fins a
la base del subalpí. 800–1850 m. Ambients
ruderals (Chenopodietalia). C.
PE; CG87 (Vives, 1964).

L.

Bufonia tenuifolia L.
L’hem observada només en pradells d’anuals
de la Bastida d’Hortons, a 740 m. Vives (1964)
també la cità dels pedruscalls del Port del
Comte (Coma Sentinella) i de dues localitats
del Verd (font d’Ordet i Borda de la Coma);
aquestes dades són força sorprenents per
l’altitud i l’ecologia i, a més, no n’hem observat
testimonis d’herbari, de manera que caldria
considerar–les amb precaució fins que no es
confirmin amb noves observacions. RRR.
(PC?), (SV?).
(CG86?), (CG87?).
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Bupleurum angulosum L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
980–1950 (2370) m. Fissures de cingles calcaris
(Saxifragion mediae). R.

L.

Bulbocodium vernum L.
Sobretot als estatges subalpí i alpí, rarament
al montà. (1200–1450) 1750–2400 m. Pastures
de muntanya. CC a la zona més oriental, R o
RR a la resta.

L.

Bupleurum baldense Turra
Estatge submontà. 1000–1320 m. Pradells
d’anuals ( Festuco–Sedetalia ) i prats secs
(Xerobromion erecti). RRR .

L.

Bunias erucago L.
L’hem observada únicament en camps sota
Bar i a la rodalia de la Bastida d’Hortons,
damunt substrat silici, a 900–1100 m. També,
fora ja del territori, l’hem vista a Alp (prop
del límit del sector TAP) i és coneguda de
Castellciutat (herbari JACA). RRR.
(CG79), (DG09).

Turra

Bupleurum falcatum L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
880–2050 m. Indrets pedregosos calcaris, en
comunitats molt diverses (vegetació de
vorades de bosc, pedruscall, pastures,...). C.

L.

L.
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Bupleurum praealtum L.
Estatges submontà i montà. 1100–1370
(1820) m. Pastures seques i boscos esclarissats.
RRR.

SV (Vives, 1964).
Mala herba dels cultius tradicionals de
cereals, que ha esdevingut molt rara en els
darrers temps. Només a la Cerdanya sembla
encara una mica corrent.

L.
L.

B u p l e u r u m r a n u n c u l o i d e s L. subsp.
gramineum (Vill.) Hayek
Des de l’estatge montà fins a l’alpí. 1200–
2540 m. Pastures mesòfiles o xeròfiles de
muntanya (sobretot Bromion erecti i Festucion
scopariae). CC.

L. subsp.

Buxus sempervirens L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–2050 m. És una de les plantes més esteses
i més importants en el paisatge del territori
considerat. Es fa a tota mena de comunitats
forestals i arbustives, sobretot en substrats
calcinals; pot dominar en grans superfícies
(als boixeders del vessant meridional del Cadí,
per exemple) allà on la migradesa del sòl no
permet l’establiment de boscos, o bé com a
resultat de la degradació d’aquests. CCC .

(Vill.) Hayek

Bupleurum rigidum L.
Estatge submontà. 740–1330 m. Pastures seques mediterrànies (Aphyllanthion). R al sud
de l’eix Cadí–Moixeró, RRR al nord.

Buxus sempervirens L.

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
Estatges montà i subalpí. 1430–1980 m.
Boscos de coníferes de sòl àcid , sobretot en
pinedes de pi negre ( Rhododendro–
Vaccinion ). RR.

L.

Bupleurum rotundifolium L.
Estatge submontà. 760–1225 m. Sembrats i
guarets (Centaureetalia cyani). RRR.
(L.) Roth
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Calamintha grandiflora (L.) Moench, Satureja
grandiflora (L.) Scheele
Només la coneixem de la vall de Gresolet
(sota el Pedraforca) i del torrent Forcat
(vessant nord del Verd), on creix en clarianes
de fagedes i avetoses (Fagion sylvaticae), a
1300–1775 m. RRR.
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Callitriche cf. brutia Petagna
Hem observat plantes del gènere Callitriche
en una bassa del llit del Segre a l’oest de
Bellver, a 1000 m. Es trobaven en estat
vegetatiu, motiu pel qual no ens ha estat
possible identificar–les, però sembla que
podrien correspondre a aquesta espècie. RRR.

Callitriche cf. brutia Petagna

(L.) Moench

Calamintha sylvatica Bromf. subsp. ascendens
(Jord.) P. W. Ball, Satureja calamintha (L.)
Scheele subsp. ascendens (Jord.) Briq.
Estatge submontà. 740–1300 m. Bardisses i
vorades de bosc. RR.
Només l’hem vista a la conca del Llobregat–
Cardener.

Calluna vulgaris (L.) Hull
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
950–2070 m. Dispersa per boscos clars,
matollars i prats en sòls àcids; molt rarament
es presenta com a planta dominant en alguns
indrets rocosos silicis. C.

(L.) Hull
Bromf. subsp.

(Jord.) P. W. Ball

susbp. sylvatica, Satureja calamintha (L.)
Scheele subsp. sylvatica (Bromf.) Briq.
Estatge submontà. 1000–1250 m. Bardisses i
vorades de bosc. RR.

Caltha palustris L.
Sobretot als estatges montà i subalpí, però
davalla fins al submontà al riberal del Segre.
950–1910 m. Vores d’aigües corrents fresques
i poc carbonatades ( Calthion palustris ),
també en molleres. C a la Cerdanya, RRR a la
conca superior del Llobregat.

Bromf. subsp.

L.

Vigo, Soriano, Carreras, Aymerich, Carrillo, Font, Masalles & Ninot

84

Calystegia sepium (L.) R. Br.
Estatge submontà. 950–1020 (1420) m. Herbassars
en boscos de ribera aclarits. R al riberal del
Segre, RRR a la resta.

L.

(L.) R. Br.

Camelina microcarpa Andrz. ex DC.
Estatges submontà i montà. 1000–1450 m.
Sobretot als camps de cereals (Centaureetalia
cyani), però també en vores de camins i llocs
freqüentats pel bestiar (Chenopodietalia,
Onopordetalia). RRR.
També prop del límit del sector TAP (DG09).

Campanula hispanica Willk. s. l.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
2150 m. Pastures seques, generalment en
terrenys rocosos. CC al sud de l’eix Cadí–
Moixeró, C al nord.
Les plantes d’aquest territori, com gairebé
totes les dels Pirineus catalans, han estat
referides tradicionalment a la subsp. catalanica
Podlech (C. rotundifolia L. subsp. catalanica
(Podlech) O. Bolòs & Vigo).

Willk.

Andrz. ex DC.

Campanula glomerata L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
2100 m. Pastures mesòfiles, xero–mesòfiles i
boscos clars. CC.
La informació de què disposem no sol
distingir entitats taxonòmiques infra–
específiques. Només Soriano (1992) ha tractat
la qüestió. En opinió d’aquest autor, almenys
al sector oriental del territori considerat,
existeixen dues subespècies: subsp. glomerata
glomerata,
estesa arreu, i subsp. serotina (Wettst.) O.
Schwarz, que es trobaria limitada als estatges
montà i subalpí.

Campanula jaubertiana Timb.–Lagr.
Estatges subalpí i alpí. 1920–2400 m. Fissures
de roques calcàries (Saxifragion mediae). RRR.

Timb.-Lagr.

Campanula persicifolia L. subsp. persicifolia
Estatges submontà i montà. 740–1800 m.
Boscos clars, vorades forestals i matollars,
sovint lligada a les rouredes i pinedes afins
(Quercion pubescenti–sessiliflorae). C.
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CG86, CG87 (Vives, 1964). Les poblacions
del territori semblen atribuïbles a la subespècie típica. Només uns exemplars trobats
damunt de Prat d’Aguiló (CNE, CG98), a 2000
m, presenten caràcters de la subsp. ficarioides
(Timb.–Lagr.) O. Bolòs & Vigo.

L. subsp.

Campanula rapunculoides L.
Estatges submontà i montà. 740–1800 m.
Pastures mesòfiles i xeromesòfiles, prats de
dall, ambients ruderals, marges de camp. C al
nord de l’eix Cadí–Moixeró, R al sud.
CG86 (Vives, 1964).

Vill.

Campanula speciosa Pourr.
Des de l’estatge submontà fins a la base de
l’alpí. 800–2340 m. Roquissars, talussos i prats
molt pedregosos ( Saxifragion mediae,
Thlaspietalia), sovint en llocs assolellats. C al
sud de l’eix Cadí–Moixeró, RR al nord.

L.

Campanula rotundifolia L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 850–
2350 m. Pastures, matollars i boscos clars. C.
CG76, CG86 (Vives, 1964).
Pourr.

Campanula trachelium L.
Estatges submontà i montà. 740–1800 m.
Boscos caducifolis i marges forestals força
humits (Querco–Fagetea, Glechometalia). C o
R, segons sectors.

L.

Campanula scheuchzeri Vill.
Sobretot als estatges subalpí i alpí, rarament
baixa fins al montà. Pastures (Festucion
scopariae, Festucion supinae), matollars i
boscos clars. R.
L.

Vigo, Soriano, Carreras, Aymerich, Carrillo, Font, Masalles & Ninot

86

Capsella bursa–pastoris (L.) Medik.
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 740–
2400 m. Ambients ruderals, camps i llocs molt
freqüentats pel bestiar. C.

Cardamine heptaphylla (Vill.) O. E. Schulz
Sobretot a l’estatge montà, bé que pot baixar
al submontà en racons molt humits. (1050)
1300–1750 m. Boscos frescals (fagedes,
avellanoses, avetoses) de sòl eutròfic, sobre
calcàries ( Fagion sylvaticae ). RRR , però
localment freqüent.
(CG96), (DG06), (DG07).

(L.) Medik.

Cardamine amara L. subsp. amara
L’hem trobada només al Clot del Moixeró.
També viuria a la vall de la Molina segons un
plec de l’herbari Vayreda (BC, s/n; det. A. Bolòs).
Comunitats higròfiles en torrents d’aigua
freda, a 1550–1600 m. RRR.
(DG18).

(Vill.) O. E. Schulz

Cardamine hirsuta L.
Estatge submontà. 975–1020 m. Pradells
d’anuals en indrets humits, sovint prop dels
boscos de ribera. RRR.

L.

Cardamine flexuosa With.
La coneixem només de la vall de l’Ingla i del
riberal del Segre a Martinet, en comunitats
higròfiles, a 1530 i 925 m respectivament. RRR.

Cardamine impatiens L.
Estatges submontà i montà. 900–1550 m.
Boscos humits de caducifolis ( Fagetalia
sylvaticae). R

With.
L.
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Cardamine pratensis L. subsp. nuriae (Sennen)
Sennen
Existeix al límit del territori considerat, a la
solana de la Molina (TAP, DG18), en terrenys
molls sobre substrat silici, a 1550 m.
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Cardaria draba (L.) Desv., Lepidium draba L.
Estatge submontà; rarament puja al montà.
740–1250 (1660) m. Ambients ruderals. RR.

(L.) Desv.
L. subsp.

(Sennen) Sennen

C a r d a m i n e r a p h a n i f o l i a Pourr. subsp.
raphanifolia
Estatge montà. (850) 1100–1650 m. Torrents,
recs i fonts d’aigües fredes, preferentment en
terreny silici (Cardamino–Montion). C al vessant
nord de l’eix Cadí–Moixeró, RR al vessant sud.

Carduncellus monspeliensium All.
Des de l’estatge submontà fins a la base del
subalpí. 740–1960 m. Pastures seques sobre
substrat calcari ( Aphyllanthion, Ononidion
striatae). C al sud de l’eix Cadí–Moixeró, RRR al
nord.

All.

Pourr. subsp.

Cardamine resedifolia L.
Estatge subalpí. 1700–2000 m. Clarianes de
bosc i matollars, en llocs rocosos silicis
(Rhododendro–Vaccinion). RRR.
TAP; DG18 (Vayreda, 1882).

Carduus carlinifolius Lam.
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 740–
2540 m. Pastures seques (sobretot Festucion
scopariae), matollars i clarianes de bosc. CC a
l’alta muntanya, R en altituds inferiors.

Lam.
L.
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Carduus carlinoides Gouan
Des de l’estatge montà superior fins a l’alpí.
1550–2540 m. Pastures pedregoses ( Festucion
scopariae), pedruscalls i ambients freqüentats
pel bestiar. R o RR, segons sectors.

L.

Gouan

Carduus nigrescens Vill.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
1100–1800 m. Pastures xeròfiles i xero–
mesòfiles molt pasturades ( Xerobromion
erecti). RRR segons les nostres observacions;
Vives (1964), en canvi, el considerà freqüent
a la seva zona d’estudi.
PC (Vives, 1964), SV (Vives, 1964), EN
(Cadevall, 1932), TAP (Cadevall, 1907 sub C.
acanthodes auct. non L. var. martrinii Timb.–
Lagr.).
CG86 (Vives, 1964), CG87 (Vives, 1964).
Si més no les plantes de l’alt Llobregat
correspondrien a la subsp. vivariensis (Jord.)
Rouy, ja que hem trobat aquest tàxon prop de
Guardiola de Berguedà i Cadevall (1932) també
el cita de la mateixa àrea (Vallcebre). En els
altres casos les citacions sembla que només
fan referència a l’espècie en sentit ampli.

Carex acutiformis Ehrh.
Només el coneixem dels herbassars higròfils
del riberal del Segre, entre Martinet i Bellver,
a 950 m. RRR.

Ehrh.

Carex alba Scop.
El coneixem només de la vall de l’Ingla i de
font Llebrera, en pinedes calcícoles a 1500–
1550 m. RRR , però localment abundant.
També prop del límit de CSE i TAP, a les
Nou Fonts (Guardiola de Berguedà), a 800 m
(DG07).

Vill.
Scop.

Carduus nutans L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
2020 m. Ambients ruderals (Onopordetalia).
R.
Hem observat l'híbrid d'aquesta espècie
C. x leridanus Devesa &
amb C. carlinifolius (C.
Talavera) al collet Roig, vall de Gréixer, 1700
m, entre els parentals.
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Carex atrata L. subsp. atrata
Estatge alpí. 2250–2400 m. Pastures pedregoses.
RRR.

89

Carex capillaris L.
Estatges subalpí i alpí. (1900) 2100–2610 m.
Prats pedregosos de carena ( Oxytropido–
Elynion). RRR.
CNE (Gruber, 1978).
Les poblacions del territori són referibles
a la forma minima Beck, pròpia de llocs secs.

L. subsp.

subsp. nigra (Gaudin) Hartm.
Estatge alpí. 2200–2500 m. Pastures mesòfiles i
llocs rocosos. RRR.
CNE; CG98 (Gruber, 1978).

subsp.

L.

Carex caryophyllea Latourr. [C. praecox Jacq.]
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 740–
2540 m. En tota mena de pastures, però
sobretot a les mesòfiles ( Bromion erecti). CC.

(Gaudin) Hartm.

Carex brevicollis DC.
Conegut únicament del vessant nord de la
Tosa d’Alp, sobre Coma Oriola, en relleixos de
roques calcàries a 2180 m (v. Soriano, 1993).
RRR.

Latourr.

Carex curvula All. subsp. curvula
Estatge alpí. 2410–2500 m. Pastures en sòls
acidificats. RRR.

DC.

All. subsp.
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subsp. rosae Gilomen
Estatges subalpí i alpí. 2100–2600 m. Pastures
pedregoses de carena, en terreny calcari
( Oxytropido–Elynion ). RRR.

Carex distans L.
L’hem observat únicament en una jonquera
vora Riu, a 1150 m. RRR.

L.

Carex curvula subsp.
All. subsp. rosae
Gilomen
Gilomen

Carex davalliana Sm.
Estatges montà i subalpí. 1400–2280 m.
Molleres, amb preferència per les alcalines
(Caricetalia davallianae). R o RR, segons els
sectors.

Carex disticha Huds.
L’hem trobat en indrets de sòl humit prop de
Bellver, a 1050 m, i a Prat de Cadí, a 1890 m.
RRR.

Huds.
Sm.

Carex digitata L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
890–2000 m. Boscos i matollars ombrívols
(sobretot Fagetalia sylvaticae). R.
CG96 (Vives, 1964).
PE (Vives, 1964; Rivas–Martínez, 1968; Gruber,
1978).

Carex divisa Huds.
No ha estat trobat dins el territoris però sí en
pradells d’anuals a Castellciutat, no gaire lluny
del límit del sector CNW (Herbari JACA). UTM
CG79.

Huds.

L.
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Carex echinata Murray
Estatges montà i subalpí. 1300–2050 m.
Molleres àcides (Caricion fuscae). RR al vessant
nord de l’eix Cadí–Moixeró, RRR al vessant
sud.
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Carex halleriana Asso
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 740–
2400 m. Pastures seques, en llocs rocosos. C,
però RR a l’alta muntanya.

Asso
Murray

Carex ericetorum Pollich
Estatges subalpí i alpí. 1700–2540 m. Pastures
acidòfiles (Festucion supinae, Nardion strictae).
R.

Pollich

Carex flacca Schreb. subsp. flacca
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
720–2050 m. Comunitats herbàcies molt
diverses, des de molleres fins a pastures seques (en sòls margosos, que retenen
temporalment l’aigua). CC.

Carex hirta L.
Estatges submontà i montà. 950–1550 m. Sòls
xops, en comunitats herbàcies ( Molinio–
Arrhenatheretea) o al sotabosc de boscos de
ribera (Alnion incanae). RR.

L.

Carex hordeistichos Vill.
Espècie coneguda únicament per una citació
de J. M. Montserrat (1984), que l’assenyala al
quadrat CG77 sense més precisions; és segur
que correspon al territori considerat, però en
desconeixem el sector (CSW o PC). També va
ser trobat poc al sud del límit del territori, a
Odèn (vessant sud de PC, CG76), 1200 m, segons
un plec de l’herbari BC (leg. O. de Bolòs,
11.7.1965).

Schreb. subsp.

Vill.

Vigo, Soriano, Carreras, Aymerich, Carrillo, Font, Masalles & Ninot

92

Carex humilis Leyss.
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 740–
2560 m. Pastures seques. CCC.

Carex mairii Coss. & Germ.
Estatge submontà. 750–1350 m. Jonqueres
(Holoschoenetalia vulgaris). R.
SV; CG87 (Vives, 1964). Només al sud de
l’eix Cadí–Moixeró.

Leyss.
Coss. & Germ.

Carex lepidocarpa Tausch
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
890–2050 m. Herbassars higròfils (sobretot
Molinion coeruleae). C.

Carex montana L.
Estatges montà i subalpí. (960) 1470–2270 m.
Boscos poc densos (Seslerio–Pinenion, Fagion
sylvaticae), matollars i pastures, en vessants
obacs. C.

Tausch

Carex
l i p a r o c a r p o s Gaudin subsp.
liparocarpos
Només el coneixem de la serra de Comes
Juntes, en pastures seques de l’Ononidion
striatae, a 2080 m. RRR.

L.

Carex muricata L. subsp. muricata
Des de l’estatge submontà fins a la base del
subalpí. 800–1800 m. Llocs humits i nitrificats:
mulladius ruderalitzats, marges de camins,
vorades de bosc. C.

Gaudin subsp.

L. subsp.
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subsp. contigua (Hoppe) Moravec
Trobat solament al santuari del Boscal. També
va ser citat de la Coma per Vives (1964). Llocs
humits ruderalitzats, 1000–1450 m. RRR.
SV; CG87 (Vives, 1964).

L. subsp.
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Carex ornithopoda Willd. subsp. ornithopoda
Des de l’estatge submontà fins a la base de
l’alpí. 1100–2400 m. Pastures, matollars i
boscos clars, en terrenys calcaris i sobretot en
vessants obacs. C.
CG87 (Vives, 1964).

(Hoppe) Moravec
Willd. subsp.

subsp. divulsa (Stokes) Husn.
Només ha estat citat del territori per Vives
(1964) a Coma Dadell, sobre la Coma, vora un
rierol a 1500 m. RRR.

L. subsp.

(Stokes) Husn.

Carex nigra (L.) Reichard [C. fusca All.]
Sobretot als estatges montà i subalpí, tot i
que també pot baixar al submontà i ascendir a
l’alpí. 950–2420 m. Molleres àcides (Caricetalia
fuscae). C al nord de l’eix Cadí–Moixeró, RR al
sud.

(L.) Reichard

Carex ovalis Good [C. leporina auct.]
Estatges montà i subalpí. 1300–2200 m.
Molleres àcides ( Caricion fuscae). R al nord
de l’eix Cadí–Moixeró, RRR al sud.
CNE (Gruber, 1978), PC (Romo, 1985a)
CG77 (Romo, 1985a).

Good

Carex pallescens L.
Estatges submontà i montà. 1150–1700 m. Sòls
molls, en substrat silici. RRR.

L.
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Carex panicea L.
Estatges montà i subalpí. 1310–2050 m.
Herbassars higròfils i molleres (Molinietalia
coeruleae, Scheuchzerio–Caricetea). RR.

Carex rupestris All.
Espècie que ha estat citada per Gruber (1977,
1978) de diversos llocs del vessant sud del Cadí
occidental, a 2500–2600 m. Nosaltres no l’hi
hem observat. RRR.

L.
All.

Carex paniculata L. subsp. paniculata
Estatges montà i subalpí. 1350–2000 m.
Molleres i herbassars higròfils. RR.
PE; CG87 (Gruber, 1978).

Carex sempervirens Vill. subsp. sempervirens
Des de l’estatge montà superior fins a l’alpí.
1560–2580 m. Pastures xeròfiles o mesòfiles
( Festucion scopariae, Festucion supinae,
Primulion intricatae) i boscos calcícoles de pi
negre (Seslerio–Pinenion). R.
CG78 (Gruber, 1978), CG86 (Vives, 1964),
CG88 (Gruber, 1978).

L. subsp.

Carex praecox Schreb. [C. schreberi Schrank]
Estatge montà. 1100–1350 m. Prats secs. RRR.
Només al vessant cerdà.

Vill. subsp.

Carex sylvatica Huds. subsp. sylvatica
Estatge submontà. 850–1100 m. Boscos
caducifolis humits (Fagetalia sylvaticae). RRR.
EN (Vives, 1964), TAP (Lapraz, 1957).
DG07 (Lapraz, 1957; Vives, 1964).

Schreb.

Huds. subsp.
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Carex tomentosa L.
Només l’hem observat en herbassars humits
vora el santuari del Boscal, 1420 m, i en prats
mesòfils de Prat de Cadí, 1900 m. RRR.
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Carex vulpina L. subsp. nemorosa Schinz &
Keller [C. otrubae Podp.]
Només és conegut de les vernedes del riberal
del Segre, entre Martinet i Bellver, a 950–
1000 m. RRR.

L.
L. subsp.

Carex umbrosa Host subsp. huetiana (Boiss.)
Soó
Estatges subalpí i alpí. 1880–2410 m. Pastures
mesòfiles ( Primulion intricatae, Festucion
supinae, Bromion erecti). R.

Host subsp.

Schinz & Keller

Carlina acanthifolia All. subsp. cynara (Pourr.
ex Duby) Rouy
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
2080 m. Pastures mesòfiles o xeròfiles, boscos
clars (Brometalia). C.

(Boiss.) So

All. subsp.

subsp. umbrosa
Ha estat observat únicament en sòls humits
dels marges del riu d’Alp, a 1300 m. RRR.

(Pourr. ex Duby) Rouy

Carlina acaulis L.
Des de l’estatge montà fins a l’alpí; rarament
baixa al submontà. (1170) 1380–2450 m. Pastures
mesòfiles o xeròfiles, boscos clars (Brometalia).
C.

Host subsp.

L.
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Carlina vulgaris L. subsp. vulgaris
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 800–
1700 m. Pastures xeròfiles o mesòfiles, boscos
clars (Brometalia). C.

Castanea sativa Mill.
Se’n poden veure alguns exemplars plantats
entre Cerc i el Ges (CNW, CG78) i a l’Estanyet
de Gréixer (MO, DG08), a 1130–1200 m.
Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv.
Estatge montà. 1300–1700 m. Rierols d’aigua
clara (Glycerio–Sparganion). RR, però localment
freqüent.
Limitada a la vall de la Molina.

L. subsp.

Carthamus lanatus L.
L’hem observat en dos punts de l’alt Llobregat
(Rigoréixer, a la vall de Gréixer, i el Collet, al
sud de Guardiola de Berguedà) i en un de l’alt
Cardener (damunt de Sant Martí de Guixers),
en llocs ruderals, a 730–940 m. RRR.

(L.) P. Beauv.

Catananche caerulea L.
Estatges submontà i montà. 740–1600 m.
Sobretot en pastures calcícoles seques
d’afinitat mediterrània (Aphyllanthion ). C al
vessant sud de l’eix Cadí–Moixeró, RR al vessant
nord.

L.

Carum carvi L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 800–
2270 m. Sobretot en prats de dall
(Arrhenatherion) i pastures mesòfiles (Bromion
erecti). CC, però es fa escàs cap al sud.

L.

Caucalis platycarpos L.
Estatges submontà i montà. 850–1700 m.
Sembrats (Centaureetalia cyani); també pot
trobar–se en algunes pastures seques molt
pasturades (Xerobromion erecti). R.
SV; CG87 (Vives, 1964).

L.
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Centaurea cyanus L.
Estatges submontà i montà. 750–1400 m.
Sembrats ( Centaureetalia cyani). R al nord de
l’eix Cadí–Moixeró, RR al sud.

L.

Celtis australis L.
Plantat i subespontani, prop dels pobles i
cases de pagès. L’hem observat a CNW, CSE i
TAP (DG07), 750–900 m. Al sector CNW sembla
que tendeix a naturalitzar–se.
Centaurea aspera L.
Estatge submontà. 720–1300 m. Ambients
ruderals secs. R.

L.

Centaurea jacea L.
Sobretot als estatges submontà i montà, tot i
que localment puja fins al subalpí. 750–1900 m.
Pastures mesòfiles (principalment Bromion
erecti), prats de dall (Arrhenatherion) i, en general, tota mena de prats. C.
Sembla que totes les poblacions del territori
s’han de referir a la subsp. vinyalsii (Sennen)
O. Bolòs, Nuet & Panareda, tot i que també
han estat atribuïdes a d’altres tàxons: subsp.
angustifolia Gremli (Vives, 1964; Soriano, 1994)
i subsp. jacea (Vives, 1964).

L.

Centaurea calcitrapa L.
Estatge submontà. 720–1200 m. Ambients
ruderals secs. RR.
Només l’hem vista al sud de l’eix Cadí–Moixeró.
PC; CG87 (Vives, 1964).

L.

Centaurea leucophaea Jord.
Estatges submontà i montà. 950–1600 m. Pastures
seques (Xerobromion erecti, Aphyllanthion). R
al vessant nord de l’eix Cadí–Moixeró, RR al
vessant sud.

L.

Jord.
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Centaurea montana L. subsp. semidecurrens
(Jord.) O. Bolòs & Vigo
Estatge montà. 1300–1600 m. Pastures seques
en llocs assolellats i rocosos. RR al sud de l’eix
Cadí–Moixeró, RRR al nord.
A la serra de les Comes (SV, CG87), a 1960 m,
hi hem trobat plantes que semblen correspondre
a la subsp. montana
montana, bé que presenten algunes
característiques de la subsp. semidecurrens.

Centaurium erythraea Rafn subsp. erythraea
Estatge submontà. 900–1400 m. Pastures en
llocs pedregosos i assolellats (Aphyllanthion,
Xerobromion erecti). RR.
Només l’hem observada al vessant
berguedà.

Rafn subsp.

L. subsp.

(Jord.) O. Bol s & Vigo

Centaurea scabiosa L. subsp. scabiosa
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 760–
1950 m. Sobretot pastures mesòfiles (Bromion
erecti), tambe com a mala herba dels sembrats.
C.

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce
Estatge submontà; rarament al montà. 750–
1100 (1350) m. Herbeis en sòls argilosos
temporalment humits. RR.

(Sw.) Druce

L. subsp.

Centaurea solstitialis L. subsp. solstitialis
L’hem observada als plans d’Alba (Vallcebre),
en un guaret a 1100 m, i prop de Cava, en un
marge de carretera a 1180 m. RRR.

Centranthus lecoqii Jord.
Només l’hem vist entre el serrat de les Esposes
i la Roca d’Urús, on viu en relleixos de cingle i
pedruscalls calcaris, a 1450–1500 m RRR.

Jord.

L. subsp.
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Centranthus ruber (L.) DC.
Només l’hem observat al límit del territori, en
murs del Pont de Bar, de Bellver i de Guardiola
de Berguedà, a 740–1000 m; segurament
naturalitzat a partir de plantes cultivades als
jardins. RRR.

99

Cephalanthera rubra (L.) Rich.
Estatges submontà i montà. 850–1600 m.
Boscos clars i més aviat secs. R.
SV (Vives, 1964) .
CG86, CG87 (Vives, 1964).

(L.) Rich.
(L.) DC.

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
Estatge montà. 1300–1700 m. Boscos i matollars
diversos, bé que abunda sobretot a les fagedes
(Fagion sylvaticae). R al sud de l’eix Cadí–
Moixeró, RR al nord.
CG88 (herbari JACA).

Cephalaria leucantha L.
Estatge submontà. 740–1300 m. Prats secs
(Aphyllanthion, Xerobromion erecti). C a les
conques del Llobregat i el Cardener, RR a les
del Segre i La Vansa.

L.

(Mill.) Druce

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Estatges submontà i montà. 800–1500 (1730) m.
Boscos clars, sobretot pinedes de pi roig. C al
sud de l’eix Cadí–Moixeró, RR al nord.

(L.) Fritsch
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Cerastium alpinum L.
Estatges subalpí i alpí. 1900–2610 m. Pastures
d’alta muntanya ( Caricetalia curvulae,
Seslerietalia coeruleae). RR.
La gran majoria de les plantes del territori
corresponen a la subsp. lanatum (Lam.) Gremli,
en la qual s’inclourien també les formes
glanduloses de la var. glanduliferum Koch
que han estat assenyalades a la capçalera de
la vall de Bastanist (CNE, CG98). Hem trobat la
subsp. glabratum (Hartm.) Á. Löve & D. Löve
únicament a Coma Pregona (v. Soriano, 1992).

Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers.
subsp. brachypetalum
L’hem localitzat únicament en pradells d’anuals
sota el coll de Vanses, a 1400 m. RRR.

Desp. ex Pers. subsp.

L. subsp.

L. subsp.

(Lam.) Gremli

Cerastium cerastoides (L.) Britton
Espècie que només es coneix del territori per
una citació de Vayreda (1902). Al plec
corresponent (herbari Vayreda, BC) hi consta
com a localitat "Muntanya d’Alp" (UTM DG08
o DG18).

(Hartm.) ` . L ve & D. L ve

Cerastium arvense L.
Estatges montà i subalpí. 1450–2350 m.
Pastures pedregoses. RRR.
CSW (Gruber, 1978), TAP (Braun–Blanquet,
1948).
DG18 (Braun–Blanquet, 1948).

Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare
(Hartm.) Greuter & Burdet
Des de l’estatge submontà fins al subalpí;
rarament puja a l’alpí. 740–2220 (2500) m.
Comunitats herbàcies molt diverses, sempre
poc o molt humides. CC.

Baumg. subsp.

L.

(Hartm.) Greuter & Burdet

Flora del Parc Natural del Cadí–Moixeró i de les serres veïnes

Cerastium glomeratum Thuill.
Només observat a Bagà, en camps a 800 m.
RRR.

101

Cerastium semidecandrum L.
Ha estat citat per Vives (1964) poc més enllà
del límit del territori considerat: coll de Jou
(CG86), al costat de la carretera, en comunitats
de l’ Ononidion striatae.

Thuill.
L.

Cerastium perfoliatum L.
Només l’hem vist en un sembrat de la rodalia
d’Urús, a 1250 m. També en sembrats de la
plana cerdana, vora Tartera, fora ja del territori
(DG09). RRR.

L.

Cerastium pumilum Curtis
Estatges submontà i montà. 1040–1670 m.
Pradells d’anuals (Festuco–Sedetalia) i pastures
poc denses. C.
SV; CG87 (Vives, 1964).

Curtis

Cerastium pyrenaicum Gay
Citat de "Comabella" per Vayreda (1882). No l’hem
observat mai al territori. La citació, com d’altres
d’aquesta localitat vayredana, planteja molts
interrogants sobre la seva fiabilitat.

Ceterach of
ficinarum DC., Asplenium ceterach L.
officinarum
Estatge submontà. 1050–1400 m. Murs vells,
fissures de roques. RR.

DC.

Chaenorhinum minus (L.) Lange, Linaria minor
(L.) Desf.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 800–
2030 m. Pradells d’anuals, pedruscalls, camps.
C.

(L.) Lange
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Chaenorhinum origanifolium (L.) Fourr.
subsp. cadevallii (O. Bolòs & Vigo) M. Laínz,
Linaria origanifolia (L.) Cav. subsp. cadevallii
O. Bolòs & Vigo
Estatges montà i subalpí. 1500–2230 m. Fissures
de roques calcàries (Saxifragion mediae). RRR.
SV (Vives, 1964). També existeix poc més a
l’oest del límit del sector CSW, vora el congost
del riu de La Vansa (CG77).

Chaerophyllum temulum L.
Estatges submontà i montà. 740–1600 (1850) m.
Llocs humits i nitrificats (herbassars ruderals,
vorades de bosc, bardisses,…). R.
SV; CG87 (Vives, 1964).

L.

(L.)(L.)
Fourr.
subsp.
(O. Bol s &
Chaenorhinum origanifolium
Fourr.
subsp. cadevallii
(O. Bolòs & Vigo)

Chaerophyllum aureum L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 750–
1980 m. Ambients humits i nitrificats (llocs
freqüentats pel bestiar, voltant de les cases,
bardisses,…). C.

L.

Chaerophyllum hirsutum L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1100–
1900 m. Ambients humits diversos: boscos de
ribera, herbassars higròfils, vorades de bosc,
formacions megafòrbiques. C al nord de l’eix
Cadí–Moixeró, RRR al sud.
CSE; CG97 (Sebastià, 1983).

Chamaespartium sagittale (L.) P. E. Gibbs
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
1080–2170 m. Pot ser dominant en algunes
pastures acidòfiles de l’estatge montà
(Chamaespartio–Agrostidenion ), o bé forma
part d’altres comunitats (prats, matollars,
boscos) sobre substrat silici o en sòls
acidificats. CC als terrenys silicis, RR allà on
el substrat és calcari.

(L.) P. E. Gibbs

Cheilanthes acrostica (Balbis) Tod.
Només el coneixem, molt escàs, dels cingles
càlids del serrat de Santa Eulàlia (Guixers), on
viu en fissures de conglomerats, a uns 960 m.
RRR.

(Balbis) Tod.
L.
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Cheiranthus cheiri L.
Cultivat com a ornamental, i subespontani en
comunitats ruderals, sovint sobre murs vells.
L’hem vist a Bagà (TAP, DG07).
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Chenopodium botrys L.
Observat únicament al llit del Segre sota Torres d’Alàs, a 720 m, i a Tuixén, en marges de
camins a 1250 m. RRR.
(CG89).

Chelidonium majus L.
Estatges submontà i montà. 720–1360 (1700) m.
Ambients humits i nitrificats: vegetació ruderal,
boscos de ribera, … (Glechometalia). C.

L.

Chenopodium foliosum Asch.
Observat una sola vegada, un peu solitari al
coll de la Creueta, a 1900 m. RRR.

L.

Chenopodium album L.
Estatges submontà i montà; no rarament puja
al subalpí. 720–1760 (2030) m. Ambients
ruderals i camps. CC.

Asch.

Chenopodium glaucum L.
Observat fora del territori, però prop del límit
del sector CNW, a l’est de la Seu d’Urgell (CG79),
en fangars nitrificats a 680 m.

L.

Chenopodium bonus–henricus L.
Des de l’estatge montà fins a l’alpí, però
sobretot al subalpí. 1200–2500 m. Indrets
freqüentats pel bestiar (Onopordetalia). C.
Malgrat la manca de dades, és molt probable que també visqui a CSW i EN.

L.

L.
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Chenopodium hybridum L.
L’hem trobat en llocs ruderals sota Gréixer, a
1100 m, i a Cal Quer (Bagà), a 750 m. RRR.

L.

L.

Chondrilla juncea L.
Estatge submontà; accidental més amunt.
740–1270 (2020) m. Ambients ruderals, marges
de camins i camps. R.

Chenopodium opulifolium Schrad. ex Koch
& Ziz
Estatge submontà. 790–1150 m. Camps. RR.

L.

Schrad. ex Koch & Ziz

Chenopodium urbicum L.
Només l’hem trobat prop de Bellver de
Cerdanya, en un femer al costat del Segre, a
1000 m. RRR.

Chrysanthemum segetum L.
Observat una sola vegada —i únicament una
planta— en un camp de cereals de Cavallera,
Guardiola de Berguedà (TAP, DG07), a 800 m;
segurament accidental.
Chrysosplenium oppositifolium L.
Estatge montà; baixa al submontà seguint els
torrents molt ombrívols. 1000–1600 m. Fonts,
roques molles i torrents (Cardamino–Montion).
R al sector oriental de la Cerdanya, RRR a la
resta del territori.

L.

Chenopodium vulvaria L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
780–2030 m. Ambients ruderals, llocs molt
freqüentats pel bestiar i camps. R.

L.

Flora del Parc Natural del Cadí–Moixeró i de les serres veïnes

Cicerbita plumieri (L.) Kirschl.
L’hem observada solament en herbassars
megafòrbics (Adenostylion alliariae) de la
capçalera del riu de Cerc, a 1550 m. RRR.
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Cirsium arvense (L.) Scop.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–1800 (2200) m. Camps, llocs freqüentats
pel bestiar, ambients ruderals, marges de
camins. C.

(L.) Kirschl.
(L.) Scop.

Cichorium intybus L.
Estatge submontà. 740–1300 m. Ambients
ruderals: marges de camins, voltant de cases.
R.

C i r s i u m e r i o p h o r u m (L.) Scop. subsp.
eriophorum
Només l’hem vist al Sitjar, a la vall de la
Molina, en herbassars ruderals a 1400 m. RRR.

L.
(L.) Scop. subsp.

Cirsium acaule Scop. subsp. acaule
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 750–
2540 m. Pastures mesòfiles de tota mena.
CC.

subsp. richterianum (Gillot) Petr.
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 740–
2540 m. Indrets freqüentats pel bestiar
(Onopordetalia). C.

Scop. subsp.

(L.) Scop. subsp.

(Gillot) Petr.
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Cirsium monspessulanum (L.) Hill
Estatges submontà i montà. 720–1750 m.
Jonqueres
i
herbassars
humits
( Holoschoenetalia vulgaris, Molinietalia
coeruleae). C al sud de l’eix Cadí–Moixeró, R al
nord.

Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. vulgare
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
1800 m. Ambients ruderals (Onopordetalia).
R.
SV; CG86 (Vives, 1964).

(Savi) Ten. subsp.
(L.) Hill

Cirsium palustre (L.) Scop.
Estatge montà. 1100–1920 m. Marges de
rierols i molleres, en terrenys àcids. C al nord
de l’eix Cadí–Moixeró, RR al sud.

Cistus laurifolius L.
Trobada únicament al sector CNW, a la carretera de Cerc a coll de Vanses, bé que no en
podem donar localitat concreta ni altitud. El
quadrat UTM assenyalat és CG88, però sembla
més probable que es tracti del CG78.

(L.) Scop.
L.

Cirsium tuberosum (L.) All.
Estatges submontà i montà. 800–1200 m.
Pastures mesòfiles (Bromion erecti) en sòls
argilosos temporalment xops. RR.
Només a la conca del Llobregat.

(L.) All.

Cladium mariscus (L.) Pohl.
Citada per Costa (1877) de "Bagà, llocs més o menys
pantanosos". Soriano (1992) atribueix aquesta citació
a una errada d’impremta que canvià Gavà per Bagà,
com sembla que també opinà Cadevall (1936). És
probable que es tracti efectivament d’una errada,
però la dada no és tan inversemblant si es considera
que no gaire lluny, a Guardiola de Berguedà, hi ha
poblacions de Scirpus maritimus, planta que de
vegades apareix associada a Cladium.
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Cleistogenes serotina (L.) Keng
Coneguda d’Arsèguel, de Rigoréixer (Bagà) i
d’Alp. Prats secs assolellats, en terrenys rocosos (Aphyllanthion, Xerobromion erecti), a
800–1240 m. RRR.

(L.) Keng

Clematis recta L.
Estatges submontà i montà. 720–1600 m.
Vorades de bosc, bardisses. C a RR, segons
sectors.

L.

Clematis vitalba L.
Estatges submontà i montà; rarament puja al
subalpí. 720–1650 (2020) m. Bardisses i boscos
de caducifolis (Querco–Fagetea). CC.
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Clinopodium vulgare L., Satureja vulgaris (L.)
Fritsch
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–1850 m. Vorades de bosc, bardisses
(Origanetalia). C.

L.

Coeloglossum viride (L.) Hartm.
Estatge subalpí. 1770–2000 m. Prats acidòfils i
mesòfils (Nardion strictae, Bromion erecti,
Primulion intricatae). RRR.

(L.) Hartm.

Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet subsp.
cheiranthos (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz
Garm.
Estatges montà i subalpí. (1200) 1600–
1950 m. Matollars de bàlec ( Genistion
europaeae) i comunitats ruderals, sobretot
en substrat silici. C al nord de l’eix Cadí–
Moixeró, RRR al sud.

L.

Coincya monensis(L.)
(L.)
Greuter
& Burdet
subsp. cheiranthos
Greuter
& Burdet
subsp.
(Vill.) Ae
(Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm.
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Colchicum autumnale L.
L’hem vist únicament en tres localitats de la
Cerdanya: més amunt de Pi, al costat del
torrent; vora el torrent de Ridolaina, al sud de
Can Piltre; vora el torrent de la Font Freda,
damunt de Montellà. Prats de dall
(Arrhenatherion), a 1050–1500 m. RRR.

L.

L.

Colutea arborescens L.
Estatges submontà i montà. 900–1600 m.
Rouredes i pinedes aclarides, com també
matollars resultants de la seva degradació
(Quercion pubescenti–sessiliflorae), en llocs
assolellats. RR.
Sota aquest mateix nom han estat
designades tradicionalment plantes que, si
seguíssim el nou tractament taxonòmic
proposat per Talavera & Arista (1999), en
realitat correspondrien a dues espècies
properes: C. arborescens L. [C. arborescens L.
subsp. arborescens] i C. brevialata Lange [C.
arborescens L. subsp. gallica Browicz]. Hem
revisat poc material procedent de l’àrea
d’estudi, on podrien coexistir els dos tàxons,
però tots els exemplars examinats fins ara
han estat determinats com a subsp. gallica
Browicz.

Conopodium majus (Gouan) Loret
Estatges montà i subalpí. 1140–2100 m.
Matollars, herbassars, vorades de bosc;
sobretot en terreny silici. C.
Només l’hem vist al vessant cerdà.
Aquesta espècie probablement també viu
en altres sectors del territori, però hi ha poca
informació fiable, ja que sembla que molt
sovint ha estat confosa amb C. ramosum.
Aquest creiem que és el cas de Vives (1964),
autor que cita C. majus dels sectors SV i PE
(CG87); sospitosament, però, només refereix a
C. ramosum les plantes de pedruscalls
(Thlaspietea rotundifolii) i, en canvi, diu que
C. majus viu en prats i boscos, donant–ne
moltes localitats, algunes de les quals hem
visitat i només hi hem trobat C. ramosum.

(Gouan) Loret

Conopodium ramosum Costa
Des de l’estatge submontà fins al subalpí;
ocasionalment pot arribar a l’alpí. 970–2200
(2580) m. Indrets rocosos i pedruscalls en terreny
calcari, formant part de pastures o de comunitats
de pedrusca (Ononidion striatae, Xerobromion
erecti, Iberidion spathulatae,...). C.
L.

Conium maculatum L.
Observat només en herbassars ruderals
(Onopordetalia) de dues localitats: el Sitjar, a
la vall de la Molina, 1400 m, i Rebost, a la vall
de Gréixer, 1660 m. RRR.

Costa
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Conringia orientalis (L.) Dumort.
Estatges submontà i montà. 1150–1350 m.
Sembrats (Centaureetalia cyani). RRR.
SV; CG87 (Vives, 1964).
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Convolvulus arvensis L.
Sobretot als estatges submontà i montà, tot i
que de vegades puja al subalpí. 740–2020 m.
Terrenys remoguts en vores de camins, indrets
freqüentats pel bestiar i camps (Onopordetalia,
Chenopodietalia). CC.

(L.) Dumort.
L.

Convallaria majalis L.
Estatges montà i subalpí. (1000) 1450–1900 m.
Llocs rocosos calcaris i ombrívols, generalment
en peus de cingle o en pedruscalls situats dins
boscos de faig o de pi roig. RR, però localment
abundant.

Convolvulus cantabrica L.
Estatge submontà. 900–1000 m. Prats secs
(Xerobromion erecti, Aphyllanthion). RRR.

L.

L.

Convolvulus althaeoides L.
No ha estat observat dins el territori, i és poc
probable que s’hi trobi, però sí que ha estat
vist no gaire lluny del límit del sector CNW, en
pradells d’anuals de Castellciutat (herbari
JACA, 111572). UTM CG79.

Conyza bonariensis (L.) Cronquist
Estatge submontà. 850–1120 m. Llocs ruderals
(marges de camins, camps abandonats,…). RR.
(CG79).

(L.) Cronquist

L.
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Conyza
onyza canadensis (L.) Cronquist
Estatge submontà. 720–1000 m. Ambients
ruderals, marges de camins. R.

Coris monspeliensis L. subsp. monspeliensis
Estatge submontà. 740–1300 m. Pastures seques (Aphyllanthion ). C.
Només a la conca del Llobregat–Cardener.

(L.) Cronquist
L. subsp.

Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker
L’hem observada a Guixers, a Guardiola de
Berguedà i al Clot del Moro (Castellar de
n’Hug), en herbassars de marges de camins i
en indrets ruderals, a 720–950 m. RRR.

(Retz.) E. Walker

Coriaria myrtifolia L.
Estatge submontà. 900–1100 m. Bardisses
(Prunetalia spinosae), al domini de les rouredes
o dels carrascars. RRR.
PC (Vives, 1964). També no gaire lluny del
límit del sector CNW (CG79).
Aquesta planta es fa abundant a la conca
del Llobregat, poc més al sud del límit territorial, i també arriba, per la vall del Segre, fins a
la Seu d’Urgell.

Cornus sanguinea L.
Estatges submontà i montà. 720–1300 m.
Bardisses, rouredes i boscos de ribera (Querco–
Fagetea). CC.

L.

Coronilla emerus L., Emerus major Mill.
Estatges submontà i montà; pot arribar fins a
la base del subalpí. 740–1800 m. Boscos i
matollars, sobretot a les rouredes i a les pinedes
afins (Quercion pubescenti–sessiliflorae). C.

L.

L.
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Coronilla minima L. subsp. lotoides (W. D. J.
Koch) Nyman
Estatges submontà i montà. 900–1500 m.
Vessants calcaris rocosos i molt assolellats. R.
Només a les conques del Llobregat i del
Cardener. També és present al Port del Comte,
poc al sud del límit del territori considerat
(CG76).
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Coronilla varia L., Securigera varia (L.) Lassen
Estatges submontà i montà. 800–1700 m.
Herbassars en marges de camins, vorades de
bosc i bardisses (Origanetalia). R.
CG97 (Llensa, 1946).

L.

Coronilla minima L. subsp. lotoides (W. D. J. Koch) Nyman

subsp. minima
Des de l’estatge submontà fins al subalpí; de
vegades fins a la base de l’alpí. 740–2400 m.
Pastures xeròfiles i xeromesòfiles molt diverses,
sobretot en terrenys pedregosos calcaris
(Aphyllanthion, Ononidion striatae, Xerobromion
erecti, Bromion erecti,...). CC, però RR a l’alta
muntanya.

Coronopus squamatus (Forssk.) Asch.
Només l’hem observat als afores de Bagà, en
sòls calcigats (Polygono–Poetalia), a 800 m.
RRR.

(Forssk.) Asch.

L. subsp.

Corydalis solida (L.) Clairv.
Estatges montà i subalpí. 1600–2000 m. Sòls
eutròfics o nitrificats en pastures, clarianes
de bosc i llocs freqüentats pel bestiar. RR.
Només al nord de l’eix Cadí–Moixeró.

Coronilla scorpioides (L.) W. D. J. Koch
Estatge submontà. 800–1225 m. Marges de
camins, prats calcigats, camps. RRR.

(L.) Clairv.

(L.) W. D. J. Koch
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Corylus avellana L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
1900 m. Boscos i matollars ( Querco–Fagetea);
pot ser dominant en petites àrees humides de
sòl rocós. CC a R segons sectors; es va enrarint
progressivament cap a l’oest.

Jacq.

L.

Cotoneaster integerrimus Medik.
Sobretot a l’estatge subalpí, però a la Cerdanya
baixa sovint fins al montà. 1100–2300 m.
Matollars i boscos clars (Juniperion nanae,
Genistion europaeae). C.

Medik.

Cotoneaster tomentosus (Aiton) Lindl.
Estatges submontà i montà. 1000–1750 m.
Boixedes i boscos clars (Querco–Fagetea). RR.

Crepis albida Vill.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
2200 m. Pastures i matollars en indrets rocosos
assolellats. R.
Moltes de les dades que hem aplegat no es
refereixen a entitats taxonòmiques subespecífiques. És molt probable que la major part
de les poblacions corresponguin a la subsp.
macrocephala (Willk.) Babc., a la qual Soriano (1992) atribueix tots els exemplars
examinats dels sectors MO i TAP. L’única citació
explícita de la subsp. albida és de Font (1993),
i correspon a la localitat de Riu (MO, DG08).

Vill.

Crepis biennis L.
Indicada únicament dels prats de la Coma, a
1000 m, per Vives (1964). També ha estat
trobada una mica més al nord del límit del
territori a CNW, al veïnat de Segalers, prop de
la Seu d’Urgell (Montserrat, 1957). RRR.
(CG79).

(Aiton) Lindl.

Crataegus monogyna Jacq.
Estatges submontà i montà. 720–1660 m.
Bardisses i boscos (Querco–Fagetea). CC.

L.
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Crepis capillaris (L.) Wallr.
Estatges submontà i montà. 900–1570 m. Prats
mesòfils o xeròfils (Brometalia erecti), també en
indrets freqüentats pel bestiar (Onopordetalia).
R.
També prop del Port del Comte, poc al sud
del límit del territori (Vives, 1964).
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Crepis mollis (Jacq.) Asch.
Estatges submontà i montà. 1250–1500 m.
Vorades de bosc en terreny silici (Origanetalia,
Aegopodion podagrariae). RR.
Només a la vall de la Molina.

(Jacq.) Asch.

Crepis foetida L.
Només en coneixem les citacions de Vives
(1964) referides a diverses localitats del vessant
sud del Port del Comte (prat Berlà, font Puda,
naixement del Cardener), en prats a 900–
1700 m; el mateix autor també l’esmenta de
SV, però ja fora del territori considerat. Segons
ell "no és rara a la zona". R.

Crepis nicaeensis Balb.
Estatges submontà i montà. 720–1500 m. Prats
de dall, herbassars de marge, camps. RR.

Balb.

Crepis pulchra L.
Estatge submontà. 1050–1280 m. Ambients
ruderals. RR.
També citada per Vives (1964) del Port del
Comte, poc al sud del límit del territori
considerat.

L.

Crepis lampsanoides (Gouan) Tausch
Únicament l’hem observada a Bastanist, a
1350 m. RRR.

L.

(Gouan) Tausch
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Crepis pygmaea L.
Estatges subalpí i alpí; rarament baixa al
montà. 1610–2600 m. Tarteres i pedruscalls
(Iberidion spathulatae). C.

Crocus vernus (L.) Hill subsp. albiflorus (Kit.)
Asch. & Graebn.
Sobretot a l’estatge subalpí, menys corrent al
montà. 1400–2260 m. Pastures mesòfiles i boscos
clars. C.

L.
(L.) Hill subsp.

Crepis setosa Haller f.
Només la coneixem de les vores de camins al
damunt d’Ansovell, pujant cap al Boscal, a
1350 m. RRR.

(Kit.) Asch. & Graebn.

Crocus nudiflorus Sm.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
1000–2000 m. Pastures mesòfiles (Bromion
erecti ), prats de dall ( Arrhenatherion ),
matollars. C a la Cerdanya, RRR i limitat a
l’alta muntanya al Berguedà.

Haller f.

Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.)
Thell. ex Schinz & Keller
Estatges submontà i montà. 780–1550 m. Prats
de dall, ambients ruderals i pastures mesòfiles
o xeromesòfiles. R.

L. subsp.

Sm.

Crucianella angustifolia L.
Estatges submontà i montà. 860–1500 m.
Pradells d’anuals. RRR.
També és present molt a prop del sector
CNE, a les solanes situades al nord del Segre.
(CG89), (CG99).

(Thuill.) Thell. ex Schinz & Keller

L.
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Cruciata glabra (L.) Ehrend.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
2270 m. Boscos, en especial sobre calcàries
( Quercion
pubescenti–sessiliflorae,
Deschampsio–Pinion, Seslerio–Pinenion ),
matollars i pastures d’indrets rocosos,
pedruscalls. CC.
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Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hook.
Citada de "Comabella" per Vayreda (1882). No l’hem
observada mai a la localitat d’aquest nom del sector
TAP on, d’altra banda, tampoc sembla haver–hi
ambients gaire adequats per a l’espècie.

Cucubalus baccifer L.
Estatge submontà. 720–1330 m. Boscos de ribera (Alnion incanae) i bardisses (Prunetalia
spinosae). RR.

(L.) Ehrend.

Cruciata laevipes Opiz
Estatges montà i subalpí. 1200–1900 m.
Herbassars nitròfils, vorades de bosc. RR.
SV; CG87 (Vives, 1964).

L.

Cuscuta campestris Yunck.
Espècie introduïda, en ràpida expansió des de
fa pocs anys, observada fins ara a la
Barceloneta, Guardiola de Berguedà i la Pobla
de Lillet. L’hem vista en camps d’alfals i marges
de camins, a 750–900 m. RRR.

Opiz

Crupina vulgaris Cass.
Estatge submontà. 1020–1320 m. Pastures seques poc denses ( Xerobromion erecti,
Aphyllanthion). RR.
Només a les conques del Segre i del riu de
La Vansa.

Yunck.

Cuscuta epithymum (L.) L. s. l.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
2050 m. Paràsita d’herbes i arbusts baixos, en
ambients oberts i assolellats, des de prats fins
a boscos clars. CC, però rara a les zones altes.

Cass.

Cuscuta epithymum
(L.)(L.)
L. s.L.l. s. l
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Cuscuta europaea L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
950–2020 m. Paràsita de les ortigues, en
herbassars nitròfils ( Onopordetalia). R.

Cynoglossum dioscoridis Vill.
Estatges montà i subalpí. 1400–1850 m.
Sobretot en marges de camins i pistes forestals;
també als indrets freqüentats pel bestiar. RR.
CG86 (Vives, 1964), DG18 (Vayreda, 1902).

L.
Vill.

Cymbalaria muralis G. M. Schulze, Linaria
cymbalaria (L.) Miller
Només la coneixem de Guardiola de Berguedà,
de Bagà i de Baltarga, on viu als murs i parets
de cases, a 730–1000 m. RRR.

Cynoglossum of
ficinale L.
officinale
Des de l’estatge submontà al subalpí. 780–
2200 m. Indrets nitrificats per la presència de
bestiar (Onopordetalia). C a la Cerdanya, R i
gairebé restringit als estatges superiors al sud
de l’eix Cadí–Moixeró.

G. M. Schulze

L.

Cynodon dactylon (L.) Pers.
Estatge submontà. 720–1100 m. Terrenys
calcigats, prop de les cases. RRR.
També prop de CNE, a la riba dreta del Segre.
(CG99).

Cynosurus cristatus L.
Estatges submontà i montà. 1120–1500 m.
Prats humits i nitrificats (Cynosurion cristati).
RRR.

(L.) Pers.
L.
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Cynosurus echinatus L.
Només l’hem observat vora un camí a
l’Hospitalet, vall de Gréixer, a 1280 m. RRR.
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subsp. fragilis
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 1000–
2500 m. Talussos humits i fissures de roques,
en llocs ombrívols. C.

L.
(L.) Bernh. subsp.

Cyperus fuscus L.
Estatge submontà. 720–1050 m. Fangars en
basses, regalls de camins i al riberal dels rius.
RRR.

subsp. huteri (Hausm. ex Milde) Prada & Salvo
Estatges subalpí i alpí. 2000–2350 m. Fissures
de roques calcàries. RRR segons les dades
aplegades, però potser és més corrent del que
sembla. Totes les dades sobre aquest tàxon
provenen de Sáez (1997).

L.

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. subsp. alpina
(Lam.) Hartm.
Citada de l’enforcadura del Pedraforca per
Sáez (1997), en fissures de roques calcàries a
2350 m. RRR.
Gruber (1978) l’inclou en inventaris fitocenològics dels sectors CNE, CNW, CSW, PE i
TAP (DG08); aquestes dades cal considerar–
les amb prevenció, ja que la determinació
segura del tàxon al camp és difícil. En diversos llocs del Cadí (sectors CNW, CNE i CSE)
hem vist exemplars que s’hi aproximen molt,
però que no han estat identificats amb
seguretat.

(Hausm.
ex Milde)
Prad
Cystopteris fragilis(L.)
(L.)Bernh.
Bernh.subsp.
subsp. huteri
(Hausm.
ex Milde)
Prada & Salvo

Cystopteris montana (Lam.) Desv.
Indicada per Sáez (2000b) de la vall de Pi, en
un herbassar megafòrbic a 1580 m. RRR.

(Lam.) Desv.

(L.) Bernh. subsp.

(Lam.) Hartm.
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Cytisophyllum sessilifolium (L.) O. Lang
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 720–
2010 m. Boscos i matollars, sobretot en
rouredes i pinedes afins (Quercion pubescenti–
sessiliflorae); també a les boixedes que resulten de la seva degradació. C.

Dactylis glomerata L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–2100 m. Comunitats obertes molt
diverses, especialment prats de dall, ambients
nitrificats i pastures amb una pressió forta
del bestiar ( Molinio–Arrhenatheretea,
Festuco– Brometea, Artemisietea, Ononido–
Rosmarinetea,...). CCC.

(L.) O. Lang

L.

Cytisus lotoides Pourr., Chamaecytisus supinus
(L.) Link
Estatges submontà i montà. 800–1600 m.
Pastures mesòfiles o xeromesòfiles, en llocs de
sòl una mica acidificat. RR.

Dactylorhiza elata (Poir.) Soó, Orchis elata
Poiret
Estatges submontà i montà. 850–1470 m.
Jonqueres i herbassars higròfils (Molinio–
Holoschoenion, Molinion coeruleae). R.
Només a la conca del Llobregat–Cardener.

Pourr.

Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius
scoparius,
Sarothamnus scoparius (L.) W. D. J. Koch
Hem vist un sol individu d’aquesta espècie, al
talús de la carretera de Bagà a coll de Pal,
just al trencant de Gréixer, a 1000 m;
probablement d’arribada accidental. RRR.

(L.) Link subsp.

(Poir.) So

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, Orchis
incarnata L.
Estatges montà i subalpí. 1300–2000 m.
Molleres (sobretot Caricetalia davallianae).
RRR.
CNE (Gruber, 1978). També prop del límit meridional del sector EN, al torrent de Peguera
(DG06).
Vives (1964) la cita de la Pedra i de la Coma
(SV; CG87), com també d’altres localitats de
baixa altitud fora del territori considerat,
indicant que és la Dactylorhiza més freqüent
als ambients aigualosos i que puja fins a 1300
m. És molt probable que aquestes citacions
corresponguin en realitat a D. elata.
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(L.) So

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, D. maculata
(L.) Soó subsp. meyeri (Rchb.) Tournay, Orchis
maculata L. subsp. meyeri (Rchb.) O. Bolòs &
Vigo
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
750–2000 m. Boscos humits i no gaire densos,
vorades de bosc, molleres. CC a la conca del
Llobregat, R a la resta.
S’han de referir a aquest tàxon la major
part de les poblacions del territori que
tradicionalment havien estat atribuïdes a
Orchis maculata L. o a Dactylorhiza maculata
(L.) Soó.
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(L.) So

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt &
Summerh., Orchis majalis Rchb.
Estatges montà i subalpí. 1330–2000 m.
Molleres i herbassars higròfils (Caricetalia
davallianae, Caricetalia fuscae, Molinietalia
coeruleae). R.
PE; CG87 (Gruber, 1978).

(Rchb.) P. F. Hunt & Summerh.

Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó, Orchis
praetermissa Druce
(Druce) So

Dactylorhiza maculata (L.) Soó, Orchis
maculata L.
Sanz & Nuet (1995) assenyalen aquest tàxon
(com a D. maculata subsp. maculata) dels
quadrats UTM CG98 i DG08 en llocs situats
dins l’àrea d’aquest treball. Caldria estudiar
amb més detall les poblacions d’aquest grup
d’orquídies, per saber quines són la distribució
i l’abundància respectives de D. maculata i D.
fuchsii, dos tàxons no sempre fàcils de separar. En principi, totes les poblacions que hem
observat semblen atribuïbles a D. fuchsii, fins
i tot les de molleres una mica àcides, un hàbitat
que semblaria més favorable a D. maculata.

Citada de la Coma i de la font Puda (SV; CG87), a
l’alt Cardener. Segurament es tracta de confusions
amb D. elata.

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, Orchis
sambucina L.
Només l’hem observada damunt del coll de les
Bassotes i al coll de la Creueta, en prats acidòfils
a 1900–1920 m. RRR.
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Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó,
Orchis traunsteineri Saut. ex Rchb.
Vives (1964) la cita de la Borda de la Coma (SV;
CG87), com també d’altres localitats de l’alt Cardener
fora del territori. Segurament es tracta de confusions
amb D. elata.

Danthonia decumbens (L.) DC.
Estatges montà i subalpí. 1200–2100 m.
Pastures i matollars acidòfils (Nardion strictae,
Genisto–Vaccinion). RR.

L.

Daphne laureola L.
Estatges submontà i montà; rarament puja al
subalpí. 740–1900 m. Boscos i matollars mesòfils
(Querco–Fagetea). CC.
Únicament a la conca del Llobregat–
Cardener.

(L.) DC.

Daphne alpina L.
Observada solament a la vall de Pi, on aquesta
espècie té l’única població coneguda dels
Pirineus (v. Gruber, 1977). Viu en llocs rocosos
calcaris (fissures de roques i tarteres fixades), a
1580–1800 m. RRR.

L.

Daphne mezereum L.
Estatges submontà i subalpí; rarament baixa
al submontà. 1100–2340 m. Boscos frescals de
caducifolis i de coníferes (Fagetalia sylvaticae,
Piceetalia, Pinetalia sylvestris, Quercetalia
pubescentis) i matollars associats. C, però es
va enrarint cap al sud.

L.

Daphne cneorum L.
Estatges subalpí i alpí. 1700–2580 m. Pastures
d’alta muntanya ( Festucion scopariae,
Festucion supinae, Nardion strictae,...), també
en boscos clars (Rhododendro–Vaccinion) i als
pedruscalls (Iberidion spathulatae). CC.
L.
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Datura stramonium L.
Estatge submontà. 720–1300 m. Ambients
ruderals (Chenopodietalia). RR.
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Delphinium verdunense Balb.
Estatges submontà i montà. 780–1400 m.
Conreus (Centaureetalia cyani), erms i marges
de camins. R.

L.
Balb.

Daucus carota L.
Sobretot als estatges submontà i montà, tot i
que ascendeix de vegades fins al subalpí. 740–
1800 (2020) m. Pastures mesòfiles o xeròfiles
(Aphyllanthion, Xerobromion erecti, Bromion
erecti), prats de dall (Arrhenatherion) i ambients
ruderals (Artemisietea, Chenopodietea). CC.

Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 950–
2150 m. Molleres àcides (Caricion fuscae),
comunitats higròfiles d’aigües àcides (Calthion
palustris) i també boscos de ribera (Alnion
incanae). C al vessant nord de l’eix Cadí–
Moixeró, RRR al vessant sud.
CSW (Gruber, 1978).

L.
(L.) P. Beauv.

Delphinium montanum DC.
Estatge subalpí. 1700–2350 m. Tarteres
calcàries orientades al nord ( Iberidion
spathulatae). RRR, però allà on creix pot formar grans poblacions.
PE; CG97 (Busquets et al., 1983; Blanché, 1991).

Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 850–
2360 m. Boscos, matollars i pastures en sòls
àcids. De CCC a RR segons sectors; més rara
cap al sud, on no hi ha substrats silicis i els sòls
acidificats ocupen superfícies limitades.
CG76 (Vives, 1964).

DC.

(L.) Trin.
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Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1000–
1800 m. Ambients ruderals (Chenopodietalia). C a
la Cerdanya, RRR a la resta.

Dianthus armeria L. subsp. armeria
Estatges submontà i montà. 1100–1480 m.
Pastures seques sobre substrat silici
(Xerobromion erecti). RRR.
TAP; DG18 (Vayreda, 1902). D’altra banda,
al sector MO, la coneixem només del vessant
sud.

(L.) Webb ex Prantl

Desmazeria rigida (L.) Tutin, Catapodium
rigidum (L.) Hubbard
Estatge submontà. 740–1400 m. Pradells
d’anuals (Festuco–Sedetalia). RR.
Al sector TAP, coneguda només del vessant
sud.

L. subsp.

D i a n t h u s c a r t h u s i a n o r u m L. subsp.
carthusianorum
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1100–
2000 m. Pastures i pradells en sòls àcids
(Brometalia erecti, Festuco–Sedetalia). C.

(L.) Tutin
L. subsp.

Dethawia tenuifolia (Ramond) Godr. subsp.
tenuifolia
Estatge subalpí. 1950–2250 m. Fissures de roques calcàries, pedruscalls i vessants pedregosos obacs, sovint al sotabosc de pinedes de pi
negre (Seslerio–Pinenion, Festucion scopariae,
Saxifragion mediae). RRR, però allà on viu
forma grans poblacions.

Dianthus deltoides L. subsp. deltoides
Sobretot a l’estatge subalpí, bé que no
rarament apareix també al montà. 1430–
2200 m. Pastures acidòfiles i mesòfiles
( Chamaespartio–Agrostidenion, Nardion
strictae, Mesobromenion). C.
CG87 (Romo, 1985a).

(Ramond) Godr. subsp.

L. subsp.
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Dianthus hyssopifolius L. subsp. hyssopifolius
Des de l’estatge submontà fins a la base de
l’alpí. 750–2400 m. Pastures mesòfiles o
xeromesòfiles molt diverses; també matollars
i boscos clars. CC .
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Dianthus pyrenaicus Pourr. subsp. pyrenaicus
Estatge submontà. 1150–1300 m. Pastures seques ( Xerobromion erecti) sobre silici. RRR.
Només a la Cerdanya.

Pourr. subsp.
L. subsp.

Dianthus multiceps Costa ex Willk.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
800–2200 m. Pastures seques (Aphyllanthion,
Ononidion striatae, Xerobromion erecti) en
vessants assolellats i sovint rocosos; també
als matollars (boixedes) i més rarament en
boscos clars. C.
Només al sud de l’eix Cadí–Moixeró.
Al territori, sovint dins les mateixes àrees,
sembla que conviuen les dues varietats
descrites dins aquest tàxon (var. multiceps i
var. praepyrenaicus (M. Bernal) M. Bernal),
sense que la distribució i l’ecologia respectives
estiguin gaire ben delimitades. La varietat típica deuria ser la més estesa. La var.
praepyrenaicus —endèmica del territori i de
les àrees veïnes— sembla restringida a la franja més septentrional; ha estat citada des de
l’alt Llobregat fins a l’alçada de Gósol (Bernal,
1999).

Dichanthium ischaemum (L.) Roberty
Estatges submontà i montà. 720–1675 m.
Pastures seques ( Xerobromion erecti,
Aphyllanthion). C.

(L.) Roberty

Digitalis lutea L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
1940 m. Boscos clars (Fagion sylvaticae, Quercion
pubescenti–sessiliflorae, Deschampsio–Pinion),
vegetació de marges forestals i també als
pedruscalls obacs. C.

Costa ex Willk.

L.
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Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Estatge submontà. 750–800 m. Mala herba
dels horts (Chenopodietalia). RRR.

Només a les conques del Llobregat i de La
Vansa.

(L.) DC. subsp.
(L.) Scop.

Diplotaxis viminea (L.) DC.

Dipcadi serotinum (L.) Medik.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 800–
2000 m. Pradells i pastures clares (Festuco–
Sedetalia, Aphyllanthion, Xerobromion erecti,
Ononidion striatae ) en indrets rocosos
assolellats, preferentment sobre calcàries. C al
sud de l’eix Cadí–Moixeró, RR al nord.

Citada per Cadevall (1913–1915) dels conreus de
Bagà. Probablement es tracta d’una confusió amb
D. muralis.

Dipsacus sylvestris Huds.
Estatges submontà i montà. 740–1800 m.
Ambients humits i nitrificats: indrets ruderals,
vorades de bosc, marges de camins. C a la
conca del Llobregat, RR a la resta del territori.
SV; CG87 (Vives, 1964).

(L.) Medik.

Diplotaxis erucoides (L.) DC. subsp. erucoides
Estatges submontà i montà. 720–1440 m.
Camps, vores de camins. C.
Sobretot a les conques del Llobregat i el Cardener.

Huds.

Doronicum austriacum Jacq.
L’hem observat a la Mata Negra, al vessant
nord del Moixeró, en una clariana d’avetosa a
1900 m. Sebastià (1983) el trobà a la baga de
Gresolet, citació de la qual hi ha testimoni
d’herbari. També ha estat assenyalat al sector
CNE per Gruber (1978). RRR.

(L.) DC. subsp.

Diplotaxis muralis (L.) DC. subsp. muralis
Estatge submontà. 720–1400 m. Vores de
camins i pastures calcigades. RR.
Jacq.
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Doronicum grandiflorum Lam.
Estatges subalpí i alpí. 2000–2400 m. Tarteres
calcàries més o menys fixades ( Iberidion
spathulatae). RR.
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Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp.
pentaphyllum
Estatge submontà; rarament puja al montà
pels vessants càlids. 740–1370 (1600) m.
Pastures seques d’afinitat mediterrània
(Aphyllanthion). C al sud de l’eix Cadí–Moixeró.
R al nord.

Lam.

Doronicum pardalianches L.
Estatges submontà i montà. 900–1650 m.
Boscos humits (Fagetalia sylvaticae) i herbassars
megafòrbics (Adenostylion alliariae). RR.
CSE (Sebastià, 1983), SV (Vives, 1964).
CG87 (Vives, 1964), DG18 (BC–Vayreda).

Scop. subsp.

Draba aizoides L. subsp. aizoides
Estatges subalpí i alpí. 1780–2580 m. Pastures
d’alta muntanya (sobretot Festucion scopariae);
també pedruscalls i boscos clars. C.

L.
L. subsp.

Dorycnium hirsutum (L.) Ser.
Estatge submontà. 850–1350 m. Pastures seques i matollars assolellats (Aphyllanthion ).
RR.
CSE (Lapraz, 1958). Només a la conca del
Llobregat.

Draba dubia Suter subsp. laevipes (DC.)
Braun–Blanq.
Estatges subalpí i alpí. 2100–2400 m. Fissures de
roques calcàries (Saxifragion mediae). RR.

(DC.)
Braun-Blanq.
Draba dubiaSuter
Sutersubsp.
subsp. laevipes
(DC.)
Braun–Blanq.
(L.) Ser.
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Draba nemorosa L.
Estatges montà i subalpí; rarament baixa al
submontà. 1100–2100 m. Prats calcigats,
ambients ruderals. R al nord de l’eix Cadí–
Moixeró, RRR al sud.

Dracocephalum austriacum L.
Conegut únicament de dos indrets, situats a
tots dos vessants de la serra del Moixeró:
torrent del Saüc i caients meridionals de les
Penyes Altes, a 1400–1860 m. Fissures de roques i pedruscalls fixats, sobre calcàries i en
llocs assolellats. Aquestes localitats són les
úniques conegudes on es fa actualment
aquesta espècie als Pirineus (v. Bou, 1978; Soriano, 1993). RRR.

L.

Draba siliquosa M. Bieb. subsp. carinthiaca
(Hoppe) O. Bolòs & Vigo
Estatges subalpí i alpí. 1950–2530 m. Fissures
de roques i pedruscalls fixats (Saxifragion
mediae). RR.
Dryas octopetala L.
Estatges subalpí i alpí. 1880–2560 m. Pastures
calcícoles en llocs molt pedregosos, sovint
obacs ( Primulion intricatae, Oxytropido–
Elynion). C.

Bieb.
subsp.
(Hoppe)
O. Bol s & Vig
Draba siliquosaM.M.
Bieb.
subsp. carinthiaca
(Hoppe)
O. Bolòs & Vigo

Draba subnivalis Braun–Blanq.
Només la coneixem de dues localitats, a tots
dos vessants del masssís de la Tosa d’Alp: Roc
Negre, 2100 m, i Canal Freda, 2150 m. Hi viu
en fissures de roques i en vessants rocosos,
sobre calcàries. RRR.

Draba subnivalisBraun-Blanq.
Braun–Blanq.

L.

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray, D.
spinulosa (O. F. Müll.) Kuntze subsp. dilatata
(Hoffm.) C. Chr.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1000–
1850 m. Boscos humits, sovint en terrenys pedregosos. RR.
DG18 (Sáez, 1997).
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occidentals, RRR a la part oriental del territori
(on només es coneix de la rodalia de Bagà).
SV (Vives, 1964). També prop del límit nord
de MO, al serrat de Torrelles (DG08).

(Hoffm.) A. Gray

Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser–Jenk. &
Jermy, D. spinulosa (O. F. Müll.) Kuntze subsp.
assimilis (S. Walker) Schidlay
Estatges montà i subalpí. 1300–1800 m. Boscos
humits (Fagion sylvaticae, Rhododendro–
Vaccinion). RRR.
La distribució precisa d’aquest tàxon i del
precedent dins el territori és encara mal
coneguda, ja que la majoria de les dades els
engloben tots dos dintre D. carthusiana (Vill.)
H. P. Fuchs.

(L.) Desf.

Echinochloa crus–galli (L.) P. Beauv.
Estatge submontà. 720–1140 m. Mala herba
dels horts i camps regats (Polygono–Poetalia),
també en talussos i als fangars dels rius. R.

(L.) P. Beauv.

Dryopteris expansa(C.
(C.Presl)
Presl)
Fraser–Jenk.
& Jermy
Fraser-Jenk.
& Jermy

Dryopteris filix–mas (L.) Schott
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1000–
1910 m. Boscos humits (sobretot Fagetalia
sylvaticae). C en general, però RR a PC i SV.

Echinochloa colona (L.) Link
Citada per C. Pujol (in Cadevall et al., 1936) de
Bagà, vora el Bastareny. Podria ser que es tractés
d’una confusió amb l’espècie anterior.

Echinops ritro L. subsp. ritro
Estatge submontà. 750–1100 m. Pastures seques (Aphyllanthion, Xerobromion erecti),
marges de camins. R.
Només al sud de l’eix Cadí–Moixeró.

(L.) Schott

Echinaria capitata (L.) Desf.
Estatges submontà i montà. 800–1550 m.
Marges de camins, prats secs calcigats i pradells
d’anuals, sempre en indrets eixuts, calcaris i
de vegetació poc densa. RR als sectors

L. subsp.
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E c h i n o p s s p h a e r o c e p h a l u s L. subsp.
sphaerocephalus
Estatges submontà i montà. 740–1300 m.
Ambients ruderals, prats secs, marges de
camins, pedruscalls fixats. C al sud de l’eix
Cadí–Moixeró, RR al nord.
CG99 (herb. JACA).

(L.) Roem. & Schult.

Eleocharis quinqueflora O. Schwartz
Estatges montà i subalpí. 1350–2050 m.
Molleres i mulladius (Scheuchzerio–Caricetea
fuscae). RRR.
CG76 i CG96 (Vives, 1964).
L. subsp.

Echium vulgare L.
Sobretot als estatges submontà i montà, però
pot pujar localment fins a assolir l’estatge alpí.
720–2540 m. Pastures seques (Xerobromion
erecti, Aphyllanthion), ambients nitrificats
(Onopordetalia, Chenopodietalia). CC.
No tenim prou dades sobre els tàxons
infraespecífics que es troben a l’àrea d’estudi.
Cal suposar que hi predomina la subsp.
argentae (Pau) Font Quer, però també la
subsp. vulgare deu ser–hi present, almenys
als sectors septentrionals.

O. Schwartz

Elymus caninus (L.) L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 750–
1850 m. Ambients nitrificats diversos: sobretot
en indrets freqüentats pel bestiar
(Onopordetalia), però també en vorades de
bosc ( Glechometalia ), vegetació ruderal,
herbassars megafòrbics,... C.

L.

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.
Estatges submontà i montà. 1350–1550 m.
Basses i molleres. RRR.
SV (Vives, 1964).
CG86 i CG87 (Vives, 1964).

(L.) L.

Elymus hispidus (Opiz) Melderis subsp.
hispidus
Estatges submontà i montà. 750–1560 m.
Indrets nitrificats i de sòl moll (Agropyro–
Rumicion). RR.
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(Opiz) Melderis subsp.

Elymus repens (L.) Gould subsp. repens
Estatges submontà i montà; ocasionalment al
subalpí. 760–1620 (2020) m. Ambients
nitrificats i una mica humits (sobretot
Onopordetalia). R.
SV; CG87 (Vives, 1964).
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Tineo ex Guss. subsp.

Epilobium alpestre (Jacq.) Krock.
Citat de la Molina per Vayreda (1882); es tracta
segurament d’una confusió amb alguna altra espècie
del gènere.

Epilobium alsinifolium Vill.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1150–
2000 m. Fonts i rierols (Calthion palustris),
sobretot damunt substrats silicis. C al vessant
nord de MO i TAP, RRR a la resta.

(L.) Gould subsp.

Endressia pyrenaica (J. Gay ex DC.) J. Gay
Estatge subalpí; de vegades pot baixar al
montà. (1420) 1700–2300 m. Prats acidòfils
(sobretot Nardion strictae , però també
Bromion erecti i Festucion supinae). C a la
zona més nord–oriental, RR a la resta.

Vill.

Epilobium angustifolium L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
950–2010 (2450) m. Clarianes i vorades de
boscos humits ( Carici–Epilobion angustifolii).
CC, però es va enrarint cap al sud–oest.
Abundància fluctuant: esdevé nombrós
després de focs forestals, tales intenses i obertura de vials, però es fa escàs quan el bosc es
recupera.

(J. Gay ex DC.) J. Gay

Ephedra nebrodensis Tineo ex Guss. subsp.
nebrodensis
L’hem observada a la zona que va des del serrat
de les Esposes fins a la Roca d’Urús (Cerdanya),
a 1200–1500 m, i a les Muntanyetes (vessant
sud de la Tosa d’Alp), a 1950 m. Viu en relleixos
de cingles calcaris assolellats. RRR.

L.
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Epilobium collinum C. C. Gmel.
Estatges montà i subalpí. 1400–2100 m.
Pedruscalls silicis ( Androsacetalia alpinae),
rarament apareix també sobre calcàries. RR.

Epilobium palustre L.
Estatges submontà i montà. 1300–1770 m.
Molleres i herbassars higròfils, damunt substrat
silici (Calthion palustris). R.
Només a la Cerdanya.

C. C. Gmel.
L.

Epilobium duriaei J. Gay ex Godr.
Citat de la Molina per Vayreda (1882); segurament
es tracta d’una confusió amb E. collinum. Avui es
considera inexistent al territori català.

Epilobium parviflorum Schreb.
Estatges submontà i montà. 720–1650 m.
Herbassars higròfils (Molinio–Arrhenatheretea,
Convolvuletalia sepium). C.

Epilobium hirsutum L.
Estatges submontà i montà. 720–1530 m.
Jonqueres, vores de recs i rierols (Molinio–
Arrhenatheretea, Convolvuletalia sepium). C.

Schreb.

L.

Epilobium roseum Schreb. subsp. roseum
Només l’hem observat en herbassars higròfils
del riberal del riu d’Alp, a 1150 m. RRR.

Epilobium montanum L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 940–
1950 m. Clarianes i vorades de boscos humits
(Epilobietea angustifolii), herbassars megafòrbics (Adenostylion alliariae). CC al vessant
de l’eix Cadí–Moixeró, RR al sud.

Schreb. subsp.

Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum
Trobat únicament en herbassars higròfils vora
el riu d’Alp, als afores del poble, 1200 m. RRR.
L.
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L. subsp.

Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser
Estatges montà i subalpí; també citada de
l’estatge submontà, però caldria confirmar
aquestes referències. 1250–1950 m. Boscos clars
i matollars en terreny pedregós, pedruscalls
fixats; preferentment en substrat calcari i en
vessants obacs. C.
Moltes de les dades aplegades es refereixen
a E. atrorubens s.l.; és probable que algunes
corresponguin en realitat a la subespècie
parviflora A. & C. Niesch., tàxon termòfil citat
del quadrat UTM DG17 per Sanz & Nuet (1995).
Això és especialment aplicable a les localitats de
baixa altitud, ja que la subespècie atrorubens
sembla netament muntanyenca.
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(L.) Crantz

Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.
Només coneguda de la baga de Gresolet, on
és abundant, i dels solells sobre el Llobregat
prop de la Sala, a l’oest de la Pobla de Lillet,
on és molt rara. 800–1450 m. Sobretot fagedes
(Fagion sylvaticae), rarament en pinedes de pi
roig. RRR, però localment abundant.

(Ehrh.) Sw.

(Hoffm. ex Bernh.) Besser

Epipactis helleborine (L.) Crantz
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 850–
1975 m. Boscos clars, matollars i vorades de
bosc. R.
Com passa amb l’espècie anterior, la major
part de dades aplegades —sobretot les més
antigues— fan referència a E. helleborine s.l.
No es pot excloure que algunes corresponguin
a tàxons afins com E. muelleri Godfery —citada
del quadrat DG17 per Sanz & Nuet (1995)— o
a E. distans Arv.–Touv., del qual, però, no hi
ha per ara cap informació explícita al territori
considerat.

Epipactis palustris (L.) Crantz
Estatges submontà i montà. 750–1470 m.
Jonqueres i herbassars higròfils, en llocs d’aigües
molt carbonatades (Molinio–Holoschoenion,
Molinion coeruleae). RR.

(L.) Crantz

Vigo, Soriano, Carreras, Aymerich, Carrillo, Font, Masalles & Ninot

132

Equisetum arvense L.
Estatges submontà i montà. 720–1700 m. Llocs
aigualosos o molt humits (vores de basses i
rierols, jonqueres, horts, talussos humits,...). C.

Equisetum ramosissimum Desf.
Estatges submontà i montà. 720–1580 m.
Indrets humits (talussos, vores de corrents
d’aigua, boscos de ribera, horts,...); menys
exigent que les altres espècies del gènere. C.

L.
Desf.

Equisetum hyemale L.
Espècie citada per Vives (1964) del pont de
Valls (Guixers), on el va trobar una sola vegada
en una bardissa en sòl humit i calcari, a 850 m.
Se’n conserva un plec testimoni (BC 611540).
RRR.

Equisetum telmateia Ehrh.
Estatge submontà. 720–1300 m. Boscos de ribera (Alnion incanae) i herbassars higròfils
(Molinion coeruleae). RR.
PC; CG86 (Vives, 1964). Només a les conques
del Llobregat i el Cardener.

L.
Ehrh.

Equisetum palustre L.
Estatges submontà i montà. 950–1600 m.
Basses i herbassars higròfils. RR .
CSE; CG98 (Llensa, 1946).

Eragrostis curvula (Schrad.) Nees
Espècie d’origen sud–africà que els darrers
anys ha estat utilitzada per a revegetar els
talussos de carreteres de nova construcció.
Dins el territori considerat ha estat plantada
als accessos meridionals del túnel de Cadí, a
la vall de Gréixer (MO, DG08). També s’ha fet
servir a la carretera de Bellver a la Seu d’Urgell
(CG89), prop del límit amb CNE i CNW.
Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.
Només als pradells d’anuals silicícoles part
damunt de Gréixer, a 1100 m. RRR.

L.
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Erigeron alpinus L.
Estatges subalpí i alpí; molt rarament davalla
al montà. (1575) 1800–2550 m. Pastures de
tendència mesòfila (Bromion erecti, Festucion
supinae, Festucion scopariae). C.
CG87 (Vives, 1964).

(L.) P. Beauv.

Erica arborea L.
D’aquesta espècie, en coneixem un únic peu
—de creixement deficient i molt brostejat pel
bestiar— al Camp de la Ventolana, damunt
de Gréixer, a uns 1300 m, en una roureda
clara sobre substrat silici. RRR.

L.

Erigeron aragonensis Vierh.
Estatges subalpí i alpí. 2000–2540 m. Pastures
d’alta muntanya, en sòls més o menys àcids
(Caricetalia curvulae, Seslerietalia coeruleae).
R.

L.

Erigeron acer L.
Es fa sobretot als estatges submontà i montà,
però pot pujar al subalpí. 720–2020 m.
Pastures xeròfiles o mesòfiles (Bromion erecti,
Aphyllanthion, Xerobromion erecti), i també
ambients ruderals (Chenopodietalia). C.

Vierh.

Erigeron glabratus Hoppe & Horn ex Bluff &
Fingerh.
Només l’hem vist a l’obaga del Penyes Altes de
Moixeró i als Rocs de Canells, en pastures
acidòfiles, a 2050–2200 m. RRR.

L.

Hoppe & Horn ex Bluff & Fingerh.
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Erinus alpinus L.
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 900–
2400 m. Fissures de roques calcàries (Saxifragion
mediae); a les parts baixes, queda restringit
als indrets obacs. C .

L.

E r o d i u m c i c u t a r i u m (L.) L’Hér. subsp.
cicutarium
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–1940 m. Indrets nitrificats. CC.
(CG89).

(L.) L’HØr. subsp.

Eriophorum latifolium Hoppe
Estatges montà i subalpí; rares vegades baixa
al submontà. 1000–2050 m. Molleres alcalines
( Caricetalia davallianae). RR , però localment
abundant.
PE; CG87 (Gruber, 1978).

Hoppe

Erodium ciconium (L.& Jusl.) L’Hér.
Estatge submontà. 1130–1330 m. Ambients
ruderals. RR.

Erodium glandulosum (Cav.) Willd.
Estatge subalpí. 1900–2000 m. Fissures de roques calcàries, en superfícies poc inclinades.
RRR.
Només al vessant meridional de l'eix Cadí–
Moixeró–Tosa d'Alp.

(Cav.) Willd.

Erodium malacoides (L.) L’Hér. subsp.
malacoides
Estatges submontà i montà. 720–1400 m.
Ambients ruderals. R.
Al nord de l’eix Cadí–Moixeró només l’hem
observat a Cava.

(L.& Jusl.) L’HØr.

(L.) L’HØr. subsp.
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Erophila verna (L.) Chevall.
Estatges submontà i montà. 800–1700 m.
Pradells d’anuals (Festuco–Sedetalia), generalment en indrets nitrificats. C .
CG87 (Vives, 1964).
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baixa no rarament fins al montà. 1270–
2580 m. Pastures xeròfiles o mesòfiles
( Brometalia erecti, Caricetalia curvulae,
Seslerietalia coeruleae); més abundant allà
on la càrrega ramadera és molt alta, perquè
el bestiar la rebutja i pot proliferar. CC.

(L.) Chevall.
Gouan

Eruca vesicaria (L.) Cav.
No l’hem observada dins el territori estudiat,
però sí que ha estat trobada en pradells
terofítics a Castellciutat, no lluny del sector
CNW (herbari JACA). UTM CG79.

Eryngium campestre L.
Estatges submontà i montà; ocasionalment
puja al subalpí. 740–2020 m. Pastures xeròfiles
o mesòfiles ( Aphyllanthion, Xerobromion
erecti, Bromion erecti), sobretot en les molt
freqüentades pel bestiar. CC.
L'híbrid entre aquesta espècie i l'anterior
(E. x chevalier Sennen) és freqüent allà on
conviuen totes dues.

(L.) Cav.

Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O. E. Schulz
Sobretot a l’estatge submontà, però puja fins
al montà pels vessants més càlids. 750–1660 m.
Ambients nitrificats en vessants pedregosos
assolellats, relleixos i peus de cingle, marges
de camins, indrets freqüentats pel bestiar,… C.

L.

Erysimum incanum Kunze subsp. aurigeranum
(Jeanb. & Timb.–Lagr.) O. Bolòs & Vigo
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1150–
1900 m. Pastures nitrificades pel bestiar, marges
de camins. RRR.

(Poir.) O. E. Schulz

Eryngium bourgatii Gouan
Sobretot als estatges subalpí i alpí, tot i que

Kunze subsp.
(Jeanb.
& Timb.-Lagr.) O.
Bol s & Vigo
Erysimum incanum
Kunze subsp.
aurigeranum
(Jeanb.
&
Timb.–Lagr.) O. Bolòs & Vigo
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Erysimum grandiflorum Desf. subsp. collisparsum
(Jord.) O. Bolòs & Vigo, E. ruscinonense Jord.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
2200 m. Pastures i matollars en vessants rocosos i assolellats (sobretot Aphyllanthion,
Xerobromion erecti, Ononidion striatae i
Amelanchiero–Buxenion). C.

Desf. subsp.

E u p h o r b i a a m y g d a l o i d e s L. subsp.
amygdaloides
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
Boscos i matollars mesòfils (Querco–Fagetea).
CC a la conca del Llobregat–Cardener, RR a les
conques del Segre i La Vansa.
A CNW, CG89, només hi ha estat citada per
Gamisans & Gruber (1988).

(Jord.) O. Bol s & Vigo

L. subsp.

Erysimum seipkae Polatschek [E. pyrenaicum Jord.]
Estatges subalpí i alpí. 1960–2500 m. Tarteres
( Iberidion spathulatae ) i també pastures
pedregoses (Festucion scopariae, Ononidion
striatae). RR.
PC (Vives, 1964); CSW, CNE i PE (Gruber, 1978).
CG76 i CG86 (Vives, 1964), CG88 i CG97
(Gruber, 1978).

Euphorbia angulata Jacq.
Estatges submontà i montà. 950–1500 m.
Vorades i clarianes de fagedes i de pinedes de
pi roig, generalment en llocs rocosos calcaris i
en vessants obacs. R.
Només a la conca del Llobregat–Cardener.

Jacq.
Polatschek

Eupatorium cannabinum L.
Estatges submontà i montà. 740–1550 m.
Herbassars higròfils ( Molinion coeruleae),
boscos de ribera poc densos (Alnion incanae,
Salicion triandro–neotrichae). C.

L.

Euphorbia chamaesyce L., Chamaesyce
canescens (L.) Prokh.
Havia estat citada per Cadevall (1933) de Bagà,
cap a coll de Jou. L’hem observada a Guardiola de
Berguedà, en uns horts de l’esquerra del Llobregat
(DG07), a tocar del límit del sector TAP.
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Euphorbia characias L. subsp. characias
Estatge submontà. 900–1320 m. Roquissars
calcaris molt assolellats, als relleixos i peus de
cingle. RR a les conques del Llobregat i el
Cardener, RRR a la conca del Segre.
Existeix també, fora del territori però molt
a prop dels límits dels sectors CNE, PC i TAP.
(CG76 i CG99).
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Euphorbia falcata L. subsp. falcata
Estatge submontà. 740–1300 m. Ambients
ruderals i camps. RR.
CG87 (Vives, 1964).

L. subsp.

L. subsp.

Euphorbia cyparissias L.
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 740–
2540 m. Pastures xeròfiles o mesòfiles molt
diverses (Ononido–Rosmarinetea, Festuco–
Brometea, Elyno–Seslerietea). CC.

Euphorbia flavicoma DC. subsp. flavicoma
[E. mariolensis Rouy]
Estatge submontà. 800–1375 m. Pastures seques (Aphyllanthion). C.
Només a la conca del Llobregat. També
molt a prop del límit del territori considerat,
als sectors CNW i PC.
(CG76), (CG79).

DC. subsp.
L.

Euphorbia exigua L. subsp. exigua
Estatge submontà; rarament al montà. 850–
1500 m. Camps c(Centaureetalia cyani) i prats
secs poc densos ( Xerobromion erecti,
Aphyllanthion). RR.
CG76 (Vives, 1964), CG97 (Marcet, 1912).

Euphorbia helioscopia L. subsp. helioscopia
Estatges submontà i montà. 720–1700 m.
Camps, vores de camins, ambients ruderals
(Chenopodietalia). C.

L. subsp.

L. subsp.
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Euphorbia hirsuta L.
Assenyalada de Bagà per C. Pujol (in Cadevall, 1933).
Preferim deixar de banda aquesta citació, no confirmada en temps propers.

Euphorbia peplus L.
Només l’hem observada en ambients ruderals
a la rodalia de Guardiola de Berguedà, a 720 m
i al veïnat de Molnell, a 1000 m. RRR.

Euphorbia lathyris L.
Només la coneixem naturalitzada als horts
d’Urús. 1200 m. RRR.

L.

Euphorbia prostrata Aiton, Chamaesyce
prostrata (Aiton) Small
Estatge submontà. 720–1050 m. Camps, llocs
ruderals i marges de carretera. RRR.

L.

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reut. subsp.
aragonensis (Loscos & J. Pardo) O. Bolòs &
Vigo
Trobada únicament als plans d’Alba (Vallcebre),
en pastures seques (Aphyllanthion) sota pi
roig, a 1100–1250 m. RRR.

Aiton

Boiss. & Reut.
subsp. & Reut. subsp.
(Loscos &aragonensis
J. Pardo) O. Bol s & Vigo
Euphorbia nevadensis
Boiss.
(Loscos & J. Pardo) O. Bolòs & Vigo

E u p h o r b i a s e g u i e r i a n a Neck. subsp.
seguieriana
Estatge submontà. 1020–1300 m. Pastures seques (Xerobromion erecti). RRR.

Euphorbia nicaeensis All. subsp. nicaeensis
Estatges submontà i montà. 800–1500 m.
Pastures seques (Aphyllanthion, Xerobromion
erecti). C.

Neck. subsp.

All. subsp.
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Euphorbia serrata L.
Estatges submontà i montà; accidental al
subalpí. 740–1640 (2020) m. Comunitats
herbàcies molt diverses, en general en terrenys
secs i una mica nitrificats (vores de camins,
pastures seques, ambients ruderals). CC.
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Euphrasia hirtella Jord. ex Reut.
Estatges montà i subalpí. 1330–1880 m. Pastures
mesòfiles o mesoxeròfiles (Brometalia erecti). R.

Jord. ex Reut.

L.

Euphorbia villosa Waldst. & Kit. ex Willd.
Citada —com a E. pilosa L.— de la Molina per
Losa (1947). Malgrat no haver–hi estat observada per cap altre autor, se’n conserva un plec
(BCN s/n, leg. Losa) amb etiqueta de la Molina
que certificaria la validesa de la citació. RRR.
(DG18?).

Waldst. & Kit. ex Willd.

Euphrasia alpina Lam.
Observada únicament a la carretera d’Alp a la
Masella, en pastures a 1200–1300 m. RRR.

Euphrasia minima Jacq. ex DC.
Estatges subalpí i alpí; rarament baixa al
montà. (1400) 1800–2540 m. Pastures acidòfiles
(Nardion strictae, Festucion supinae). R.
PE (Gruber, 1978).
CG76 (Vives, 1964), CG87 (Vives, 1964).
De les dues subespècies presents (subsp.
minima i subsp. sicardii (Sennen) O. Bolòs &
Vigo) domina aquesta darrera; la típica és
molt escassa i limitada a les parts més altes.

Jacq. ex DC.

Euphrasia salisburgensis Funk subsp.
salisburgensis
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 1100–
2560 m. Pastures calcícoles xeròfiles o
xeromesòfiles, sovint una mica pedregoses
(sobretot Festucion scopariae), també als
pedruscalls i tarteres. CC.

Lam.

Funk subsp.
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Euphrasia stricta D. Wolff ex J. F. Lehm.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
2200 m. Pastures ( Brometalia erecti,
Aphyllanthion, Ononidion striatae), també
matollars i boscos clars. C.
Al territori hi convien dues subespècies:
subsp. stricta i subsp. pectinata (Ten.) P. Fourn.
La separació d’aquests dos tàxons no és
senzilla, i bona part de les dades aplegades no
els diferencien, de manera que la distribució i
l’abundància de cadascun no són prou ben
conegudes.

L.

Fallopia baldschuanica (Regel) Holub,
Polygonum aubertii L. Henry
Espècie cultivada als jardins i de vegades
subespontània. Observada amb aquest
caràcter als sectors CNE, CSW, CSE i EN (UTM
CG87, CG97, CG98, CG99 i DG07).

D. Wolff ex J. F. Lehm.

Fallopia dumetorum (L.) Holub, Polygonum
dumetorum L.
Estatges submontà i montà. 720–1500 m.
Bardisses i boscos de ribera pertorbats. RRR.

Evonymus europaeus L.
Només l’hem vist a les bardisses del veïnat del
Collet i de la rodalia de Guardiola, a 720–
750 m. RRR.

(L.) Holub

L.

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve, Polygonum
convolvulus L.
Estatges submontà i montà. 720–1450 m.
Camps i ambients ruderals (Centaureetalia
cyani, Chenopodietalia). CC.

Fagus sylvatica L.
Estatge montà; baixa localment al submontà.
800–1800 m. Forma boscos monospecífics
(fagedes), generalment en vessants obacs
amb boires freqüents i en clotades humides
( Fagion sylvaticae ); també apareix molt
sovint barrejat amb pi roig. CC a l’alta conca
del Llobregat (però RR al vessant sud del
Verd i a Ensija), RRR a les conques del Segre
(restringida a un racó de la vall de l’Ingla) i
de La Vansa (escassos individus a la capçalera
de la vall de Josa).
(L.) ` . L ve
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Festuca airoides Lam. [F. supina Schur]
Estatges subalpí i alpí. 1840–2540 m. Pastures
en sòls àcids (sobretot Festucion supinae). C a
la zona més nord–oriental; es va fent rara cap
al sud i l’oest, on resta limitada a les
depressions amb sòl més profund.
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Festuca gautieri (Hack.) K. Richt. [F. scoparia
(A. Kern. & Hack.) Nyman]
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 800–
2550 m. A l’alta muntanya viu en pastures
seques dels vessants pedregosos ( Festucion
scopariae ), en les quals sovint és dominant;
en zones més baixes sol trobar–se dins les
pinedes, en vessants obacs de fort pendent.
CCC a l’alta muntanya, C a RR a baixa
altitud.

Lam.

Festuca arundinacea Schreb.
Estatges submontà i montà. 740–1750 m. Prats
i herbassars de llocs humits ( Molinio–
Arrhenatheretea). C.

(Hack.) K. Richt.

Festuca gigantea (L.) Vill.
Citada per Gruber (1978) de la "route forestière
d’Adrahent", a 1500 m. Suposem que es
refereix a la pista forestal d’Adraén a Pradell,
que travessa l’obaga d’Adraén. RRR.

Schreb.

Festuca costei (St. Yves) Markgr.–Dannenb., F.
hervieri (St. Yves) Patzke subsp. costei (St.
Yves) O. Bolòs, Masalles & Vigo
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1100–
1900 m. Pastures i matollars secs, en terrenys
rocosos i preferentment damunt silici. R.

(L.) Vill.

Festuca glacialis (Miégev. ex Hack.) K. Richt.
Estatges subalpí i alpí. 2000–2450 m. Ambients
rocallosos obacs, en substrat calcari. RRR .

Festuca costei(St.
(St.Yves)
Yves)Markgr.-Dannenb.
Markgr.–Dannenb.
(MiØgev. ex Hack.) K. Richt.
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Festuca glauca Lam.
Citada per Gruber (1978) en dos inventaris de
carrascar aixecats prop de Cerc i d’Ortedó (CNW;
CG78), damunt substrat calcari, a 800 i 1060 m
respectivament. Amb tota probabilitat es tracta
d’una confusió amb algun altre tàxon.

Festuca heterophylla Lam.
Estatge montà; rarament al subalpí. 1300–1340
(1820) m. Boscos frescals (Fagetalia sylvaticae).
RRR.
CNW (Gruber, 1978), CSE (Sebastià, 1983),
PE (Gruber, 1978).
CG78 (Gruber, 1978), CG97 (Gruber, 1978;
Sebastià, 1983).

Festuca marginataRouy
Rouysubsp.
subsp. andres–molinae
Fuente
& Ortúñez
Fuente
& Ortœ
æez

Festuca gr. ovina L.
Festuca durissima Hackel [F. yvesii Sennen &
Pau]
Des de l’estatge montà superior fins a l’alpí.
1600–2400 m. Pastures seques assolellades, en
terreny pedregós o rocallós ( Festucion
scopariae, Ononidion striatae). C.

Lam.

Festuca marginata Rouy subsp. alopecuroides
(Hackel) K. Richt.
Estatge montà. 900–1930 m. Pastures seques;
indiferent al substrat. CC.
Probablement també als altres sectors.

Festuca durissima Hackel

F. gracilior (Hack.) Markgr.–Dannenb.
Estatge submontà. 750–1250 m. Pastures seques i llocs pedregosos, preferentment damunt
substrat calcari. C.
Probablement també en altres sectors,
almenys al sud de l’eix Cadí–Moixeró.

Rouy subsp.

(Hackel) K. Richt.

La subsp. andres–molinae Fuente & Ortúñez,
més termòfila, ha estat observada als solells
de Paller i de Rigoréixer, a 900–1000 m.
Festuca gracilior(Hack.)
(Hack.)Markgr.-Dannenb.
Markgr.–Dannenb.

Flora del Parc Natural del Cadí–Moixeró i de les serres veïnes

F. liviensis (Verguin) Markgr.–Dannenb.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
860–2100 m. Pastures seques en sòls poc
desenvolupats (Festuco–Brometea). C .
Citada de tots els sectors, amb l’excepció
de CNE i PE, però és possible que una part
important de les dades corresponguin en
realitat al tàxon anterior.
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Festuca pratensis Huds.
Estatges submontà i montà; rara al subalpí.
720–1750 (2020) m. Prats humits, sobretot als
de dall (Arrhenatheretalia ). C.

Huds.

Festuca gr. rubra L.
Festuca liviensis(Verguin)
(Verguin)Markgr.-Dannenb.
Markgr.–Dannenb.

Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell. subsp.
paniculata
La coneixem només del vessant sud del
Puigllançada, sobre Pardinella, en prats termòfils
damunt substrat silici, a 1900–2000 m. RRR.

F. nigrescens Lam.
Des de l’estatge montà fins a l‘alpí. 1200–
2500 m. Pastures mesòfiles (Bromion erecti,
Caricetalia curvulae), sobretot en sòls àcids. CC.

Lam.

(L.) Schinz & Thell. subsp.

subsp. spadicea (L.) Litard.
Estatge subalpí; rarament apareix al montà o
puja fins a l’alpí. (1500)1800–2450 m. Vessants
assolellats i rocosos, però amb sòl profund,
damunt calcàries. RR , però localment
abundant.

F. rubra L. subsp. rivularis (Boiss.) O. Bolòs,
Masalles & Vigo
Només l’hem observada en un prat moll de
Prat de Cadí, a 1880 m. RRR .

s, R.M.
Masalles
&
Festuca rubra L. subsp. rivularis (Boiss.) O.Bol
O. Bolòs,
Masalles
& Vigo

(L.) Schinz & Thell. subsp.

(L.) Litard.
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subsp. rubra
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 800–
2470 m. Prats, molleres, boscos clars. RR.

Filago pyramidata L.
A Bagà i a Alp, en pradells d’anuals a 800–
1250 m. RRR.
També a Castellciutat, no gaire lluny del
límit del sector CNW, UTM CG79 (herbari
JACA).

L. subsp.

F. trichophylla (Ducros ex Gaudin) K. Richt.
Estatges montà i subalpí. 1500–1900 m.
Pinedes, tarteres. RR.

L.

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Estatges submontà i montà. 900–1700 m.
Herbassars humits (Filipendulion ulmariae),
vorades de boscos humits. C al nord de l’eix
Cadí–Moixeró, RRR al sud (només la coneixem
de l’Hospitalet, a la vall de Gréixer).
També ha estat citada de la Pobla de Lillet
(DG17), fora del territori, per Bolòs & Vigo
(1979).

(Ducros ex Gaudin) K. Richt.

x Festulolium loliaceum Asch. & Graebn.
Estatges submontà i montà. 1140–1400 m. Prats
de dall (Arrhenatherion). RRR.

(L.) Maxim.

Filipendula vulgaris Moench
Estatges submontà i montà. 850–1500 m. Pastures
mesòfiles o xeròfiles ( Brometalia erecti,
Aphyllanthion, Ononidion striatae). RR.

Asch. & Graebn.

Ficus carica L.
Cultivada i de vegades subespontània en
murs i talussos, mai gaire lluny dels llocs
habitats. L’hem observada a l’alt Llobregat
(CSE, EN, TAP) i a l’Alt Urgell (CNW), dins els
quadrats CG89, CG88, DG07, DG08 i DG17.
Moench
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Foeniculum vulgare Mill.
Estatge submontà. 720–1300 m. Fenassars,
marges de camins, ambients ruderals. C a la
conca del Llobregat, RR a la resta del territori.
També a la dreta del Segre, molt a prop del
límit del sector CNE (CG79, CG99), Les
poblacions de les conques del Llobregat i del
Cardener pertanyen a la subsp. piperitum
(Ucria) P. Cout. En canvi, les del nord de l’eix
Cadí–Moixeró sembla que corresponen a la
subsp. vulgare
vulgare; aquest és el cas, almenys, dels
exemplars provinents del sector CNW (Cava i
Arsèguel; CG88 i CG89) que hem examinat. És
probable que aquestes poblacions de la conca
del Segre s’hagin originat a partir de la
naturalització de plantes cultivades.
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Vahl

Fraxinus excelsior L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 720–
2000 m. Dispers per llocs de sòl humit: vores
de riu, fondals i torrenteres, marges de prats,...;
molt poques vegades forma veritables
freixenedes i sempre són de reduïda extensió.
CC a les conques del Segre i el Llobregat, RR a
les del Cardener i La Vansa.

Mill.

Fragaria vesca L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
2175 m. Vorades i clarianes de boscos humits.
CC.

L.

Fraxinus ornus L.
Naturalitzat a l’extrem sud del territori, en
marges i boscos propers al riu Aigua de Valls,
vora el pont de la carretera de Berga a Sant
Llorenç de Morunys, a 810–850 m. També és
present a l’oest de la Pobla de Lillet, a la
riba esquerra del Llobregat, molt a prop del
límit sud del sector TAP, UTM DG17 (v.
Aymerich, 1998). RRR .
(CG96).
L.

Fraxinus angustifolia Vahl
Espècie citada per Vives (1964) de les vores de
l’Aigua de Valls, a Gósol i al pont de Valls. No
hi ha estat retrobada en visites recents. RRR.

L.
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Fritillaria nigra Mill. [F. pyrenaica auct.]
Sobretot a l’estatge subalpí; puja a l’alpí per
alguns solells i molt rarament pot arribar a
baixar fins al submontà (solells a l’est de la
Pobla de Lillet, al límit del territori considerat).
(950) 1700–2450 m. Sobretot pastures seques
( Ononidion striatae, Festucion scopariae,
Xerobromion erecti). R.
CSW (Gruber, 1977), PE (Gruber, 1978).

Fumaria of
ficinalis L.
officinalis
Estatges submontà i montà. 750–1800 m.
Ambients ruderals, camps ( Centaureetalia
cyani, Chenopodietalia). R.
(CG89).

L.

Fumaria parviflora Lam.
Estatge submontà. 750–1475 (1700) m. Camps,
ambients ruderals. R.

Mill.

Fumana ericifolia Wallr., F. ericoides (Cav.)
Gand. subsp. montana (Pomel) Güemes &
Muñoz Garm.
Estatges submontà i montà. 800–1420 m.
Pastures seques assolellades (Aphyllanthion,
Xerobromion erecti), sovint en terrenys rocosos. RR.

Lam.

Wallr.

Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–1900 m. Pastures seques, en llocs pedregosos i assolellats ( Aphyllanthion, Ononidion
striatae, Xerobromion erecti). C.

(Dunal) Gren. & Godr.

Fumaria vaillantii Loisel.
Espècie que va ser recol·lectada a Das (TAP),
segons un plec de l’herbari BC–Vayreda.
També l’hem observada molt a prop del límit
del sector CNW, a la solana del Pont de Bar
(UTM CG89), a la riba dreta del Segre (herbari
JACA).
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Gagea fragifera (Vill.) E. Bayer & G. López
[G. fistulosa auct.]
Estatge subalpí. 1775–2210 m. Ambients
nitrificats de l’alta muntanya, generalment en
llocs freqüentats pel bestiar (Onopordetalia).
RR.
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Gagea villosa (M. Bieb.) Duby subsp. villosa
Estatges submontà i montà. 1100–1500 m.
Sembrats (Centaureetalia cyani) i ambients
ruderals. RR, però localment abundant. A TAP,
només al vessant nord.

(M. Bieb.) Duby subsp.

Gagea lutea (L.) Ker Gawl. subsp. lutea
Només la coneixem de Prat Llong, damunt les
Bassotes, en pastures mesòfiles a 2000 m. RRR.

Galanthus nivalis L.
Només l’hem vist a tres localitats: les Bassotes
(Cadí meridional), bosc dels Orris i plans de
Canells (vessant berguedà de la Tosa d’Alp).
Matollars, prats i boscos clars de pi negre, a
1850–2000 m. RRR

(L.) Ker Gawl. subsp.
L.

subsp. b u r n a t i (Terracc.) M. Laínz, G.
reverchonii Degen
L’hem recol·lectada cap a Prat d’Aguiló (Cadí)
i a la jaça de font Canaleta (la Molina), en
comunitats nitròfiles, a 1850 i 1800 m
respectivament. RRR.

(L.) Ker Gawl. subsp.

Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm.
Sobretot als estatges submontà i montà, bé
que puja fins al subalpí pels solells. 750–2100 m.
Pedruscalls calcaris (Stipion calamagrostis),
ocasionalment als sembrats. C.

(Terracc.) M. La nz
Ehrh. ex Hoffm.
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Galeopsis ladanum L.
Estatges submontà i montà. 1100–1800 m.
Pedruscalls i talussos. RR.
PC; CG87 (Vives, 1964).

Galinsoga ciliata (Raf.) Blake
Mala herba dels camps irrigats, que hem trobat
només al fangar d’una bassa seca de la riba
esquerra del Segre, poc a l’oest de Bellver, a
1000 m. És una planta que els darrers temps
apareix —segons quins anys— en abundància
als camps de blat de moro de la plana cerdana.
RRR.

L.

Galeopsis pyrenaica Bartl.
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 1040–
2400 m. Pedruscalls i altres ambients rocosos,
preferentment en substrat silici (Galeopsion
pyrenaicae). C.

(Raf.) Blake

Galinsoga parviflora Cav.
Ha estat citada per Masalles et al. (1996) d’Alp
(DG09) i d’Adrall (CG68), ambdues localitats
situades a la perifèria de l’àrea estudiada
(sectors TAP i CNW, respectivament).

Bartl.

Galeopsis tetrahit L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 940–
1700 m. Ambients nitrificats i humits, en
vorades de bosc i en indrets freqüentats pel
bestiar (Glechometalia). R al vessant nord de
l’eix Cadí–Moixeró, RRR al vessant sud.

Cav.

Galium album Mill.
Observat únicament en marges de prats de
dall i camps d’alfals entre Bagà i Guardiola de
Berguedà, a 750–800 m. RRR.
També prop del límit del sector CNW, a la
rodalia de la Seu d’Urgell (CG79).

L.

Mill.
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Galium aparine subsp. aparine
Estatges submontà i montà; pot arribar a la
part inferior del subalpí. 740–1800 m.
Herbassars nitròfils, i molt sovint també en
boscos de ribera. C.

All.

L. subsp.

Galium maritimum L.
Estatges submontà i montà. 850–1800 m.
Matollars i marges de bosc, en solells rocosos
(Quercetalia pubescentis, Quercetalia ilicis). C.

subsp. spurium (L.) Simonk.
Només l’hem vist en sembrats de Bellver, Olià
i Nas, a 1020–1250 m. RRR.
També prop dels sectors MO i TAP, als
sembrats perifèrics de la plana cerdana (DG08,
DG09).

L.

Galium mollugo L.
Estatges submontà i montà. 750–1500 m.
Vorades de bosc, en llocs frescals (Origanetalia).
RRR.
Només a l’alt Llobregat.

Galium cometerrhizon Lapeyr.
Citat de "la Tosa, Comabella" (TAP) per Vayreda
(1882). L’únic plec de l’espècie conservat a l’herbari
Vayreda porta una etiqueta que diu "Núria, Tosa";
creiem molt probable que provingui de la primera
localitat, on la planta és freqüent.

Galium lucidum All. [G. mollugo L. subsp.
angustifolium auct.]
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 720–
1900 m. Comunitats herbàcies molt diverses,
però sobretot en pastures seques
(Xerobromion erecti, Aphyllanthion). CC.

L.
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Galium odoratum (L.) Scop.
Només el coneixem de la capçalera de la vall
de Bastanist i de la baga de Gresolet. 1300–
1775 m. Fagedes i avetoses (Fagion sylvaticae).
RRR, però localment força abundant.

Murray subsp.

(L.) Scop.

(Roem. & Schult.) O. Bol s & Vigo

subsp. papillosum (Lapeyr.) Batalla & Masclans
ex O. Bolòs
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
1900 m. Vorades i clarianes de bosc (Quercion
pubescenti–sessiliflorae, Origanetalia), pastures
(Brometalia erecti). CC.

Galium parisiense L.
L’hem observat només en pradells d’anuals
acidòfils, vora la Bastida d’Hortons, a 870 m.
RRR.

MurrayMurray
subsp. subsp. papillosum
(Lapeyr.) Batalla(Lapeyr.)
& MasclansBatalla
ex O. Bol&s
Galium pumilum
Masclans ex O. Bolòs

L.

subsp. pinetorum (Ehrend.) Vigo
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
1000–2200 m. Prats i matollars. C.
CG76 (Vives, 1964).

Galium pumilum Murray subsp. marchandii
(Roem. & Schult.) O. Bolòs & Vigo
Estatges subalpí i alpí. 1800–2450 m. Pastures
pedregoses (Elyno–Seslerietea). C..
PE (Gruber, 1978).
CG78, CG87 i CG97 (Gruber, 1978).
Gamisans & Gruber (1988) l’inclouen en
un inventari aixecat a una altitud extraordinàriament baixa, 980 m (CNW, CG89).
Deixem aquesta indicació en suspens, car
podria deure’s a una confusió amb algun
altre tàxon del grup de G. pumilum.
Murray subsp.

(Ehrend.) Vigo

Galium pyrenaicum Gouan
Estatges subalpí i alpí; accidental més avall.
(1200) 1620–2560 m. Pastures pedregoses
(Festucion scopariae), pedruscalls (Iberidion
spathulatae), fissures de roca (Saxifragion
mediae). CC.

Flora del Parc Natural del Cadí–Moixeró i de les serres veïnes

Gouan

Galium tricornutum Dandy
Estatge submontà. 750–1350 m. Sembrats
(Centaureetalia cyani). R.
SV (Vives, 1964).
CG86 i CG87 (Vives, 1964).
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L.

Genista anglica L.
Observada únicament a la solana de la Molina,
en un mulladiu sobre substrat silici, a 1530 m.
Al sector oriental de la mateixa vall, fora ja
del territori considerat, aquesta espècie és
localment abundant. RRR .

Dandy
L.

Galium uliginosum L.
Sobretot a l’estatge montà. (1000) 1450–
1960 m. Herbassars higròfils i molleres
( Molinietalia coeruleae, Scheuchzerio–
Caricetea). RR.
Només al nord de l’eix Cadí–Moixeró,
especialment a la vall de la Molina.
CNW; CG88 (Casanovas, 1996).

Genista balansae (Boiss.) Rouy subsp. europaea
(G. López & Ch. E. Jarvis) O. Bolòs & Vigo,
Cytisus oromediterraneus Rivas Mart. & al.
Sobretot als estatges montà i subalpí, bé que
alguna vegada baixa al submontà. 1150–2000
m. Matollars assolellats sobre substrat silici
(Genistion europaeae). CC al nord de l’eix
Cadí–Moixeró, RRR al sud.
A la conca del Llobregat és restringida a
comptats punts de la vall de Gréixer i del
solell del Puigllançada.

L.

Galium verum L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–2350 m. Pastures mesòfiles (sobretot
Bromion erecti). CC.

(Boiss.) Rouy
subsp. Rouy(G.subsp.
L pez & Ch.
E. Jarvis) O.(G.
Bol sLópez
& Vigo
Genista balansae
(Boiss.)
europaea
& Ch. E. Jarvis) O. Bolòs & Vigo
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Genista cinerea (Vill.) DC. subsp. ausetana O.
Bolòs & Vigo, Genista ausetana (O. Bolòs &
Vigo) Talavera
Estatges submontà i montà. 800–1700 m.
Matollars sobre terrenys calcaris, formant part
de pastures seques i boixedes (Aphyllanthion,
Ononidion striatae, Amelanchiero–Buxenion).
R.
També és present a la part basal del Port
del Comte, sobre Sant Llorenç de Morunys, ja
fora del territori.

Genista scorpius (L.) DC. subsp. scorpius
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
2030 m. Pastures i matollars secs (Aphyllanthion,
Amelanchiero–Buxenion, Xerobromion erecti).
CCC.

(Vill.) DC. subsp.

O. Bol s & Vigo

Genista hispanica L. subsp. hispanica
Des de l’estatge submontà fins al subalpí inferior. 800–2050 m. Pastures seques en llocs pedregosos, sovint sota una coberta clara de
pins (Ononidion striatae, Aphyllanthion). R.
Sobretot al sud de l’eix Cadí–Moixeró.

(L.) DC. subsp.

Genista tinctoria L.
Estatges submontà i montà. 990–1700 m. Vores
de molleres i herbassars higròfils (Molinion
coeruleae), prats mesòfils (Bromion erecti). RR
al vessant nord del Cadí, RRR a la conca del
Llobregat.
A TAP només la coneixem d’una mollera de
Rus (Castellar de n’Hug).

L. subsp.

Genista pilosa L.
Estatges submontà i montà. 1100–1600 m.
Matollars baixos en sòls esquelètics, sobre
substrat silici (en general, roques volcàniques),
cobrint sempre superficies reduïdes; sovint
associada a Calluna vulgaris, però no es pot
pas dir que formin veritables landes. RRR.

L.
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Gentiana acaulis L.
Estatges montà i subalpí. 1400–2260 m.
Pastures mesòfiles en sòls àcids (Bromion erecti,
Nardion strictae); sovint dins boscos clars de
pi negre. CC.

L.

Gentiana alpina Vill.
Estatges subalpí i alpí. 1850–2540 m. Pastures
acidòfiles (Caricetalia curvulae). C.
On conviuen aquesta espècie i la precedent
s'observen plantes de característiques intermèdies, probablement d'origen híbrid
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Gentiana cruciata L. subsp. cruciata
Estatges montà i subalpí; localment baixa al
submontà. 1020–1840 m. Pastures mesòfiles
(Bromion erecti). C al nord de l’eix Cadí–
Moixeró, RR al sud.

L. subsp.

Gentiana lutea L. subsp. lutea
Estatges montà i subalpí. 1500–2100 m.
Pastures mesòfiles ( Bromion erecti), matollars
de ginebró i clarianes de boscos de pi negre,
preferentment damunt substrat silici. C a la
Cerdanya oriental, RR a l’alt Berguedà i RRR al
Cadí nord–occidental (només la hi hem observada al coll de Vanses).

Vill.
L. subsp.

Gentiana burseri Lapeyr.
Únicament a la Mata Negra (vessant nord del
Moixeró) i damunt coll de Jovell (vessant nord
del Cadinell), en pinedes i avetoses acidòfiles
(Rhododendro–Vaccinion) a 1830–1900 m. RRR.

subsp. montserratii (Vivant) O. Bolòs & Vigo
Sobretot a l’estatge subalpí, bé que baixa
sovint al montà. 1600–2000 m. Indrets pedregosos però amb sòls profunds i humits, sobre
calcàries: pastures mesòfiles, vorades forestals,
peus de cingle, herbassars megafòrbics. C.

Lapeyr.

L. subsp.

(Vivant) O. Bol s & Vigo
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Gentiana nivalis L.
Estatges subalpí i alpí. 1900–2450 m. Pastures
mesòfiles o acidòfiles (Caricetalia curvulae).
RRR.

Gentianella campestris (L.) Börner
Des de l’estatge montà fins a l’alpí; molt
rares vegades al submontà. (1100) 1485–
2540 m. Pastures mesòfiles i acidòfiles
(Bromion erecti, Festucion supinae, Nardion
strictae). C.

L.
(L.) B rner

Gentiana pyrenaica L.
Estatges subalpí i alpí. 1830–2540 m. Pastures
acidòfiles ( Nardion strictae, Festucion
supinae). C.

Gentianella ciliata (L.) Borkh.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–2050 m. Pastures mesòfiles (Bromion
erecti) i vorades forestals. C.
També l’hem observada a Odèn, molt a
prop del límit sud–oest del sector PC (CG76).

L.

Gentiana verna L.
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 1000–
2610 m. Pastures rases diverses: limitada a les
mesòfiles (Bromion erecti) a baixa altitud, però
tant a les mesòfiles com a les xeròfiles a l’alta
muntanya. CC als estatges superios, RR en
zones baixes.

(L.) Borkh.

Gentianella tenella (Rottb.) Börner
Estatges subalpí i alpí. 2100–2500 m. Pastures
d’alta muntanya (Festucion supinae, Elyno–
Seslerietea). RRR.
CSW (Gruber, 1978).

L.
(Rottb.) B rner
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Geranium columbinum L.
Estatges submontà i montà. 750–1700 m.
Ambients ruderals. R.
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Geranium pratense L.
Sobretot als estatges submontà i montà; molt
rarament puja al subalpí. 990–1500 (1900) m.
Principalment
en
prats
de
dall
(Arrhenatherion). C al nord de l’eix Cadí–
Moixeró, RRR al sud, on només el coneixem de
Gósol i del coll de les Bassotes.

L.

Geranium dissectum L.
Estatges submontà i montà. 750–1400 m.
Ambients ruderals, marges de camps. RR.

L.

Geranium purpureum Vill.
Estatges submontà i montà. 900–1650 m.
Pedruscalls ( Stipion calamagrostis). RR.

L.

Geranium molle L.
Estatges montà i subalpí. 1440–2000 m.
Ambients ruderals. RR.

Vill.

Geranium pusillum L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 780–
1850 m. Ambients ruderals, en general en llocs
freqüentats pel bestiar o per l’home. C al sud
de l’eix Cadí–Moixeró, RRR al nord.
CNE (Braun–Blanquet, 1948).

L.

L.
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Geranium pyrenaicum L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 730–
2100 m. Ambients ruderals una mica humits.
C.

L.

L.

Geranium robertianum L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
1910 m. Indrets ombrívols i una mica humits,
en boscos, matollars i bardisses (Querco–
Fagetea). C.

Geranium sylvaticum L.
Sobretot als estatges montà i subalpí. 1140–
2270 m. Clarianes de boscos humits (en especial
de pi negre, Rhododendro–Vaccinion), herbassars megafòrbics (Adenostylion alliariae). C al
nord de l’eix Cadí–Moixeró, R al sud.

L.

L.

Geranium rotundifolium L.
Estatges submontà i montà. 740–1600 m.
Ambients ruderals. R.

Geum hispidum Fr.
Estatge montà. 1350–1600 m. Vorades de bosc,
sobre substrat silici. RRR.
TAP; DG18 (BC–Vayreda). Només al nord de
l’eix Cadí–Moixeró.

Fr.

L.

Geranium sanguineum L.
Estatge submontà. 740–1200 m. Vorades
forestals, sobretot de les rouredes (Geranion
sanguinei). RRR.

Geum montanum L.
Només l’hem vist a Clot Palomar (Cadí) i al
vessant nord de la Tosa d’Alp, en prats acidòfils
(Festucion supinae) a 2300–2400 m. RRR.
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Gladiolus italicus Mill.
Les úniques dades recents d’aquesta planta
corresponen a escassos individus vistos en
marges de carreteres i pistes sota Vallcebre i
a l’oest de la Pobla de Lillet, a 800–1000 m.
Va ser observada també als camps de cereals
—el seu hàbitat més característic— de la Coma
per Vives (1964). Cal suposar que la regressió
de l’agricultura a muntanya la deu haver fet
desaparèixer de molts llocs. RRR .
SV; CG87 (Vives, 1964).
L.

Geum rivale L.
Estatges montà i subalpí. 1300–1960 m.
Herbassars higròfils i molleres (Molinietalia
coeruleae, Caricion fuscae). R a la vall de la
Molina, RRR a la resta del territori.
A la conca del Llobregat només el coneixem
d’un punt de la baga de Rebost, a la vall de
Gréixer.
Mill.

Glaucium corniculatum (L.) Rudolph
Observada només en ambients ruderals de
Guardiola de Berguedà (CSE, DG07), segurament amb caràcter accidental.

L.

Geum sylvaticum Pourr.
L’única citació coneguda del territori correspon a
l’inventari d’una pineda (Hepatico–Pinetum) aixecat
per Gruber (1978) "passat Cerc" (CNW; CG78), a
1300 m. No hi ha estat assenyalat per cap altre
autor.

Geum urbanum L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
1850 m. Ambients ruderals frescals (herbassars
ruderals, boscos i matollars freqüentats pel
bestiar). C.

L.

Globularia alypum L.
Només la coneixem dels solells de la baixa vall
de la riera de Saldes, des del serrat de Pujal
(Vallcebre) cap a l’E, a 810–1020 m, i de sobre
Sisquer (vall de La Vansa), a 1220 m. RRR, però
localment abundant a les localitats berguedanes.
És freqüent als solells de la riba dreta del
Segre, a l’est de la Seu d’Urgell, molt a prop
del sector CNW (CG79, CG89).
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Globularia cordifolia L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
2280 m. Pastures seques ( Aphyllanthion,
Ononidion striatae), en terrenys de sòl prim i
sovint fortament erosionats. CC.

Globularia vulgaris L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
1800 m. Pastures xeròfiles o xeromesòfiles
( Aphyllanthion, Xerobromion erecti,
Ononidion striatae). CC al sud de l’eix Cadí–
Moixeró, RR al nord.
Als sectors MO i TAP només la coneixem
del vessant berguedà.
Al territori hi coexisteixen formes referibles a
la subsp. vulgaris —als ambients més secs,
escasses— i a la subsp. willkomii (Nyman) Rouy
—en ambients menys eixuts, freqüents— però
no coneixem en detall la distribució de
cadascuna. Hi ha també nombroses formes
intermèdies, de manera que podria tractar–se
únicament de fenotips sense validesa taxonòmica.

L.

Globularia nudicaulis L.
Limitada al vessant nord del Cadinell. 1630–
1850 m. Pinedes calcícoles de pi negre i pi roig
(sobretot Seslerio–Pinenion), en llocs obacs.
RRR, però localment abundant.

L.

Glyceria plicata (Fr.) Fr.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
780–1900 m. Aigües corrents ( Glycerio–
Sparganion). C.
L.

Globularia repens Lam.
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 860–
2500 m. Creix sobretot a les fissures de roques
calcàries en llocs assolellats ( Saxifragion
mediae), bé que també pot aparèixer en
pastures molt pedregoses (Festucion scopariae,
Ononidion striatae). CC.
(Fr.) Fr.

Lam.
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Gnaphalium sylvaticum L.
Estatge subalpí. 1700–1900 m. Pinedes clares de
sòl àcid (Rhododendro–Vaccinion, Deschampsio–
Pinion). RRR.
TAP; DG18 (herbari BC–Vayreda).
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Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 800–
2000 m. Pastures mesòfiles o xeròfiles, sovint
sota una coberta clara de pins (Bromion erecti,
Aphyllanthion, Xerobromion erecti), molleres
alcalines (Caricetalia davallianae), herbassars
humits (Molinietalia coeruleae). CC al sud de
l’eix Cadí–Moixeró, RR al nord.

L.

Gnaphalium uliginosum L.
Només l’hem observat al fangar d’unes basses
eixutes del riberal del Segre, a l’oest de
Bellver, a 1000 m. RRR.

(L.) R. Br.

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.
Només l’hem observada, una sola vegada, a
les molleres alcalines de Pradell, a 2000 m, on
té una de les escasses localitats conegudes a
Catalunya. RRR.

L.

Goodyera repens (L.) R. Br.
Estatge montà. 1420–1550 m. Coixins de molsa
en boscos de pi roig i, ocasionalment, en
avellanoses. RRR.
EN; CG96 (Garcia Pausas, 1991). TAP; DG18
(Garcia Pausas, 1991).

(L.) Rich.

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman
Estatges montà i subalpí. 1400–2040 m. Boscos
de coníferes frescals i de sòl àcid
(Rhododendro–Vaccinion, Fagion sylvaticae,
Deschampsio–Pinion). R a la Cerdanya, RRR al
sud de l’eix Cadí–Moixeró.

(L.) R. Br.

(L.) Newman
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Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman
Estatges montà i subalpí. 1280–2250 m.
Tarteres i pedrusques calcàries (Thlaspietalia),
sobretot als llocs obacs. C.

Helianthemum apenninum (L.) Mill. subsp.
apenninum
Sobretot a l’estatge submontà. 740–1360
(1750) m. Pastures seques en sòls pedregosos,
preferentment sobre margues (Aphyllanthion).
R.
Només l’hem observat a la conca del
Llobregat–Cardener.
CG87 (Vives, 1964).

(Hoffm.) Newman

Gypsophila repens L.
Sobretot als estatges subalpí i alpí, tot i que
sovint baixa al montà seguint el curs dels
torrents. 1200–2500 m. Pastures pedregoses
de l’alta muntanya (Seslerietalia coeruleae) i
també pedruscalls (Iberidion spathulatae). C a
RR, segons sectors.

(L.) Mill. subsp.

Helianthemum nummularium (L.) Mill.
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 720–
2450 m. Pastures mesòfiles o xeròfiles molt
diverses (Brometalia erecti, Aphyllanthion,
Ononidion striatae,…). CC.

L.

Hedera helix L.
Estatge submontà. 720–1360 m. Boscos i
arbredes més o menys humits, sobretot
d’arbres caducifolis i d’alzines ( Querco–
Fagetea, Quercetea ilicis). CC a la conca del
Llobregat, RR a la resta.

L.

(L.) Mill.

Helianthemum oelandicum (L.) Dum. Cours.
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 720–
2560 m. Pastures seques en indrets pedregosos ( Aphyllanthion, Xerobromion erecti,
Ononidion striatae, Festucion scopariae). CC.
Al territori hi ha almenys dues races
d’aquesta planta: la subsp. italicum (L.) Ces.
és la corrent en zones baixes i mitjanes, mentre
que a l’alta muntanya hi viu la subsp. alpestre
(Jacq.) Ces. No es pot excloure, d’altra banda,
que la subsp. incanum (Willk.) G. López també
hi sigui present, en particular en àrees de
clima continental dels sectors CSW i CNW.
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Helictotrichon sedenense (DC.) Holub, Avena
montana Vill.
Estatges subalpí i alpí. 1600–2560 m. Pastures
pedregoses de l’alta muntanya ( Elyno–
Seslerietea), fissures de roques (Saxifragion
mediae), tarteres (Iberidion spathulatae). CC.

(L.) Dum. Cours.

Helianthus annuus L.
Subespontània als marges de carretera i en
indrets ruderals. L’hem observat prop de
Guardiola de Berguedà (CSE; DG07). També a
la carretera entre Martinet i la Seu d’Urgell,
molt a prop del límit del sector CNW (CG89).
Helianthus tuberosus L.
Estatge submontà. 720–1000 m. Naturalitzat
als boscos de ribera poc o molt alterats. R.
Limitat a les riberes dels rius Segre,
Llobregat i Bastareny.

(DC.) Holub

Heliotropium europaeum L.
Només l’hem vist a Bar, a Bellver i a Gréixer, en
camps i indrets ruderals a 1000–1100 m. RRR.

L.

L.

Helichrysum stoechas (L.) Moench
Estatge submontà. 800–1370 m. Matollars i
pastures seques (Aphyllanthion) en indrets pedregosos càlids. RR.
A TAP, només el coneixem del vessant sud.

Helleborus foetidus L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 750–
2110 m. Boscos clars i matollars (sobretot
Quercion pubescenti–sessiliflorae); també en
pedruscalls assolellats. CC.

L.

(L.) Moench
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Helleborus viridis L. subsp. occidentalis
(Reut.) Schiffn.
Sobretot als estatges montà i subalpí. 1130–
2350 m. Boscos —de faig, pi roig o pi negre—
i matollars frescals ( Vaccinio – Piceetea,
Fagetalia sylvaticae); a l’alta muntanya sovint
també viu als prats. C, però es fa rar cap a
l’oest.

L. subsp.

subsp. pyrenaicum (Lam.) Bonnier & Layens
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 990–
2070 m. Herbassars en sòls humits i nitrificats:
prats de dall (Arrhenatherion), formacions
megafòrbiques (Adenostylion alliariae), boscos
de ribera (Alnion incanae), clarianes forestals
(Atropetalia belladonnae), indrets freqüentats
pel bestiar (Onopordetalia). C al nord de l’eix
Cadí–Moixeró, RR al sud.

(Reut.) Schiffn.
L. subsp.

Hepatica nobilis Mill., Anemone hepatica L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 750–
2210 m. Boscos i matollars molt diversos
(Querco–Fagetea, Vaccinio–Piceetea). CC.

(Lam.) Bonnier & Layens

Herniaria glabra L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 950–
1950 m. Pradells d’anuals (Festuco–Sedetalia),
llocs ruderals. R.

Mill.
L.

Heracleum sphondylium L. subsp. granatense
(Boiss.) Briq.
Només l’hem vist als riberals del Segre (rodalia
de Martinet i de Bellver) i del riu de Cadí (al
sud d’Arsèguel), a 900–1000 m. RR.

Hieracium alatum Lapeyr.
Trobat únicament en marges de pistes forestals,
prop de Paller de Baix (Bagà), a 1000 m.

Lapeyr.
L. subsp.

(Boiss.) Briq.
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Hieracium amplexicaule L.
Des de l’estatge submontà fins a la base de
l’alpí. 1000–2300 m. Fissures de roques.
Cal suposar que la major part de les
anotacions es refereixen a la subespècie típica. La subsp. belveriense (Arv.–Touv. & Gaut.)
Zahn ha estat citada dels marges de Bellver de
Cerdanya (CNE; CG99) per Font Quer (1947).
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Hieracium bourgaei Boiss. [H. bicolor Scheele]
Trobat a la muntanya d’Urús, sobre el Grau de
l’Ós, en replans i fissures de roques silícies, a
1330 m.

Boiss.

L.

Hieracium atropictum Arv.–Touv. & Gaut.
L’hem observada a les parets d’una casa del
Puig (Gisclareny), a 1000 m.

Hieracium breviscapum DC.
Estatges subalpí i alpí. 1875–2540 m. Pastures
d’alta muntanya en sòls àcids (sobretot
Festucion supinae).

DC.

Hieracium atropictum
Arv.–Touv.
& Gaut.
Arv.-Touv.
& Gaut.

Hieracium billyanum Retz
Observat a la Mata Negra, en marges de pista
forestal a 1800 m, i a la capçalera de la vall de
Gréixer, en pastures acidòfiles a 1960 m.

H ieracium briziflorum Arv.–Touv. subsp.
flocculiferum (Zahn) O. Bolòs & Vigo
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1000–
1800 m. Indrets rocallosos calcaris.
Zahn (in Vives, 1964) l’indica del Cadí.

Arv.-Touv.
subsp.
O. Bol s & (Zahn)
Vigo
Hieracium briziflorum
Arv.–Touv.
subsp. (Zahn)
flocculiferum
O. Bolòs & Vigo

Retz
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Hieracium candidum Scheele
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 900–
2100 m. Fissures i replans de roques calcinals
(Saxifragion mediae).

L.

Scheele

Hieracium cantalicum Arv.–Touv.
Observat només a les Roques de la Ventolana,
sobre Gréixer, en pinedes i rouredes solelles,
damunt substrat silici, a 1100–1300 m.

Hieracium cordatum Scheele ex Costa
Hem observat aquesta espècie a Sant Salvador
d’Adraén, a 1650 m, sobre coll Moix, a 2000 m,
i sobre coll de Balma, a 1620 m.
La subsp. heteradenum (Arv.–Touv. &
Cadevall) O. Bolòs & Vigo va ser citada dels
talussos margosos de Bagà per Arvet–Touvet
(1913) i de coll de Jou i de Sant Marc (sobre
Guardiola de Berguedà) per Cadevall (1919–
1931). La subsp. legrandianum (Arv.–Touv.)
Zahn de coll de Jou per Arvet–Touvet (1913).
Finalment la subsp. salvatorum Arv.–Touv. &
Gaut. ha estat indicada de manera poc concreta del Cadí per Zahn (in Vives, 1964).

Hieracium cantalicum
Arv.–Touv.
Arv.-Touv.

Hieracium cavanillesianum Arv.–Touv. & Gaut.
L’hem trobat al coll de l’Escriga (serra de
Gisclareny) i a la serra de Comes Juntes (vessant
nord del Moixeró), en sòls pedregosos calcaris,
a 1350 i 1650 m respectivament.

Scheele ex Costa

Hieracium cordifolium Lapeyr.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 800–
1870 m. Fissures i relleixos de roques.
DG08 (BC–Cadevall).

Hieracium cavanillesianum
Arv.–Touv.
& Gaut.
Arv.-Touv.
& Gaut.

Hieracium cerinthoides L.
Estatges submontà i montà. 780–1700 m.
Indrets pedregosos o rocallosos, damunt
substrat calcinal.

Lapeyr.
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Hieracium eriopogon Arv.–Touv. & Gaut.
Trobat sobre Alp, en pastures (Bromion erecti)
a 1240 m. També indicat per Zahn (in Vives,
1964) del Cadí, concretament la subsp.
querianum (Arv.–Touv. & Gaut.) Zahn.
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Hieracium inuliflorum Arv.–Touv. & Gaut.
Observat al Moixeró, en una pineda calcícola
esclarissada, sobre la boca nord del túnel del
Cadí, a 1300 m.

Hieracium inuliflorum
Arv.–Touv.
& Gaut.
Arv.-Touv.
& Gaut.
Hieracium eriopogonArv.-Touv.
Arv.–Touv.
& Gaut.
& Gaut.

Hieracium glaucinum Jord. [H. praecox Sch.
Bip.]
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 800–
2100 m. Pinedes i marges forestals.

Hieracium lactucella Wallr. Subsp. nanum
(Scheele) P. D. Sell
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí, però
només és freqüent a l’alta muntanya. 1050–
2540 m. Pastures mesòfiles, en sòls poc o molt
àcids.

Jord.

Wallr. subsp.

Hieracium hypeuryum Peter
Estatges montà i subalpí. 1290–2100 m.
Pastures assolellades, sobretot en sòls àcids.
CNE, CSW i CSE (Gruber, 1978).
CG88 i CG98 (Gruber, 1978).

Hieracium laevigatum Willd.
L’hem trobat a la baga de Rebost, en vorades
de bosc a 1400 m, damunt substrat silici.

Willd.
Peter

(Scheele) P.D. Sell
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Hieracium lawsonii Vill.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
1000–2250 m. Ambients rocallosos calcaris i
assolellats.
Als sectors CSW, CNE i PE conegut només
per les citacions de Gruber (1978), i a SV i EN
per les de Vives (1964).
CG87 (Vives, 1964), CG88 (Gruber, 1978),
CG96 (Vives, 1964).

Hieracium murorum L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
800–2200 m. Boscos clars dels vessants obacs,
clarianes i vorades forestals ( Vaccinio–
Piceetea, Fagetalia sylvaticae).

L.

Vill.

Hieracium maculatum Sm.
Observat al turó de la Perdiu (la Molina), en
un matollar de bàlec a 1730 m.

Hieracium nobile Gren. & Godr.
L’hem trobat en uns carrascars esclarissats del
solà de Paller (Bagà), damunt substrat calcinal,
a 1000 m.

Gren. & Godr.

Sm.

Hieracium mixtum Froel.
Trobat en roques calcàries sobre el Prat Llong,
al vessant nord del Port del Comte a uns
2200 m.

Hieracium olivaceum Gren. & Godr.
Observat a les pastures sota el Claper, a
1350 m, al torrent de Font Llebrera, a 1400 m,
i al Pedraforca, a 1620 m.

Gren. & Godr.

Froel.
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Hieracium onosmoides Fr. subsp. subrude
(Arv.–Touv.) Zahn
Citat de la Molina per Vayreda (1902).
(DG18?).
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Hieracium piliferum Hoppe
Citat per Vayreda (1902) de la muntanya
d’Alp.

subsp.
(Arv.-Touv.)
ZahnZahn
Hieracium onosmoidesFr.Fr.
subsp. subrude
(Arv.–Touv.)

Hieracium peleterianum Mérat
Estatges montà i subalpí. 1500–2000 m.
Pastures (Brometalia erecti), sobretot damunt
silici.

Hieracium pilosella L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
850–2200 m. Pastures xeròfiles o mesòfiles
(sobretot Brometalia erecti).

L.
MØrat

Hieracium phlomoides Froel.
Trobat a les pastures seques ( Festucion
scopariae) sota coll de Pradell, a 2030 m.

Hieracium pseudocerinthe (Gaudin) Koch
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
1200–2040 m. Roques calcinals ombrejades.

(Gaudin) Koch
Froel.
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Hieracium purpurascens Scheele ex Willk.
subsp. berganum (Arv.–Touv.) O. Bolòs &
Vigo
Observat només als marges i clarianes de
bosc de la baga de la vall de Gréixer, on és
freqüent, damunt substrat silici i a 1400–
1700 m.

Scheele ex Willk.
subsp. ex Willk.
(Arv.-Touv.)
Bol s & Vigo
Hieracium purpurascens
Scheele
subsp. O.berganum
(Arv.–Touv.) O. Bolòs & Vigo

subsp. serdanyolae (Zahn) O. Bolòs & Vigo
Indicat per Zahn (in Vives, 1964) de les Roques
d’Empalomar, sobre Vallcebre.

Scheele ex Willk. subsp.

(Zahn) O. Bol s & Vigo

Hieracium racemosum Waldst. & Kit. ex
Willk.
L’hem trobat en marges de fageda de les
Rovires (vall de Gréixer), a 1250 m.

Hieracium rectum Griseb. subsp. hecatadenum
Arv.–Touv. & Gaut.
Indicat del Cadí per Zahn (in Vives, 1964).
Hieracium sabaudum L.
Observat als marges d’una pista forestal, entre
pinedes de pi negre, sobre la Molina, a 1700 m.

L.

Hieracium schmidti Tausch
Trobat a la vall de Pi, sota la Muga, a 1770 m.

Tausch

Hieracium solidagineum Fr.
Observat en una pineda de pi roig dels
Castellots (serra de Gisclareny), a 1400 m.

Fr.
Waldst. & Kit. ex Willk.

Flora del Parc Natural del Cadí–Moixeró i de les serres veïnes

Hieracium sonchoides Arv.–Touv.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
900–2100 m. Bardisses i vorades forestals.
SV; CG87 (Vives, 1964).
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Hieracium umbellatum L.
Observat únicament a les Roques de la
Ventolana, sobre Gréixer, en terrenys silicis
rocosos, a 1300 m. També citat de la Molina
per Vayreda (1902).

Hieracium sonchoidesArv.-Touv.
Arv.–Touv.
L.

Hieracium subsericeum Arv.–Touv.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
1000–2200 m. Roques calcinals assolellades.

Hieracium viscosum Arv.–Touv.
Trobat només al Clot de l’Infern (vall de
Gréixer), en pinedes i marges de camins
damunt substrat silici, a 1600 m.

Hieracium subsericeum
Arv.–Touv.
Arv.-Touv.
Hieracium viscosumArv.-Touv.
Arv.–Touv.

Hieracium tardans Peter [H. niveum (Mull.
Arg.) Zahn]
Estatges submontà i montà. 740–1700 m.
Pastures seques en sòls pedregosos (sobretot
Aphyllanthion).

Hieracium vogesiacum (Kirschl.) Fr.
Conegut del territori només per una citació a
la Molina de Vayreda (1902).
(DG18?).

Peter

Hieracium vogesiacum(Kirschl.)
(Kirschl.)
Fr.Fr.
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Hippocrepis comosa L. subsp. comosa
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–2300
m.
Pastures
xeròfiles
i
xeromesòfiles ( Ononido–Rosmarinetea,
Festuco–Brometea, Elyno–Seslerietea). C.

Holosteum umbellatum L. subsp. umbellatum
Estatges submontà i montà. 900–1520 m.
Pradells d’anuals, comunitats ruderals, sembrats.
R.

L. subsp.
L. subsp.

Hippocrepis scorpioides Req. ex Benth., H. comosa
L. subsp. scorpioides (Req. ex Benth.) O. Bolòs,
Masalles, Ninot & Vigo
Citada per Lapraz (1957) de les pinedes de pi roig
situades a l’oest de Bagà, a 950–1000 m, molt
probablement per confusió amb H. comosa, en
opinió de Soriano (1992). Per tot el territori hi ha
formes d’aquest darrer tàxon que recorden força
H. scorpiodes i que poden induïr a confusió. Aquest
és el cas, per exemple, d’un exemplar (462886) de
l’herbari JACA procedent de la Cerdanya i
determinat inicialment com a H. scorpioides que,
en una revisió posterior (rv. Talavera) va ser referit
a H. comosa.

Holcus lanatus L.
Estatges submontà i montà. 740–1450
1700) m. Prats humits ( Arrhenatherion,
Molinion coeruleae); sovint també en indrets
freqüentats pel bestiar ( Onopordetalia). R.
Citat de PC, SV i PE per Vives (1964).
CG87 (Vives, 1964).

L.

Homogyne alpina (L.) Cass.
Estatge subalpí. 1640–2100 m. Boscos acidòfils
de pi negre (Rhododendro–Vaccinion). R.
SV; CG87 (Vives, 1964).

(L.) Cass.

Hordeum murinum L. subsp. murinum
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 720–
2000 m. Ambients ruderals. C.

L. subsp.
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La subsp. leporinum (Link) Arcang. és
present a Castellciutat (CG79), vora la Seu
d’Urgell (herbari JACA), i no es pot excloure
que entri dins el territori considerat.

L. subsp.

(Link) Arcang.

Hordeum vulgare L.
Cultivat i sovint subspontani en marges de
camp i camins. Ha estat citat dels sectors CNW
i CNE.
Hormatophylla lapeyrousiana (Jord.) P.
Küpfer, Alyssum lapeyrousianum Jord.
Des de l’estatge submontà al subalpí. 800–
2250 m. Ambients oberts i assolellats, damunt
substrat rocós calcari: pastures eixutes i molt
pedregoses (Ononidetalia striatae, Xerobromion
erecti), boixedes, matollars de ginebró, fissures
de roca. CC.
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Humulus lupulus L.
Estatge submontà. 750–1350 m. Boscos de ribera i bardisses humides. C al riberal del Segre,
RR a la resta del territori.

L.

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & C. F. P.
Mart., Lycopodium selago L.
Aquesta espècie fou assenyalada per Llensa (1936)
de la baga de Gresolet, en el descens del coll de
Balma al santuari (CSE; CG97). Atenent a les
característiques ambientals del lloc (sobretot el
substrat calcinal) considerem la citació poc
versemblant.

Hylotelephium maximum (L.) Holub, Sedum
telephium L. subsp. maximum (L.) Schinz &
Thell.
Estatges submontà i montà. 780–1600 m.
Indrets pedregosos, talussos forestals, murs
vells; sobretot damunt substrat silici. RR.
CG87 (Vives, 1964).
Bé que es tracta indubtablement d’una
planta autòctona al territori, també és cultivat
sovint com a planta ornamental. Aquesta
pràctica segur que ha afavorit l’expansió de
l’espècie més enllà de la seva àrea original.

(Jord.) P. K pfer

Hornungia petraea (L.) Rchb. subsp. petraea
Estatges submontà i montà. 800–1600 m. Pradells
d’anuals en terrenys rocosos calcaris. RR.
(L.) Holub

(L.) Rchb. subsp.
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Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba,
Sedum telephium L. subsp. fabaria auct.
iber. non (W. D. J. Koch) Kirschl.
Molt rarament cultivat com a ornamental,
només l’hem observat subspontani a la base
d’una paret de Terradelles (TAP, DG07), entre
Bagà i Guardiola de Berguedà, a 750 m.
Hyoscyamus niger L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1050–
1080 m. Indrets nitrificats pel bestiar
(Onopordetalia). R.

Sm.

Hypericum maculatum Crantz
Estatges montà i subalpí. 1250–2000 m.
Herbassars frescals, sovint en vorades o
clarianes de bosc. C a la Cerdanya, RR a la
resta del territori.

L.

Hyparrhenia pubescens (Vis.) Chiov., H. hirta
(L.) Stapf subsp. pubescens (Vis.) Paunero
Només l’hem observada en vessant rocosos
càlids del congost de riu de Cadí (Arsèguel), a
920–970 m, i al serrat de Santa Eulàlia (Guixers),
a 970 m; Vives (1964) la cita de la serra de
Guixers, prop de la segona localitat. RRR.
També viu a les solanes de la riba dreta del
Segre, ja fora del territori estudiat.
(CG79), CG86 (Vives, 1964), (CG89).
Vives (1964) diu que les plantes de Guixers
(i de tot l’àmbit que estudià) són H. hirta
subsp. hirta, tàxon inexistent als Prepirineus.
Creiem que les seves citacions s’han de referir,
sense dubtes, a H. pubescens.

Crantz

Hypericum montanum L.
Estatges submontà i montà; rarament al
subalpí. 1000–1880 m. Boscos clars i matollars
(Querco–Fagetea). R.

L.

(Vis.) Chiov.

Hypecoum imberbe Sm.
Només l’hem trobat en sembrats
(Centaureetalia cyani) de la rodalia de Bellver,
a 1100–1150 m. RRR.

Hypericum perforatum L.
Sobretot als estatges submontà i montà; rares
vegades ascendeix als solells del subalpí. 740–
2020 m. Comunitats herbàcies una mica
nitrificades i assolellades: llocs ruderals,
pastures mesòfiles o xeròfiles, vorades de
bosc,... CC.
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i herbassars de marge, sovint en ambients
poc o molt ruderalitzats. R.

L.

Hypericum richeri Vill. subsp. burseri (DC.) Nyman
Citat de la vall de Pi (CNE; CG98), a 1680 m, per
Gruber (1978). Cap altre autor no ha vist aquest
tàxon al territori i sospitem que podria tractar–se
d’una confusió. En cas de verificar–se la seva citació,
correspondria a una localitat molt isolada de les
altres de l’àrea pirinenca de l’espècie.

Hypericum tetrapterum Fr.
Estatge submontà. 730–1310 m. Herbassars
humits i jonqueres (Molinietalia coeruleae,
Holoschoenetalia vulgaris). RR.

L.

Hyssopus of
ficinalis L.
officinalis
Estatges submontà i montà. 740–1570 m. Pastures
seques (Xerobromion erecti, Aphyllanthion). C.
Les poblacions del territori —d’aspecte força
homogeni en conjunt— han estat referides
tant a la subsp. canescens (DC.) Nyman com a
la subsp. aristatus (Godr.) Nyman. De fet, es
tracta de formes amb caràcters intermedis entre aquestes dues subespècies (pubescència
poc densa, arestes bracteals evidents però no
gaire llargues,...), difícilment atribuïbles a cap
dels tàxons descrits.

Fr.

Hypochoeris maculata L.
Estatges montà i subalpí. 1400–2110 m. Prats
poc o molt acidòfils (Bromion erecti, Nardion
strictae). RR.

L.

Iberis amara L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 780–
2100 m. Camps, marges de camins, pedruscall,
matollars i pastures en terrenys pedregosos i
assolellats. C.

L.

Hypochoeris radicata L.
Estatges submontà i montà. 890–1700 m. Prats

L.
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Iberis bernardiana Godr. & Gren.
Citada de la Tosa d’Alp per Lapraz (1954),
segurament per confusió amb I. spathulata. És un
tàxon dels Pirineus occidentals, inexistent a
Catalunya.

Iberis carnosa Willd. subsp. carnosa
carnosa, I. ciliata
All. subsp. pruitii (Tineo) O. Bolòs & Vigo
Estatge subalpí. 1800–2125 m. Vessants pedregosos assolellats coberts de pastures seques
(Ononidion striatae, Festucion scopariae) o de
boixedes (Amelanchiero–Buxenion). RR.

Iberis sempervirens L.
Des de l’estatge montà superior fins a l’alpí.
1575–2400 m. Ambients pedregosos calcaris o
esquistosos, formant part de matollars
(Juniperion nanae), pastures seques (Festucion
scopariae) o comunitats de tartera (Iberidion
spathulatae). C al sector TAP, R a la resta.
PE; CG97 (Gruber, 1978).

L.

Willd. subsp.

Iberis ciliata All. subsp. ciliata
Només ha estat observada prop de Tuixén, a
1100 m (herbari BCN, leg. Molero). RRR.

Iberis spathulata DC.
Estatges subalpí i alpí. 1700–2600 m. Pedruscalls
i tarteres (Iberidion spathulatae). C al sector
TAP, RR a la resta.
CSE; CG98 (Gruber, 1978).

DC.

All. subsp.

Iberis saxatilis L. subsp. saxatilis
Estatges subalpí i alpí. 1900–2610 m. Pastures
seques (Festucion scopariae ), pedruscalls i
tarteres (Iberidion spathulatae). CC al Cadí i al
Port del Comte, RR als altres sectors.

Ilex aquifolium L.
Estatges submontà i montà; rarament també
al subalpí. 850–1820 m. Boscos humits (sobretot
Fagion sylvaticae). C a la conca del Llobregat,
RR a la resta del territori.

L.

L. subsp.

Flora del Parc Natural del Cadí–Moixeró i de les serres veïnes

Impatiens balfourii Hook. f.
Planta cultivada als jardins, i naturalitzada als
boscos de ribera i als ambients ruderals humits.
L’hem observada al riberal del Segre, on es
troba en clara expansió, i a Guardiola de
Berguedà. 720–840 m. RRR.
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(CSW, CG78; 1400 m), sota Sant Llorenç
prop Bagà, a Guardiola de Berguedà (CSE,
DG07; 800 m) i sota la casa de Millarès, a la
vall de Gréixer (TAP, DG08; 1200 m).
Inula helvetica Weber
Només l’hem observada sota l’Arp, en una
clariana de pineda a 1800 m. RRR.

Hook. f.

Inula conyza DC.
Estatges submontà i montà. 720–1500 m.
Vorades i clarianes de bosc (Origanetalia). R.

Weber

Inula montana L.
Estatge submontà. 1100–1370 m. Pastures seques (Aphyllanthion). RRR.

DC.

Inula helenioides DC.
Estatge submontà. 750–1350 m. Hebassars i
matollars secs (sobretot Aphyllanthion). RRR.

L.

Inula salicina L.
Estatges submontà i montà. 740–1600 m.
Vorades de bosc ( Origanetalia ), pastures
mesòfiles i xeromesòfiles ( Bromion erecti,
Aphyllanthion). C a la conca del Llobregat, RR
a la resta del territori.

DC.

Inula helenium L.
Planta subespontània, que ha format uns
quants petits poblaments a partir d’antics
conreus. Es troba en herbassars humits prop
de cases. L’hem vista vora Cal Torà, a Adraén

L.
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Inula viscosa (L.) Ait.
Observada únicament al marge de la carretera
a mig camí entre l’àrea de servei del túnel del
Cadí i Baltarga, a 1170 m. RRR.
Aquesta espècie tendeix a expandir–se com
a planta viària cap a les valls de muntanya, on
de vegades només hi té una presència fugaç.
Caldrà comprovar si aquest nucli és persistent.

(Mill.) Voss

Iris pseudacorus L.
Estatge submontà. 950–1050 m. Herbassars
higròfils, dins de les vernedes (Alnion incanae)
i en marges de sèquies. R.
Només el coneixem del riberal del Segre.
(L.) Ait.

Ipomoea purpurea Roth
Cultivada com a ornamental i ocasionalment
subespontània. Observada als horts i marges
de Guardiola de Berguedà (CSE, DG07).
Iris germanica L.
Estatges submontà i montà. 720–1400 m. Planta naturalitzada a partir de conreu, que es
troba en talussos propers als llocs habitats. R.

L.

Jasione crispa (Pourr.) Samp. subsp. crispa
Estatges subalpí i alpí. 1900–2540 m. Pastures
d’alta muntanya (Festucion scopariae, Festucion
supinae ). CC als sectors orientals, R als
occidentals.

L.

Iris latifolia (Mill.) Voss
L’hem vist únicament als prats assolellats que
es fan entre els cingles del vessant sud de la
serra del Moixeró, a 1800–2150 m. RRR.

(Pourr.) Samp. subsp.

Jasione laevis Lam. subsp. laevis
Estatges montà i subalpí. 1150–1900 m.
Pastures acidòfiles (sobretot Chamaespartio–
Agrostidenion) sobre substrat silici. R.
Al sistema Moixeró–Tosa d’Alp, únicament
al vessant nord.
CSW; CG77 (Gruber, 1978).
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Jasonia glutinosa (L.) DC.
Estatge submontà. 800–1300 m. Roques
calcàries molt assolellades ( Asplenion
petrarchae). RR.

Lam. subsp.

Jasione montana L.
Estatges submontà i montà. 1040–1600 m.
Terrenys silicis amb sòl poc desenvolupat, en
pradells d’anuals o matollars ( Festuco–
Sedetalia, Genistion europaeae). R.

(L.) DC.

Jasonia tuberosa (L.) DC.
Estatges submontà i montà. 750–1500 m. Sòls
argilosos temporalment humits, en marges de
camins, xaragalls o prats clars (Aphyllanthion,
Deschampsion mediae). C.

L.

Jasminum fruticans L.
Només l’hem observat en un peu de cingle
càlid al congost del riu de Cadí, al sud
d’Arsèguel, a 940 m. RRR.
Viu també a les solanes de la dreta del
Segre, per on arriba fins molt a prop del límit
del sector CNE (UTM CG89 i CG99).

(L.) DC.

Juglans regia L.
Estatges submontà i montà. 750–1300 m. La
noguera apareix en arbredes que volten els
prats, prop de les cases i als boscos de ribera.
En general, es comporta com a subespontània,
però al sector CNW (riberals del Segre i del riu
de Cadí, sobretot) es pot considerar naturalitzada. RR.

L.

L.
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Juncus alpinus Vill.
Espècie coneguda del territori únicament per
les citacions de Gruber (1987) del vessant nord
del Cadinell, a 2010 m, i de Vives (1964) del
camí de Peguera a Ferrús.
(CG96?).

Vill.

Juncus articulatus L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 720–
2020 m. Jonqueres, herbassars higròfils i
molleres (Molinio–Arrhenatheretea, Caricion
fuscae). CC.

Juncus bufonius L.
Sobretot als estatges submontà i montà, tot i
que pot pujar fins al subalpí. 720–1600 (1870)
m. Indrets temporalment inundats (Isoeto–
Nanojuncetea). C.
SV; CG87 (Vives, 1964).

L.

Juncus conglomeratus L.
Estatges submontà i montà. 1020–1700 m.
Jonqueres i herbassars higròfils (Molinietalia
coeruleae). C a la conca del Segre, RR a la del
Llobregat.

L.

Juncus balticus Willd. subsp. pyrenaeus
(Timb.–Lagr. & Jeanb.) P. Fourn.
Només viu a les molleres basòfiles (Caricetalia
davallianae) de Pradell, a 1900–2000 m. RRR,
però localment abundant.

L.

Juncus ef
fusus L.
effusus
L’hem observat únicament en mulladius sobre
substrat silici de la baga del Cadinell, damunt
de coll de Jovell, a 1830–1860 m. Gruber (1978)
el cita dels sectors CSW i CNE, i l’inclou en un
inventari aixecat cap a "la Punta de la Sierra",
localitat desconeguda situada sobre Gósol; les
citacions d’aquest autor correponen a altituds
de 1580–2010 m.
CNE (Gruber, 1978).

(Timb.-Lagr.
& Jeanb.)
P. Fo
Juncus balticusWilld.
Willd.subsp.
subsp. pyrenaeus
(Timb.–Lagr.
& Jeanb.)
P. Fourn.

L.
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Juncus inflexus L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
720–1800 m. Jonqueres i llocs humits, sovint
ruderalitzats
(Agropyro–Rumicion,
Holoschoenetalia vulgaris, Molinietalia
coeruleae ). CC .
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Juncus trifidus L.
Estatges subalpí i alpí. 2000–2450 m. Pastures
d’alta muntanya, en sòls àcids ( Caricetalia
curvulae). RRR.

L.
L.

Juncus subnodulosus Schrank
Estatges submontà i montà. 730–1660 m.
Terrenys inundats la major part de l’any
(basses, marges de recs,...). RRR.

Juniperus communis L. subsp. communis
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
850–2100 m. Boscos i matollars molt diversos. CC.
A l’estatge montà superior i al subalpí
(1600–2100 m) hi són freqüents les formes
de branques subhoritzontals, amb un port
intermedi entre el d’aquesta subespècie i la
següent, d’assignació taxonòmica poc clara.
Aquests individus han estat referits tradicionalment a la var. intermedia (Schur) Sanio
pels autors catalans. En alguns casos mostren
caràcters que els aproximen força a la subsp.
hemisphaerica (K. Presl.) Nyman, que havia
estat citada de la Molina per Amaral & Rocha (1962) i també apareix en inventaris
aixecats per Gruber (1978) als sectors CNW,
CNE, CSW, CSE i TAP (DG18).

Schrank

Juncus tenageia L. f.
Observat només als afores d’Urús, en un regall
de la carretera prop de l’àrea de servei del
túnel del Cadí, a 1200 m. RRR.

L. subsp.

L. f.
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subsp. alpina (Suter) Celak.
Sobretot a l’estatge subalpí, però també puja
a l’alpí en indrets rocosos assolellats. 1650–
2510 m. Boscos i matollars d’alta muntanya
(Piceetalia), especialment als llocs assolellats i
rocosos, on pot ser la planta dominant
(Juniperion nanae). CCC.

L. subsp.

Juniperus sabina L.
Estatge subalpí. 1800–2200 m. Matollars
subalpins, en vessants rocosos assolellats
(Juniperion nanae). RRR.
L. subsp.

(Suter) Celak.

Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus
L’hem observat únicament al vessant meridional de la serra de Guixers i al veí serrat de
Santa Eulàlia, on viu al sotabosc de carrascars
i pinedes de pinassa, en indrets pedregosos i
assolellats, a 900–1200 m. RRR.
També prop del límit meridional del sector
TAP, en una garriga sota Sant Julià de
Cerdanyola (UTM DG07).

L.

Jurinea humilis (Desf.) DC.
Estatge subalpí i base de l’alpí; rarament al
montà. (1600) 1880–2350 m. Pastures seques
molt pedregoses, xaragalls margosos (Festucion
scopariae, Ononidion striatae). RR.

L. subsp.

Juniperus phoenicea L. subsp. phoenicea
Estatges submontà i montà. 800–1650 m.
Vessants rocosos assolellats, en replans de
cingle i fissures de roca calcària. R.
També existeix fora del territori molt a
prop del límit sud del sector PC (UTM CG76).

(Desf.) DC.

Kernera saxatilis (L.) Sweet
Sobretot als estatges montà i subalpí; ocasional al submontà i a l’alpí. 1200–2350 m. Fissures
de roques calcàries ombrívoles (Saxifragion
mediae); més escassa en vessants de fort
pendent i sòl rocós. R.
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subsp. collina (Duby) Bonnier i subsp.
subscaposa (Boiss. & Reut.) Maire
Estatges submontà i montà. 720–1800 m..
Pastures xeròfiles o xeromesòfiles. R.
No tenim informació detallada sobre la
distribució i l’abundància de cadascun
d’aquests tàxons, de distinció no gaire fàcil.

(L.) Sweet

Kickxia spuria (L.) Dumort., Linaria spuria (L.)
Mill.
Estatge submontà. 740–1300 m. Camps, llocs
ruderals. RR.
SV; CG87 (Vives, 1964). Únicament a les
conques del Llobregat i el Cardener.

Knautia arvernensis (Briq.) Szabó subsp.
arvernensis
Estatges montà i subalpí. 1400–1900 m (i
potser a altituds inferiors). Herbassars de llocs
humits (Adenostylion alliariae, Molinietalia
coeruleae). Possiblement RR, però la informació de què disposem és deficient.
Potser també als sectors CNE, CSW, PC, SV
i EN.
Dubtosa a CG86, CG87, CG96, CG98 i CG99.
Al territori considerat, la diferenciació entre aquesta subespècie i la següent poques
vegades ha estat feta d’una manera clara,
amb l’excepció de les citacions de la zona
més oriental (Soriano, 1992). En altres llocs
les dades són sovint massa confuses, i és probable que moltes corresponguin a la subsp.
catalaunica; considerem molt probable, però,
que la subsp. arvernensis realment existeixi
en alguns altres sectors.

(L.) Dumort.

Knautia arvensis (L.) Coult. subsp. arvensis
Només l’hem observada en un prat de dall als
afores de Gósol, a 1450 m. És possible que
alguna de les nombroses anotacions de K.
arvensis s.l. correspongui també a aquesta
subespècie, sobretot entre les provinents de la
Cerdanya, on els prats de dall són més
freqüents. RRR.

(Briq.) Szab subsp.

subsp. catalaunica (Sennen ex Szabó) O.
Bolòs & Vigo.
Estatges submontà i montà; pot pujar al subalpí
pels solells. 740–2025 m. Pastures mesoxeròfiles
(Brometalia erecti, Aphyllanthion ) i vorades
de bosc (Origanetalia). CC.

(L.) Coult.

(Briq.) Szab
subsp. Szabó subsp.
(Sennencatalaunica
ex Szab ) O. Bol (Sennen
s & Vigo.
Knautia arvernensis
(Briq.)
ex Szabó) O. Bolòs & Vigo
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Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori
Estatges subalpí i alpí. 1800–2560 m. Sobretot
a les pastures de les carenes rocoses
(Oxytropido–Elynion); també apareix esparsament en altres prats de l’alta muntanya
(Festucion supinae, Festucion scopariae). R.

Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 800–
2300 m. Sobretot en pastures mesòfiles
(Bromion erecti). CC, més corrent en zones
altes.

(Ledeb.) Schult.
(Vill.) Fiori

Kochia scoparia (L.) Schrad.
Estatge submontà. 740–1300 m. Marges de
carretera i llocs ruderals. C a la conca del
Segre, RR a la del Llobregat.
(CG79).

Koeleria phleoides (Vill.) Pers.
L’hem vista només als afores de Bagà, als
marges d’un hort a 870 m. RRR.

(Vill.) Pers.

(L.) Schrad.

Kochia prostrata (L.) Schrad.
No ha estat vista dins el territori, però sí en
ambients ruderals de la Seu d’Urgell i de
Castellciutat, no gaire lluny del límit del sector
CNW (herbari JACA, plecs 109572 i 16456).
UTM CG79.

Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 720–
2020 m. Sobretot en pastures xeròfiles i
xeromesòfiles (Aphyllanthion, Xerobromion
erecti). CC.
CG89 (Gamisans & Gruber, 1988).

(Lam.) P. Beauv.

(L.) Schrad.
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Koeleria splendens C. Presl.
Estatges submontà i montà; molt rara al
subalpí. 1150–1600 (2070) m. Pastures seques
(Ononidetalia striatae, Xerobromion erecti),
preferentment en substrat silici. R.

C. Presl.

Lactuca perennis L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 860–
2040 m. Vessants rocosos assolellats coberts
de pastures seques poc denses (Ononidion
striatae, Aphyllanthion, Xerobromion erecti).
RR.

Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 720–
2500 m. Sobretot a les pastures seques
(Aphyllanthion, Xerobromion erecti, Ononidion
striatae, Festucion scopariae). CC.
Les formes de petites dimensions que es troben
a l’alta muntanya han estat referides de vegades a
la subsp. humilis Braun–Blanq., de validesa
taxonòmica discutible. Aquestes han estat
observades a les pastures seques (Festucion
scopariae) de les parts més altes (1900–2500 m).
L.

Lactuca serriola L.
Estatge submontà. 720–1360 m. Indrets
freqüentats pel bestiar (Onopordetalia), llocs
ruderals (Chenopodietalia) i també pedruscalls
(Stipion calamagrostis). R.

(Honck.) Gaudin

Laburnum anagyroides Medik.
Naturalitzat arran del límit sud del sector TAP,
en bardisses de la riba esquerra del Llobregat,
sota la Sala (la Pobla de Lillet), a 780 m (UTM
DG17). També ha estat plantat darrerament,
en gran quantitat, als talussos de la carretera
de Puigcerdà a la Seu d’Urgell, prop del límit
dels sectors CNE i CNW (UTM CG89 i CG79), de
manera que els propers anys no seria gens
estrany que també es trobés naturalitzat a la
vall del Segre.

L.
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Lactuca tenerrima Pourr.
L’hem observada a Gréixer, en un camp
abandonat, en terreny silici, a 1100 m. És
coneguda també de la Molina, segons
testimoni de l’herbari Vayreda. RRR.

Pourr.

Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl. subsp.
viminea
Estatges submontà i montà. 780–1510 m.
Ambients poc o molt ruderalitzats, amb terra
remoguda, sobretot en marges de camins. RR.

(L.) J. & C. Presl. subsp.

Lactuca virosa L.
Estatges submontà i montà. 1000–1780 m.
Ambients ruderals, en llocs una mica humits.
RR.
PC; CG87 (Vives, 1964).

Lamium album L.
Estatges montà i subalpí; molt rarament baixa
al submontà. (1100) 1350–2210 m. Indrets
freqüentats pel bestiar (Onopordetalia). C als
sectors nord–orientals, RR a la resta.

L.

Lamium amplexicaule L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 720–
2030 m. Camps ( Centaureetalia cyani ),
ambients ruderals. C a baixa altitud, RR en
cotes elevades.

L.

Lamium hybridum Vill.
Estatge submontà. 740–1350 m. Camps i
ambients ruderals. R.

Vill.
L.
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Lamium maculatum L.
Estatges submontà i montà. 1000–1700 m.
Vorades de boscos humits, en llocs nitrificats
(Glechometalia, Atropetalia belladonnae). RR.
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Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.
Estatges submontà i montà. 760–1400 m.
Ambients ruderals en indrets secs. RR.
També fou citada per Vives (1964) molt poc
al sud del límit del sector PC. (UTM CG76).

L.

Lamium purpureum L.
Mala herba dels horts, només observada a la
rodalia de Bagà i de Guardiola de Berguedà,
a 740–800 m. RRR.

Lapsana communis L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 720–
1860 m. Herbassars de sòl nitrificat i una mica
humit (ambients ruderals, boscos de ribera,
herbassars megafòrbics, vorades de boscos
mesòfils,...). C.

L.

Lappula deflexa (Wahlenb.) Garcke
Observada únicament en un punt del torrent
de Coma Oriola (vessant nord de la Tosa
d’Alp), en una balma freqüentada pel bestiar.
En aquest mateix sector, també havia estat
trobada a la font Canaleta, Porxo del Sitjar,
per Vayreda (1882). Aquestes són les úniques
localitats comprovades d’aquesta planta als
Pirineus (v. Soriano, 1993). 1660–1800 m. RRR.

L.

Laserpitium gallicum L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
2050 m. Vessants rocosos assolellats, sobre
calcàries. C.

L.
(Wahlenb.) Garcke
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Laserpitium latifolium L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 850–
1980 m. Boscos clars, matollars i vorades
forestals; sobretot en rouredes i fagedes
(Quercetalia pubescentis, Fagion sylvaticae),
més escàs en pinedes (Vaccinio–Piceetea). C.

L.

Laserpitium nestleri Soy.–Will.
Estatges montà i subalpí. 1200–2000 m.
Vessants obacs sobre substrat calcari rocós,
generalment sota una coberta forestal clara
de pins o de faig. C.

Lathraea clandestina L.
Estatge submontà. 800–1200 m. Creix com a
paràsita dels verns i altres arbres de ribera
(Alnion incanae). RR.
Limitada als boscos de ribera del Segre i del
riu d’Alp.

L.

Lathraea squamaria L.
Estatge submontà. 770–1000 m. Paràsita dels
verns i d’altres arbres de ribera (Alnion
incanae). RRR.
Limitada als boscos de ribera del Llobregat
i del Bastareny.

Laserpitium nestleriSoy.-Will.
Soy.–Will.
L.

Laserpitium siler L.
Estatges montà i subalpí; molt esporàdicament
al submontà. (950) 1400–2150 m. Replans de
cingle i vessants molt rocosos, sobre calcàries
i en llocs frescals. RR.

L.

Lathyrus angulatus L.
Trobada només a la conca del riu de Cerc, en
pradells d’anuals sobre substrat silici, a 1000–
1050 m. RRR.

L.
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Lathyrus annuus L.
Espècie citada per Vives (1964) prop del límit
meridional del territori considerat, vora el camí
de la font Puda, entre Sant Llorenç de Morunys
i la Coma (SV, CG86).
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Lathyrus cirrhosus Ser.
Estatge submontà. 1000–1200 m. Marges de
camins i talussos assolellats, en terrenys silicis.
RRR.

Ser.
L.

Lathyrus aphaca L.
Estatge submontà. 900–1290 m. Sembrats
(Centaureetalia cyani ), marges de camins,
ambients ruderals. RR.
SV; CG86 (Vives, 1964).

Lathyrus hirsutus L.
Només en coneixem una citació, deguda a
Cadevall (1907): Bagà, vora el camí de l’Adou
(MO o CSE; probablement DG07).

L.

L.

Lathyrus cicera L.
Només l’hem observat en camps i pradells
terofítics de la rodalia de la Bastida d’Hortons,
a 900–1100 m. RRR.

L.

Lathyrus filiformis (Lam.) J. Gay
L’hem observat molt a prop del límit meridional del sector EN, en pastures seques de
Montcalb (CG96), a 1400 m.
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Lathyrus latifolius L.
Estatge submontà. 720–1380 m. Bardisses,
marges de camins i vorades de bosc, en llocs
poc o molt assolellats. R.

Lathyrus nissolia L.
Només l’hem observat en pradells d’anuals
sota el coll de Vanses, a 1350 m. RRR.

L.
L.

Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler
Estatges submontà i montà. 970–1640 m.
Boscos (sobretot Deschampsio–Pinion), en sòls
àcids. R al vessant nord de la serra del Cadí,
RRR a l’alt Llobregat i a Ensija.

(Reichard) B ssler

Lathyrus niger (L.) Bernh.
L’hem trobat a la conca del riu de Cerc i a la
rodalia de Gréixer, en boscos clars de roures i de
pi roig, damunt substrat silici, a 1300–1500 m.
RRR.
També sota Sant Julià de Cerdanyola, prop
del límit meridional del sector TAP (UTM DG07).

(L.) Bernh.

Lathyrus laevigatus Waldst. & Kit. Gren. subsp.
occidentalis (Fisch. & C. A. Mey.) Mansf., L.
occidentalis (Fisch. & C. A. Mey.) Fritsch
Estatge montà. 1300–1700 m. Herbassars de
vorades i clarianes de boscos humits (sobretot
Fagion sylvaticae). RRR.

&&
Kit.Kit.
Gren.
subsp.
(Fisch.
Lathyrus laevigatusWaldst.
Waldst.
Gren.
subsp. occidentalis
(Fisch. & C. A. Mey.) Mansf.

Lathyrus pratensis L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
720–2200 m. Ambients molt diversos: prats,
bardisses, matollars, boscos oberts, pedruscalls,... CC.
Una forma de petites dimensions, sense
circell (o amb el circell molt poc desenvolupat)
i sovint glaucescent, habita algunes tarteres i
pedruscalls del territori. La planta és abundant
al Pedraforca (CG97) i també l’hem observada
als vessants septentrionals del Cadí (CG98) i
del Verd (CG87). Es fa igualment en altres
muntanyes properes, com la serra de Queralt
(DG06), al Berguedà, i la serra d’Odèn (CG76),
a l’Alt Urgell. La constància dels caràcters
d’aquestes formes de pedruscall, que es

Flora del Parc Natural del Cadí–Moixeró i de les serres veïnes

mantenen en poblacions d’àrees allunyades,
suggereix una possible diferenciació genètica.
Caldria estudiar–les amb detall per veure si es
tracta de simples fenotips o bé mereixen un
reconeixement taxonòmic.
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Lathyrus tuberosus L.
Estatges submontà i montà. 800–1400 m.
Herbassars en marges de camins i camps. RRR.
(DG09).

L.
L.

Lathyrus sphaericus Retz.
Només l’hem observat als sembrats de Santa
Eugènia, a la rodalia de Bellver, a 1000 m.
També ha estat citat de Bagà per Cadevall
(1915–1919). RRR.

Retz.

Lathyrus sylvestris L.
Estatges submontà i montà. 1000–1500 m.
Marges de camins i vorades de bosc. RRR.
Sobretot al nord de l’eix Cadí–Moixeró.

L.

Lathyrus vernus (L.) Bernh.
Estatges montà i subalpí; rarament baixa al
submontà en racons especialment humits.
1000–2020 m. Boscos humits i de sòl eutròfic
( Fagion sylvaticae, Deschampsio–Pinion,
Rhododendro–Vaccinion). C.

(L.) Bernh.

Laurus nobilis L.
Vives (1964) l’assenyala "al peu dels cingles
que miren a migdia, Prat Formiu i els Forats de
la Pedra". RRR.

L.
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Lavandula latifolia Medik.
Estatges submontà i montà. 720–1450 m.
Pastures seques assolellades (Aphyllanthion) i
clarianes dels carrascars amb boix (Quercion
ilicis). C al sud de l’eix Cadí–Moixeró, RR al
nord fins a l’alçada de Martinet i aparentment
absent al vessant septentrional de MO i TAP.

Legousia scabra (Lowe) Gamisans
Només l’hem trobada entre Alp i la roca Castellana, en pradells d’anuals sobre substrat
silici, a 1225 m. RRR.

(Lowe) Gamisans

Medik.

Lavandula angustifolia Mill. subsp. pyrenaica
(DC.) Guinea
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–2050 m. Pastures seques (Aphyllanthion,
Xerobromion erecti, Ononidion striatae ),
pedruscalls ( Stipion calamagrostis ). CC.
L’híbrid entre aquesta espècie i l’anterior
L. x intermedia Emeric) és freqüent allà on
(L.
totes dues entren en contacte.

Lemna minor L.
Observada a les basses dels riberals del Segre
i del Llobregat, així com als rierols de la
rodalia de Bor i de Pedra, a 720–1200 m. RRR.

L.

Lens nigricans (M. Bieb.) Godr.
Només l’hem observada sota el coll de Vanses,
en pradells d’anuals sobre substrat silici, a
1325 m. RRR.
Mill. subsp.

(DC.) Guinea

Legousia hybrida (L.) Delarbre
Només l’hem vista sota el coll de Vanses, en
pradells d’anuals sobre substrat silici, a 1300 m,
i en un sembrat de Nas, a 1250 m. RRR.

(M. Bieb.) Godr.

(L.) Delarbre
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Leontodon
autumnalis
L.
subsp.
autumnalis
Estatges montà i subalpí. 1500–2050 m.
Molleres i jonqueres ( Caricion fuscae,
Molinietalia coeruleae); més rares vegades en
prats acidòfils (Chamaespartio–Agrostidenion).
RRR.
Només al nord de l’eix Cadí–Moixeró.
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Leontodon pyrenaicus Gouan subsp.
pyrenaicus
Estatges subalpí i alpí. 1950–2470 m. Pastures
d’alta muntanya (sobretot Festucion supinae).
RR.
CG76 (Vives, 1964).

Gouan subsp.

L. subsp.

Leontodon duboisii Sennen
Només l’hem observat a les molleres de
Pradell, a 1960–1980 m. RRR.

Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat subsp.
hispidus (Roth) Kerguélen
Estatge submontà. 870–1100 m. Pradells
d’anuals en terrenys silicis. RRR .
També als UTM CG89 i CG99 a la riba dreta
del Segre (Carreras et al., 1983) i CG76, prop
del límit sud del territori considerat (Vives,
1964).

Sennen

Leontodon hispidus L. subsp. hispidus
Des de l’estatge submontà fins a la base de
l’alpí. 720–2400 m. Pastures mesòfiles o
xeromesòfiles; també penetra sovint dins els
boscos clars i els matollars. CC.

(Vill.) MØrat subsp.

(Roth) KerguØlen

Lepidium campestre (L.) R. Br.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
720–1850 m. Ambients ruderals, marges de
camps. R.

L. subsp.
(L.) R. Br.
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Lepidium graminifolium L.
Estatge submontà. 720–1300 m. Ambients
ruderals. R.
Les plantes trobades corresponen a la var.
graminifolium
graminifolium.

Lepidium ruderale L.
Només l’hem trobat en ambients ruderals
de la vall de la Molina, a 1550 m. RRR.
També, ja fora del territori considerat però
prop del límit del sector MO, a Baltarga, a
1100 m (DG09).

L.
L.

Lepidium heterophyllum Benth.
Trobada únicament sobre Bastanist, als prats a
1750 m. També ha estat citat de la Molina per
Vayreda (1882) i per Sennen (1936). RRR.
(DG18).

Lepidium villarsii Gren. & Godr. subsp.. villarsii
Observat únicament a Prat de Cadí, en pastures
mesòfiles (Seslerio–Mesobromenion) a 1900 m.
RRR.

Benth.

Lepidium latifolium L.
Només l’hem observat en ambients ruderals
vora Adraén, a 1360 m. RRR.

Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood
Aquesta espècie havia estat citada per Vayreda
(1882) de Comabella (TAP), però no hi ha estat
retrobada. La citació és probablement errònia.

L e u c a n t h e m u m v u l g a r e Lam. susbp.
catalaunicum (Vogt) O. Bolòs & Vigo
Es fa sobretot als estatges montà superior i
subalpí, i més rarament en zones baixes. 1000–
2100 m. Pastures frescals (Brometalia erecti,
Seslerietalia coeruleae), marges de bosc. R.

L.

Lam. subsp.

(Vogt) O. Bol s & Vigo
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subsp. pallens (Gay) Briq. & Cavill. i subsp.
pujiulae Sennen
Sobretot als estatges submontà i montà, tot i
que poden pujar fins al subalpí pels solells.
750–2100 m. Pastures mesòfiles o xeròfiles
(Brometalia erecti, Aphyllanthion). C.
És molt probable que la major part de les
plantes del territori tradicionalment incloses
dins L. vulgare Lam. subsp. vulgare —tàxon
que ara es considera inexistent a Catalunya—
hagin de referir–se a la subsp. pallens, si més
no al sud de l’eix Cadí–Moixeró. Només
coneixem una citació explícita de la subsp.
pujiulae, de la vall del Grau (vessant nord de
MO, DG08), a 1500 m (Vogt, 1991); però la
planta podria estar més estesa.
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Leuzea conifera (L.) DC.
Estatges submontà i montà; molt rarament
al subalpí. 800–1600 (1900) m. Pastures seques
assolellades
( Aphyllanthion,
Xerobromion erecti). R.

(L.) DC.

Ligusticum lucidum Mill.
Sobretot als estatges montà superior i subalpí;
rarament baixa al submontà. 800–2200 m.
Vessants pedregosos i assolellats, molt sovint en
pedruscalls (Stipion calamagrostis, Iberidion
spathulatae). C o R, segons sectors.
Lam. subsp.

(Gay) Briq. & Cavill

Leuzea centauroides (L.) Holub
L’hem trobada únicament en una canal de les
Muntanyetes (vessant sud de la Tosa d’Alp),
en un prat calcícola assolellat a 1950 m, on
era molt escassa. Aquesta localitat és l’única
coneguda als Pirineus orientals d’aquest
tàxon, bàsicament endèmic del sector central
de la serralada; es tracta d’una disjunció molt
semblant a la d’Antirrhinum sempervirens.
RRR.

Mill.

Ligustrum vulgare L.
Estatges submontà i montà; excepcional al
subalpí. 720–1400 (1960) m. Sobretot als boscos
de roures i a les pinedes afins, als boscos de
ribera, a les boixedes i a les bardisses (Querco–
Fagetea). C.

(L.) Holub

L.
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Lilium martagon L.
Des de l’estatge montà fins al subalpí. 750–
2200 m. Boscos i matollars ombrívols i una
mica humits ( Querco–Fagetea, Vaccinio–
Piceetea); a l’alta muntanya també pot créixer
en llocs oberts. R.
CG76 (Vives, 1964).

Linaria arvensis (L.) Desf. subsp. arvensis
Estatges submontà i montà. 870–1600 m.
Pradells d’anuals en terrenys silicis (Festuco–
Sedetalia). RRR.
Existeix també molt a prop del límit del
sector CNE, a la dreta del Segre (UTM CG79 i
CG99).
Vives (1964) cità L. arvensis s.l. dels camps
de la Coma (SV, CG87). És molt probable,
considerant l’hàbitat i el substrat calcinal de la
zona, que es tractés de la subsp. simplex
(Willd.) Lange. Aquest és, de fet, l’únic tàxon
del grup que hem pogut observar fins ara a la
conca del Llobregat–Cardener.

L.

Limodorum abortivum (L.) Sw.
Estatge submontà. 930–1380 m. Boscos de
roures, d’alzines i de pins ( Quercetalia
pubescentis, Quercetalia ilicis), en llocs més
aviat secs. RRR.

(L.) Desf. subsp.

Linaria repens (L.) Mill.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1280–
1980 m. Talussos, clarianes de bosc i matollars,
en terrenys silicis. C al nord de l’eix Cadí–
Moixeró, RR i limitada a la vall de Gréixer al
sud.

(L.) Sw.

Linaria alpina (L.) Mill.
Des de l’estatge montà superior fins a l’alpí.
1630–2600 m. Tarteres i pedruscalls
(Thlaspietalia), més escassa en pastures molt
pedregoses (Festucion supinae). R.

(L.) Mill.

(L.) Mill.

Linaria supina (L.) Chaz.
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 720–
2600 m. Pedruscalls, terres remogudes,
ambients ruderals. R.
Al territori hi conviuen poblacions que
tradicionalment han estat referides a la var.
supina (limitades a l’estatge submontà i lligades
a ambients humanitzats) amb altres que
correspondrien a la var. pyrenaica (DC.) Duby
(pròpies sobretot de l’alta muntanya, però esteses
per tots els estatges, i generalment associades a
pedruscalls).
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Linum narbonense L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
720–2200 m. Sobretot pastures seques
( Aphyllanthion,
Xerobromion
erecti,
Ononidetalia striatae). C.

(L.) Chaz.

Linum alpinum Jacq.
Només a la coma dels Cortils, en pastures
calcícoles a 2200 m. RRR.
Gruber (1978) l’inclou en quatre inventaris
(Seslerio–Festucetum, Arctostaphylo–Pinetum)
del Cadí (sectors CNE, CSW i CSE; UTM CG88 i
CG98), a 1700–2400 m. Caldria confirmar
aquestes dades, ja que no es poden excloure
possibles confusions amb formes d’alta
muntanya de L. narbonense, freqüents a la
zona.

L.

Linum perenne L. subsp. austriacum (L.) O.
Bolòs & Vigo
Estatge submontà. 800–1350 m. Pastures seques (Xerobromion erecti ). C al nord de
l’eix Cadí–Moixeró, RR al sud.

Jacq.

L. subsp.

Linum catharticum L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 720–
2050 m. Prats de tendència mesòfila i herbassars
humits (Brometalia erecti, Aphyllanthion,
Molinio–Arrhenatheretea). C.

L.

(L.) O. Bol s & Vigo

Linum strictum L. subsp. strictum
L’hem vist únicament a Sant Martí de Guixers,
al sotabosc d’una pineda clara de pinassa, a
920 m. RRR.

L. subsp.
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L i n u m t e n u i f o l i u m L. subsp. m i l l e t i i
(Sennen & Barrau) O. Bolòs, Vigo, Masalles
& Ninot
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 720–
2200 m. Pastures seques ( Aphyllanthion,
Xerobromion erecti, Ononidion striatae). CC al
sud de l’eix Cadí–Moixeró, C al nord; RR a l’alta
muntanya.

Linum viscosum L.
Estatges montà i subalpí. 740–1570 m.
Pastures seques poc denses, sobretot
damunt terrenys argilosos (Xerobromion–
erecti, Aphyllanthion ). C a la conca del
Llobregat, R a la resta.

L.
L. subsp. L. subsp.
(Sennen &
Barrau) O.(Sennen
Bol s, Vigo,
& Ninot
Linum tenuifolium
milletii
&Masalles
Barrau)
O. Bolòs, Vigo, Masalles & Ninot

subsp. tenuifolium
Observat només al camí de Montellà a Prat
de Cadí, en prats secs a 1400 m. RRR.

Listera cordata (L.) R. Br.
Estatge subalpí. 1740–2000 m. Boscos acidòfils
de pi negre (Rhododendro–Vaccinion). RRR.
La citació del quadrat CG87 de Sanz &
Nuet (1995) correspon molt possiblement
al sector SV.

L. subsp.
(L.) R. Br.

Linum trigynum L.
L’hem trobat únicament a les Rovires, vall de
Gréixer, en pradells d’anuals damunt roques
silícies (Sedo–Scleranthion), a 1150 m. RRR.

Listera ovata (L.) R. Br.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 900–
2000 m. Boscos i matollars, en llocs frescals
(Querco–Fagetea, Vaccinio–Piceetea). R.

L.
(L.) R. Br.
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Lithospermum arvense L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
720–2000 m. Ambients ruderals, camps,
marges de camins. R.
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Lithospermum purpurocaeruleum L.
Estatge submontà. 730–900 m. Vorades de
rouredes i de boscos de ribera. RR.
Només a la conca del Llobregat.

L.

L.

Lithospermum fruticosum L.
Estatges submontà i montà. 750–1680 m. Prats
secs (Aphyllanthion) en indrets assolellats i de
sòl poc desenvolupat (xaragalls, roquissars).
RR .
(CG79).

Logfia arvensis (L.) Holub
Estatges submontà i montà. 1040–1740 m.
Pradells d’anuals en terrenys silicis (Festuco–
Sedetalia). RRR.

(L.) Holub

L.

Lithospermum of
ficinale L.
officinale
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 720–
1960 m. Llocs lleugerament nitrificats i una
mica humits: clarianes de bosc, bardisses,
indrets freqüentats pel bestiar,… R.

Logfia minima (Sm.) Dumort.
Estatges submontà i montà. 1000–1550 m.
Pradells d’anuals en terrenys silicis (Festuco–
Sedetalia). RRR.

(Sm.) Dumort.

L.
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Loiseleuria procumbens (L.) Desv.
Observada únicament als Rocs de Canells,
sobre esquists, en una carena pedregosa a
2100 m. RRR.

Gaudin

(L.) Desv.

Lolium temulentum L.
Només es coneix del territori gràcies a Vives
(1964), que la indica dels camps de cereals de
Gósol (PE, CG87 o CG97).

Lolium multiflorum Lam.
Espècie que es planta com a farratgera als
prats de dall i que pot aparèixer als seus
voltants. L’hem observada a la vall del
Bastareny (CSE–TAP; DG07) a 740–800 m.
També ha estat citada per Montserrat (1957)
de la rodalia de la Seu d’Urgell, prop del
límit del sector CNW (CG78).
Lolium perenne L.
Estatges submontà i montà. 740–1650 m. Prats
i herbassars, molt sovint en llocs nitrificats
( Molinio–Arrhenatheretea, Artemisietea,
Polygono–Poetea annuae, Brometalia erecti).
C.

Lonicera alpigena L.
Estatges montà i subalpí. 1280–2180 m. Boscos
de faig, pi roig, pi negre o avet (Fagion sylvaticae,
Rhododendro–Vaccinion, Deschampsio–Pinion),
generalment en vessants rocosos calcaris i en
llocs obacs; a gran altitud també creix sovint
a les boixedes. C.
CG76 (Vives, 1964).

L.

Lolium rigidum Gaudin
Estatge submontà. 740–1300 m. Camps
( Centaureetalia cyani ), prats de dall
(Arrhenatherion). RR.

L.
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Lonicera etrusca Santi
Estatges submontà i montà. 740–1600 m.
Bardisses, matollars i boscos clars (Quercetalia
pubescentis, Quercion ilicis). RR.
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Lonicera xylosteum L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
720–2000 m. Boscos, matollars i bardisses
(Querco–Fagetea, Deschampsio–Pinion). CC.

Santi
L.

Lonicera nigra L.
Estatges montà i subalpí. 1330–2000 m. Boscos
humits d’avets, pi negre o pi roig
( Rhododendro–Vaccinion, Deschampsio–
Pinion, Fagion sylvaticae), sobretot damunt
substrat silici o en sòls acidificats. RR.

Lotus corniculatus L. subsp. alpinus (Schleich.
ex Ser.) Rothm.
Estatges subalpí i alpí. 1700–2550 m. Pastures
de l’alta muntanya ( Elyno–Seslerietea,
Juncetea trifidi, Festuco–Brometea); també
en matollars i pedruscalls. CC.

L.
L. subsp.

Lonicera pyrenaica L.
Des de l’estatge submontà fins a la base de
l’alpí. 900–2400 m. Fissures de roques calcàries
(Saxifragion mediae), pedruscalls i tarteres
( Iberidion
spathulatae,
Stipion
calamagrostis ), boixedes sobre terrenys
càrstics amb sòl poc desenvolupat
(Amelanchiero–Buxenion ). CC.

subsp. corniculatus
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–2000 m. Pastures (Festuco–Brometea,
Ononido–Rosmarinetea ), boscos clars i
matollars. CC.

L. subsp.
L.

(Schleich. ex Ser.) Rothm.

Vigo, Soriano, Carreras, Aymerich, Carrillo, Font, Masalles & Ninot

200

subsp. delortii (Timb.–Lagr. ex F. W. Schultz)
O. Bolòs & Vigo
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–1980 m. Pastures xeròfiles o xeromesòfiles
(sobretot Aphyllanthion i Xerobromion
erecti). C.

Lotus corniculatus L.
L. subsp.
subsp. delortii (Timb.-Lagr.
(Timb.–Lagr. ex
ex F.W.
F. W.Schultz)
Schultz)O
O. Bolòs & Vigo

Lotus glaber Mill., L. corniculatus L. subsp.
tenuifolius (L.) P. Fourn.
Citat per Lapraz (1958) de Bagà, en vessants
margosos un quilòmetre al sud–oest del poble, sobre el Bastareny (CSE, DG07), a 800–850 m. No hi ha
estat retrobat, i considerem convenient mantenir
reserva sobre aquesta dada.

Luzula campestris (L.) DC.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
1150–2260 m. Prats, matollars i boscos clars,
en sòls poc o molt àcids (Bromion erecti,
Caricetalia curvulae). CC als sectors orientals,
R als occidentals.
(CG79).

(L.) DC.

Luzula lutea (All.) DC.
Només l’hem observada sobre Coma Oriola,
al vessant nord de la Tosa d’Alp, en pastures
del Festucion supinae a 1380 m. RRR.

Lotus pedunculatus Cav.
Estatges submontà i montà. 940–1450 m.
Jonqueres i herbassars higròfils (Molinietalia
coeruleae). RRR.

(All.) DC.

Cav.

Luzula multiflora (Retz.) Lej.
Estatges montà i subalpí. 1350–2300 m. Prats
de sòls àcids (sobretot Nardion strictae );
també es fa en boscos clars, matollars i
molleres. C.

Lunaria annua L.
Cultivada als jardins i rarament subespontània.
L’hem observada al riberal del Bastareny, a
Bagà (TAP, DG07).
Lupinus polyphyllus Lindl.
Espècie al·lòctona observada fa temps als
marges de la carretera forestal del Moixeró
(MO, DG08), a 1700 m (Farràs et al., 1981). No
hi ha estat retrobat, de manera que ha de ser
considerat accidental. En canvi, en zones
relativament properes de l’Alta Cerdanya i del
Capcir es troba ben naturalitzat.

(Retz.) Lej.
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Luzula nivea (L.) DC.
Sobretot als estatges montà i subalpí; ocasionalment baixa al submontà. 1100–2000 m.
Boscos de sòl més o menys àcid (Deschampsio–
Pinion, Fagion sylvaticae, Rhododendro–
Vaccinion). CC.
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L uzula sudetica (Willd.) DC.
Montserrat (1964) assenyala aquesta espècie a coll
de Pal (TAP; DG18), a 2200 m, i Gruber (1978) la
cita dels sectors CNE i PE (CG98), a 1580 i 1800 m.
Almenys la citació de coll de Pal sembla errònia, ja
que es basa en material de l’herbari Sennen que,
segons Vigo (1983), correspon a L. multiflora.

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin subsp.
sylvatica
Estatges montà i subalpí. 1300–1950 m. Boscos
humits de sòl més o menys àcid (sobretot Fagion
sylvaticae i Rhododendro–Vaccinion). RR.
PE (Sebastià, 1983).

(L.) DC.

Luzula nutans (Vill.) Duval–Jouve
Estatge subalpí. (1700) 2000–2250 m. Prats
de carena, boscos clars. RRR.
Només a la Cerdanya.
(Huds.) Gaudin subsp.

Lychnis alpina L.
Només l’hem observada en dos indrets de la
Cerdanya: a la Mata Negra i al vessant nord de
coll de Pal, en pastures i matollars acidòfils, a
1810–1980 m. RRR.

Luzula nutans(Vill.)
(Vill.)Duval-Jouve
Duval–Jouve

Luzula spicata (L.) DC. subsp. monsignatica
P. Monts.
Estatges subalpí i alpí. (1700) 1900–2450 m.
Pastures d’alta muntanya, en sòls àcids
(Caricetalia curvulae). R.
L.

(L.) DC. subsp.

P. Monts.
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Lychnis flos–cuculi L.
Només l’hem vista en dos punts de la vall
de la Molina: solana de la Molina i sota coll
de Pal, en herbassars higròfils, a 1500 i
1950 m, respectivament. RRR.
Citada també per Montserrat (1957) dels
prats de dall de la Seu d’Urgell, molt a prop
del límit del sector CNW (CG79).

Lysimachia ephemerum L.
Estatge submontà; rarament s’enfila fins al
montà. 750–1350 m. Jonqueres basòfiles
(Molinio–Holoschoenion). RR.
PE (Gruber, 1978). També existeix fora del
territori prop dels límits dels sectors CNE, CSW
i PC.
(CG77), CG87 (Vives, 1964; Gruber, 1978),
(CG99).

L.
L.

Lycopsis arvensis L.
Estatge submontà. 850–1250 m. Sembrats i
ambients ruderals. R.
També prop del límit meridional de PC, al
quadrat UTM CG76 (Vives, 1964).

Lysimachia vulgaris L.
Estatge submontà. 940–1120 m. Herbassars
higròfils, sobretot als que voregen les
sèquies. RR.

L.

Lycopus europaeus L.
Estatge submontà. 740–1020 m. Herbassars
higròfils vora basses o sèquies. RR.
Viu a les riberes del Segre i del Llobregat, i
entra poc dins el territori.

L.

Lythrum salicaria L.
Estatge submontà. 740–1050 m. Herbassars
higròfils, vora basses i sèquies. R.

L.
L.
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Malus domestica (Borkh.) Borkh.
Estatges submontà i montà. 740–1530 m.
Individus subespontanis en bardisses i boscos
humits. R.
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Malva parviflora L.
Només l’hem trobada en ambients ruderals,
cap a Ansovell, a 1350 m. RRR.

Malus sylvestris (L.) Miller
Estatges submontà i montà. 900–1500 m.
Boscos i bardisses (Querco–Fagetea). RR.

L.

(L.) Miller

Malva sylvestris L.
Estatges submontà i montà; rarament al
subalpí inferior. 720–1720 m. Ambients
ruderals. C.

Malva moschata L.
Estatge montà. 1200–1600 m. Herbassars
damunt substrat silici. RR.
Únicament al nord de l’eix Cadí–Moixeró.

L.

L.

Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavalier
Estatges submontà i montà. 720–1600 m.
Herbassars de marges de camins, en llocs
assolellats. RR.
Només l’hem vista a les conques del
Llobregat i el Cardener.

Malva neglecta Wallr.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
720–2025
m.
Ambients
ruderals
(Chenopodietalia, Polygono–Poetalia ). C .

(L.) Briq. & Cavalier

Wallr.
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Marrubium vulgare L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí
inferior. 730–1700 m. Ambients ruderals,
terres
remogudes
( Onopordetalia,
Chenopodietalia). R.

L.

Matricaria discoidea DC.
L’hem observada en fangars del riberal del
Segre, a l’oest de Bellver, a 990 m. RRR, però
localment abundant.

Matricaria recutita L. [ M. chamomilla L.
p.p.]
Estatge submontà. 740–1050 m. Camps, marges
de camins, herbeis ruderals. R.
Només a la conca del Llobregat.

L.

Medicago arabica (L.) Huds.
Només l’hem vist a Gréixer, en un prat humit a
1100 m. RRR.

(L.) Huds.
DC.

Matricaria maritima L. subsp. inodora (L.)
Dostàl
Des de l’estatge submontà fins al subalpí inferior. 800–1760 m. Ambients ruderals: marges
de camins, llit dels rius,... (Chenopodietalia,
Onopordetalia,...). R a la conca del Segre, RRR
a la vall del Llobregat.

Medicago lupulina L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–2200 m. Comunitats herbàcies diverses,
sobretot en prats una mica humits i nitrificats
(Bromion erecti, Arrhenatherion ) i en llocs
calcigats. CC.

L.
(L.)(L.)
DostDostàl
l
Matricaria maritimaL.L.subsp.
subsp. inodora
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Medicago minima (L.) L.
Estatges submontà i montà; accidental al
subalpí. 800–1450 (2000) m. Pradells d’anuals
(Festuco–Sedetalia). R.
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Medicago sativa L. subsp. sativa
L’alfals és àmpliament cultivat com a planta
farratgera, i molt sovint es presenta
naturalitzat en vores de camins i prats. L’hem
observat a gairebé tots els sectors i els
quadrats UTM.

(L.) L.
L. subsp.

Medicago orbicularis (L.) Bartal.
Només l’hem trobada en pradells d’anuals vora
la Bastida d’Hortons, a 1100 m. RRR.

Medicago suf
fruticosa Ramond ex DC. subsp.
suffruticosa
suf
fruticosa
suffruticosa
Des de l’estatge submontà fins al subalpí i,
excepcionalment, a l’alpí. 850–2200 (2500) m.
Pastures en sòls pedregosos (Aphyllanthion,
Brometalia erecti, Ononidetalia striatae). C.
La subsp. leiocarpa ha estat citada de
Gréixer (MO; DG08) per Font Quer (1954) i de
Cal Terrerol de la Coma (SV; CG87) per Vives
(1964), cal suposar que per confusió amb la
subespècie típica.

(L.) Bartal.

Medicago rigidula (L.) All.
Observada únicament vora la Bastida d’Hortons,
en pradells d’anuals a 860 m, i a Santa Magdalena (Bagà), en prats calcigats i pradells d’anuals,
a 920–1140 m. RRR.
També ha estat trobada a Castellciutat, no
gaire lluny del límit del sector CNW, dins el
quadrat UTM CG79 (herbari JACA).

Ramond ex DC. subsp.

Melampyrum cristatum L.
L’hem trobat només prop de Sant Vicenç de
Rus (Castellar de n’Hug), en una vorada de
bosc a 1100 m. RRR.

(L.) All.

L.
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Melampyrum pratense L.
Estatges montà i subalpí. 1320–1880 m.
Sobretot en boscos de coníferes una mica
humits (Vaccinio–Piceetea). C.

L.

Melampyrum sylvaticum L.
Ha estat citat repetidament dels boscos de coníferes
acidòfils de la vall de la Molina (TAP; DG18) per
Vayreda (1882), Cadevall (1932) i Soriano (1992), a
1500–1900 m, i també de la vall de Pi (CNE; CG98)
per Gruber (1978). Existeix, però, una notable
incertesa sobre la correcció de moltes de les
determinacions, ja que és fàcil confondre’l amb
algunes formes de M. pratense. Segons Vigo (1983),
un exemplar de l’herbari BC–Vayreda procedent
de la Molina pertany realment a aquesta espècie.
Caldria obtenir informació més fiable sobre la
presència d’aquest tàxon al territori.

Melica ciliata L. subsp. ciliata
Estatges submontà i montà. 870–1700 m.
Vessants rocosos assolellats, en pastures seques i boixedes ( Aphyllanthion, Ononidion
striatae, Amelanchiero–Buxenion). R .

subsp. magnolii (Gren. & Godr.) Husn.
Estatge submontà. 740–1270 m. Ambients
ruderals, en llocs secs. RRR.
Només al vessant sud de l’eix Cadí–Moixeró.

Melica ciliataL.
L.subsp.
subsp. magnolii
(Gren.
& Godr.) Husn.
(Gren.
& Godr.)

Melica nutans L.
Estatges montà i subalpí. 1300–1820 m. Herbeis
de llocs ombrívols i humits: tarteres obagues,
herbassars megafòrbics, pinedes de pi negre,…
RRR.

L.

Melica uniflora Retz.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 800–
1870 m. Boscos i matollars de sòl eutròfic, en
condicions d’humitat i ombra elevades
(Fagetalia sylvaticae). RR.
PC (Vives, 1964), PE (Sebastià, 1983).
CG87 (Vives, 1964), CG97 (Sebastià, 1983).

L. subsp.

Retz.
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Melilotus alba Medik.
Estatges submontà i montà; rarament puja
al subalpí. 730–1700 (2020) m. Marges de
camins
( Dauco–Melilotion ),
indrets
freqüentats pel bestiar. C.
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Melissa officinalis L.
Cultivada en jardins i molt rarament subespontània. L’hem observada en una
bardissa de Cal Frare, a Guardiola de
Berguedà (CSE; DG07), a 750 m.
Melittis melissophyllum L.
Estatge submontà. 750–1300 m. Rouredes
clares (Buxo–Quercenion pubescentis). RRR.
SV; CG87 (Vives, 1964).

Medik.

Melilotus altissima Thuill.
Estatges submontà i montà. 740–1500 m.
Ambients ruderals de sòl humit. R.
L.

Mentha aquatica L.
Observada solament a la rodalia de Bagà i a
Guardiola de Berguedà, en sòls humits vora
camins, a 740–800 m. RRR.

Thuill.

Melilotus of
ficinalis (L.) Pall.
officinalis
Estatges submontà i montà. 740–1500 m.
Sembrats, marges de camins, ambients
ruderals. C.
L.

Mentha arvensis L.
La coneixem únicament de la solana de la
Molina, en mulladius sobre terreny silici, a
1530 m. RRR.

(L.) Pall.

L.
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Mentha longifolia (L.) Huds.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
750–2000 m. Jonqueres i herbassars humits
(Molinio–Arrhenatheretea). CC.

L.

(L.) Huds.

Mentha spicata L.
Estatge submontà. 750–960 m. Sòls molt humits
al riberals dels rius i prop de fonts, segurament
provinent dels horts propers. RRR.

Merendera montana (L.) Lange
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1100–
2340 m. Indrets freqüentats pel bestiar
(Onopordetalia) i pastures amb una càrrega
ramadera important (Bromion erecti, Festucion
scopariae); sobretot en zones més aviat seques. C al massís del Port del Comte, R al Verd
i RRR al Cadí.

(L.) Lange
L.

Mercurialis annua L.
Estatge submontà. 740–800 m. Ambients
ruderals humits, horts. RRR.

L.

Mercurialis perennis L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 800–
2000 m. Boscos i matollars ombrívols, sobretot
als dominats per caducifolis ( Fagetalia
sylvaticae, Quercetalia pubescentis). C.

Meum athamanticum Jacq.
Estatges subalpí i alpí. 1800–2425 m. Prats en
sòls poc o molt àcids ( Nardion strictae,
Bromion erecti), a vegades formant part
del sotabosc de pinedes. RRR.
TAP (BC–Vayreda). Gruber (1978) inclou
aquesta espècie en un inventari aixecat "al
damunt de Gresolet (Pedraforca)"; deu tractar–
se de l’àrea de les Bassotes (CSE).
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Micropyrum tenellum (L.) Link
Estatges submontà i montà. 860–1510 m.
Pradells d’anuals en terrenys silicis (Festuco–
Sedetalia). RRR.
Només l’hem vist al nord de l’eix Cadí–
Moixeró.
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Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell.
Estatges subalpí i alpí. 2000–2225 m. Pastures
d’alta muntanya. RRR.
TAP; DG08 (Cadevall, 1913–1915).

(All.) Schinz & Thell.
(L.) Link

Milium ef
fusum L.
effusum
Només el coneixem del sotabosc d’una avetosa
acidòfila (Rhododendro–Vaccinion) a la Mata
Negra (vessant nord del Moixeró), a 1840 m.
RRR.

Minuartia rubra (Scop.) Mc Neil subsp.
cymifera (Rouy & Foucaud) P. Monts., M.
cymifera (Rouy & Foucaud) Graebn.
Observada únicament entre la Torreta de Cadí
i Cornellana, baixant pel solell, a una altitud
no precisada. RRR.

(Scop.)(Scop.)
Mc Neil subsp.
(Rouy &cymifera
Foucaud) P. Monts.
Minuartia rubra
Mc Neil subsp.
(Rouy & Foucaud) P. Monts.

L.

Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Thell. subsp.
laricifolia
Estatges montà i subalpí. 1500–2000 m. Fissures
i relleixos de roques silícies. RR.

(L.) Schinz & Thell. subsp.
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subsp. fastigiata (Sm.) O. Bolòs, Vigo,
Masalles & Ninot, [M. rubra (Scop.) Mc Neill]
Només l’hem observada al serrat de les
Maleses, a l’oest de Martinet, en una pastura
seca sobre terreny pedregós calcari, a 1300
m. També ha estat citada de la mateixa àrea,
sense precisar localitat, al quadrat UTM CG98
(O. Bolòs in ORCA, 2000). RRR.
Font Quer (1949) cita M. fasciculata "cap a
la banda de Tuixén, exemplars d’allò més
típics, i de les roques d’en Palomer, prop de
Berga, 15.7.1907 (SOULIÉ herb.)"; aquesta
segona localitat és possible que correspongui
a les Roques d’Empalomar o d’en Palomar,
sobre Vallcebre. Cadevall (1906) cita A.
jacquinii de coll de Jou, però després no recull
la dada a la seva Flora de Catalunya. Les
plantes de Tuixén podrien correspondre
realment a aquest tàxon, però les altres
sembla molt més probable que s’hagin de
referir a alguna altra subespècie (segurament
subsp. rostrata).

(L.) Hiern

Minuartia verna (L.) Hiern.
Des de l’estatge montà superior fins a l’alpí.
1600–2560 m. Pastures pedregoses (sobretot
Festucion scopariae). CC.

(L.) Hiern.

(Scop.) Mc
Neil subsp.
O. Bol
s, Vigo, Masalles
& Ninot
Minuartia rubra
(Scop.)
Mc Neil (Sm.)
subsp.
fastigiata
(Sm.)
O. Bolòs, Vigo, Masalles & Ninot

subsp. rostrata (Pers.) M. Laínz, M. rostrata
(Pers.) Rchb.
Des de l’estatge montà fins a l’alpí. 1550–
2400 m. Indrets rocosos assolellats, sobre
calcàries. RR.

Minuartia villarii (Balb.) Wilczek & Chenevard
Oròfit alpí molt rar a la meitat oriental dels
Pirineus, que només coneixem del territori per
un espècimen dipositat a l’herbari BCN (s/n,
leg. P. Montserrat i Casellas, 1947), procedent
de la Molina, on va ser trobat en ambients
pedregosos. RRR.

(Balb.) Wilczek & Chenevard
(Scop.) Mc Neil subsp.

(Pers.) M. La nz

Minuartia sedoides (L.) Hiern
Només l’hem observada prop del cim de la
Tosa d’Alp, en una pastura alpina a 2450 m.
RRR.

Moehringia muscosa L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 950–
2200 m. Roques calcàries, pedruscalls estabilitzats i sòls pedregosos, en indrets ombrívols
i humits. C a la conca del Llobregat, R a la
resta.
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També al massís dels Rasos de Peguera,
poc al sud del límit del sector EN.
(CG96).

L.

Moehringia trinervia (L.) Clairv.
Estatges submontà i montà. 1100–1550 m.
Boscos humits, sovint a les seves clarianes
(sobretot Fagetalia sylvaticae). R.

(L.) Koch

Monotropa hypopitys L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 750–
1900 m. Boscos, sobretot de pi roig
( Quercion
pubescenti–sessiliflorae,
Deschampsio–Pinion ). R .
Hi són presents les dues varietats: var.
hypopitys i var. glabra Roth ex Rchb. f. Ja
Soriano (1992) fa notar que la primera
prefereix les pinedes de les parts altes, mentre
que la segona és més típica d’indrets frescals i
no puja tant.
(L.) Clairv.

M o l i n i a c o e r u l e a (L.) Moench. subsp.
arundinacea (Schrank) K. Richt.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–2000 m. Herbassars humits (Molinietalia
coeruleae, Molinio–Holoschoenion ); molt
sovint també en sòls argilosos només saturats
d’aigua temporalment (dins comunitats que
s’acosten a les pastures de l’Aphyllanthion).
CC.

L.

Montia fontana L.
Estatges montà i subalpí. 1400–1850 m. Fonts
i rierols amb aigua freda i neta, damunt
substrat silici (Cardamino–Montion). C.
Únicament l’hem vista al vessant de la
Cerdanya.

subsp.
(Schrank)
K. Rich
Molinia coerulea(L.)
(L.)Moench.
Moench.
subsp. arundinacea
(Schrank)
K. Richt.

Molopospermum peloponnesiacum (L.) Koch
Sobretot a l’estatge subalpí; rarament al
montà. 1300–2070 m. Indrets rocosos assolellats, però amb sòls força humits. C al sector
TAP, RR a la resta.
L.
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Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm.
L’hem observada en indrets pedregosos entre
Prat d’Aguiló i el Pas dels Gosolans (vessant
nord del Cadí), a 2175 m, i a Comafloriu
(capçalera de la vall de Gréixer), a 2150 m.
També ha estat citada del Puigllançada per
Cadevall (in Vigo, 1983) i de Comabella per
Vayreda (1882). RRR .

Mycelis muralis (L.) Dumort.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
800–1810 m. Boscos humits, sobretot d’arbres
caducifolis: avellanoses, fagedes, vernedes
(Fagetalia sylvaticae). R.

(L.) Dumort.

(Lam.) Rothm.

Muscari comosum (L.) Mill.
Estatges submontà i montà. 770–1660 m. Llocs
poc o molt ruderalitzats: horts, marges de
camins, pradells nitrificats (Chenopodietalia ).
RR.

Myosotis alpestris F. W. Schmidt
Des de l’estatge montà superior fins a l’alpí.
1650–2540 m. Pastures d’alta muntanya
(Bromion erecti, Festucion supinae, Festucion
scopariae,...) i també tarteres ( Iberidion
spathulatae). C.
No és clar si al territori existeixen les dues
races d’aquesta planta. La major part de
citacions es refereixen a la varietat alpestris
(F. W. Schmidt) Koch, que és l’única que hem
observat amb certesa i de la qual en
conservem testimonis a l’herbari BCN. Gruber
(1978), però, també esmenta la var. alpina
(Lapeyr.) Gams de tota la serra del Cadí i del
Pedraforca.

(L.) Mill.

Muscari neglectum Guss. ex Ten.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
2080 m. Pastures seques rases (Ononidion
striatae, Xerobromion erecti ), ambients
ruderals, pradells dels sòls pedregosos. C.

F. W. Schmidt

Myosotis arvensis (L.) Hill subsp. arvensis
Estatges submontà i montà. 800–1760 m.
Ambients ruderals. R.

Guss. ex Ten.
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Myosotis stricta Lam. ex Roem. & Schult.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
1200–1910 m. Pradells d’anuals damunt
terrenys silicis. R.
Només l’hem vista al vessant cerdà.

(L.) Hill subsp.

M y o s o t i s r a m o s i s s i m a Rochel subsp.
ramosissima
Estatge submontà. 870–1350 m. Pradells
d’anuals (Festuco–Sedetalia). RRR.
A l’herbari Vayreda n’hi ha un plec
(determinat com a M. hispida Scht.) que
du com a localitat "Ribas, Molina" i que
potser procedeix del territori considerat
(sector TAP).

Lam. ex Roem. & Schult.

Myosotis sylvatica Hoffm. subsp. teresiana
(Sennen) O. Bolòs & Vigo
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
900–2200 m. Ambients nitrificats i frescals
(vorades de bosc humit, herbassars ruderals).
C.
PC; CG77 (Romo, 1985).

Rochel subsp.

Myosotis scorpioides L. subsp. tuxeniana
O. Bolòs & Vigo
Estatges submontà i montà. (850)1100–
1600 m. Herbassars higròfils als marges de
rierols (Molinietalia coeruleae). RR al nord
de l’eix Cadí–Moixeró, RRR al sud.

L. subsp.

Hoffm. subsp.

(Sennen) O. Bol s & Vigo

Narcissus assoanus Dufour
Només el coneixem de la muntanya del
Vilar, damunt Guardiola de Berguedà, i de
l’altiplà de Vallcebre, en pastures seques a
900–1100 m. RRR.
És molt corrent a les conques del
Llobregat i el Cardener, poc més al sud del
límit del territori.

O. Bol s & Vigo

Dufour
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Narcissus moleroi Fern. Casas
Estatges montà i subalpí. 1250–2300 m.
Pastures mesòfiles, sovint en terreny rocós i
assolellat. RR.
Suposem que corresponen a aquest tàxon
totes les poblacions de narcisos del grup
pseudonarcissus existents al territori.

Neottia nidus–avis (L.) Rich.
Estatges submontà i montà. 900–1670 m.
Boscos una mica humits, sobretot fagedes i
pinedes (Fagion sylvaticae, Deschampsio–
Pinion, Quercion pubescenti–sessiliflorae). R.

(L.) Rich.

Fern. Casas

Narcissus poeticus L.
Estatges montà i subalpí. 1180–2100 m.
Pastures mesòfiles. R, i molt local.
Força corrent als vessants nord i est del
Puigllançada i a la vall de la Molina, però
gairebé no penetra a la conca del Llobregat,
on només apareix —molt escàs— al coll de la
Creueta.

Nepeta cataria L.
Estatges submontà i montà. 720–1510 m.
Herbassars ruderals humits, procedent d’antics
conreus. RRR.
CNE (Cámara–Niño, 1955), PE (Llensa, 1946),
MO (Cadevall, 1932).
Nepeta latifolia DC.
Estatges montà i subalpí. 1200–2050 m. Indrets
de sòl profund i nitrificat, sovint prop de les
jaces del bestiar (Onopordetalia). RR, però
localment abundant.

L.

Nardus stricta L.
Des de l’estatge montà fins a l’alpí. 1675–
2450 m. Pastures de sòls àcids ( Nardion
strictae), generalment en depressions del
terreny. CC als sectors orientals, R als sud–
occidentals.

L.

DC.

Nepeta nepetella L. subsp. nepetella
Estatges montà i subalpí; pot baixar ocasionalment fins al submontà seguint els
torrents. 1250–2100 m. Pedruscalls assolellats
i talussos de carreteres (Thlaspietalia). RR,
però localment abundant.
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sector EN, ja que és present més al sud, als
Rasos de Peguera.
Els darrers anys s’ha dit (Teppner & Klein,
1993) que als Pirineus existeixen dos tàxons
molt propers del gènere Nigritella : N.
gabasiana Teppner & Klein i N. nigra (L.)
Rchb. f. subsp. iberica Teppner & Klein. No
hem estudiat amb detall, seguint aquests nous
criteris, les poblacions del territori considerat.

L. subsp.

Neslia paniculata (L.) Desv. subsp. thracica
(Velen.) Bornm.
Estatges submontà i montà. 750–1460 m.
Sembrats (Centaureetalia cyani) i ambients
ruderals. RR al nord de l’eix Cadí–Moixeró,
RRR al sud.
SV, PE; CG86, CG87 (citacions degudes a
Vives, 1964).

(L.) Rchb. f.

Odontides lanceolata (Gaudin) Rchb. subsp.
olotensis O. Bolòs & Vigo
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
1950 m. Pastures mesòfiles i xeromesòfiles
(Aphyllanthion, Bromion erecti, Xerobromion
erecti). C.

(L.) Desv. subsp.

(Velen.) Bornm.

Nigella gallica Jord.
Estatge submontà. 800–1280 m. Sembrats
(Centaureetalia cyani), marges de camins.
RR.
(Gaudin) Rchb. subsp.

O. Bol s & Vigo

Odontides longiflora (Vahl) Webb
Només l’hem observat en pastures seques
calcícoles de la rodalia d’Urús, a uns 1300 m
d’altitud. RRR.

Jord.

Nigritella nigra (L.) Rchb. f.
Estatge subalpí. 1800–2280 m. Pastures
mesòfiles i acidòfiles (Bromion erecti, Nardion
strictae). R.
Gruber (1978) la inclou en un inventari
aixecat "al damunt de Gresolet (Pedraforca),
1800 m", probablement a l’àrea de les
Bassotes (CSE). Segurament també viu al

(Vahl) Webb
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Odontides lutea (L.) Clairv.
Sobretot a l’estatge submontà; ocasional
al montà i a la base del subalpí. 740–1350
(1800) m. Pastures seques, en sòls pedregosos ( Aphyllanthion, Xerobromion erecti ). C
al sud de l’eix Cadí–Moixeró, RR al nord.

(L.) Clairv.

Oenothera biennis L.
Estatges submontà i montà. 800–1450 m.
Herbassars humits vora rius i sèquies; també
en marges de carreteres i camins. C.
Només a la conca del Segre.

(L.) Clairv.

Odontides verna (Bellardi) Dumort. subsp.
serotina (Dumort.) Corb.
Estatges submontà i montà. 740–1640 m.
Pastures xeròfiles o xeromesòfiles (Xerobromion
erecti, Aphyllanthion, Bromion erecti). R.

L.

(Bellardi) Dumort. subsp.

(Dumort.) Corb.

Odontides viscosa (L.) Clairv.
Estatges submontà i montà. 900–1600 m.
Pastures seques (sobretot Aphyllanthion), molt
sovint al sotabosc de carrascars, rouredes i
pinedes poc densos. C i localment molt
abundant als sectors occidentals; RR als
orientals.
Les poblacions que hem vist es poden referir a la subsp. viscosus
viscosus. S’allunyen prou, en
canvi, de la subsp. australis (Boiss.) M. Laínz
que, segons Bolòs & Vigo (1995), seria la
dominant a aquest costat dels Pirineus.

Onobrychis viciifolia Scop.
La trepadella es cultiva extensament com a
planta farratgera, i molt sovint es presenta
subespontània en marges de camps i camins.
Observada amb aquest caràcter als sectors
CNE, CSE, SV, PE, EN i TAP (UTM CG87, CG98,
DG07, DG08), a 740–1700 m.
Onobrychis saxatilis (L.) Lam.
Només l’hem vista en terrenys rocosos i secs
del congost del riu de Cadí, al sud d’Arsèguel,
a 900–1000 m. RRR.

(L.) Lam.
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Onobrychis supina (Chaix) DC.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
2140 m. Sobretot pastures seques (Aphyllanthion,
Xerobromion erecti). CC.
Del massís dels Rasos de Peguera, al sud
d’Ensija, va ser descrita la var. pyrenaica Sennen
[O. pyrenaica (Sennen) Sennen ex Sirj.], una
planta que Bolòs & Vigo (1984) consideren com
a varietat típica d’O. supina, pròpia de l’alta
muntanya. Valdés (2000) l’accepta com a una
bona espècie, endèmica dels Pirineus centrals i
d’aquest sector dels Prepirineus orientals.
Qüestions taxonòmiques a banda, cal suposar
que aquesta estirp existeix dins el territori
considerat en aquest treball. Convindria estudiar amb més detall les poblacions d’alta
muntanya.
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Ononis cristata Mill.
Des de l’estatge montà superior fins a l’alpí.
1450–2580 m. Pastures de sòls pedregosos
calcaris (sobretot Festucion scopariae, de manera secundària Bromion erecti i Ononidion
striatae). CC.

Mill.

Ononis fruticosa L.
Estatge submontà. 750–1100 m. Vessants
margosos assolellats i amb una coberta vegetal poc densa ( Aphyllanthion). RRR, però
localment abundant.
Sembla limitada a les valls de la Vansa i del
Bastareny.
(Chaix) DC.

Ononis aragonensis Asso
Des de l’estatge submontà fins a la base del
subalpí. 1160–1800 m. Boixedes i sotabosc de
pinedes, sempre en terreny calcari rocós i en
vessants obacs. RR però localment abundant a
les valls del Cadí nord–oriental i del vessant
cerdà del Moixeró, RRR i escassa al Port del
Comte i al Verd.
L.

Ononis minutissima L.
Estatge submontà. 650–850 m. Pastures seques (Aphyllanthion). RRR.
Només l’hem vista a la vall del riu de
Cerc.

Asso

L.
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Ononis natrix L. subsp. natrix
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
800–1900 m. Terrenys secs i pedregosos,
sovint pertorbats, coberts de pastures seques
(Aphyllanthion, Xerobromion erecti, Ononidion
striatae); molt freqüent també als talussos de
carretera. C.

Ononis spinosa L. subsp. australis (Sirj.)
Greuter & Burdet
Estatges submontà i montà. 1160–1410 m.
Marges de camins. RRR.

L. subsp.

L. subsp.

Ononis pusilla L. subsp. pusilla
Estatges submontà i montà. 800–1450 m. Pastures
seques en llocs assolellats (Aphyllanthion,
Xerobromion erecti). C al sud de l’eix Cadí–
Moixeró, R al vessant nord.

(Sirj.) Greuter & Burdet

subsp. spinosa
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
1890 m. Pastures seques (Xerobromion erecti,
Aphyllanthion), marges de camins. C.

L. subsp.

L. subsp.

Ononis rotundifolia L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
900–1900 m. Vessants calcaris rocosos,
talussos de camins, lleres de torrents. RR .

L.

Ononis striata Gouan
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 1000–
2400 m. Pastures seques damunt sòls prims,
sobretot a les carenes (Ononidetalia striatae).
CC.
Al nord de l’eix Cadí–Moixeró és freqüent
a baixa altitud, mentre que al sud es comporta
més com a planta de muntanya.

Gouan
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Ononis tridentata L.
Estatge submontà. 850–1200 m. Pastures
seques i matollars, damunt afloraments de
guixos. RRR, però localment abundant.
Lapraz (1954, 1958) la cita de la rodalia de
Bagà (CSE), localitat on no ha estat retrobada
en temps recents; no es pot excloure una
confusió amb O. fruticosa. L’espècie existeix
també, no gaire lluny del límit del territori, a
la rodalia de la Pobla de Lillet (DG17), al sud
del sector TAP.
(DG07?), (DG17).
Les poblacions de la vall de la Vansa (CSW)
corresponen a la var. integrata Amo [subsp.
angustifolia (Lange) Devesa & G. López]. En
canvi, les del vessant sud del Verd a la zona
de Guixers i les de la Pobla de Lillet
corresponen a la var. tridentata [subsp.
tridentata].

219

Onopordum acaulon L.
Estatges montà i subalpí. 1450–2100 m.
Ambients ruderals, sobretot als llocs molt
freqüentats pel bestiar (Onopordetalia). C.

L.

Onosma bubanii Stroh, Onosma tricerosperma
Lag. subsp. alpicola (Vayr.) O. Bolòs & Vigo
Sobretot a l’estatge subalpí, però pot aparèixer
també al montà i a l’alpí. 1420–2400 m. Pastures
seques en vessants pedregosos i assolellats
(sobretot Festucion scopariae , també
Ononidion striatae). C.

L.

Onopordum acanthium L.
Estatges submontà i montà. 740–1775 m.
Ambients ruderals (Onopordetalia). C.
Stroh

O n o s m a t r i c e r o s p e r m a Lag. subsp.
catalaunica (Sennen) O. Bolòs & Vigo
Estatge submontà. 740–1350 m. Pastures seques (Aphyllanthion, Xerobromion erecti). RR.
Només l’hem vista a les conques del
Llobregat i del riu de la Vansa.
L.

Lag. subsp.

(Sennen) O. Bol s & Vigo
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Ophrys apifera Huds.
Estatge submontà. 800–1250 m. Prats xeròfils
o mesoxeròfils. RRR.
Només l’hem vista al sud de l’eix Cadí–Moixeró.

Ophrys sphegodes Mill.
Només l’hem trobada en prats xeromesòfils
de l’altiplà de Vallcebre, a 1100–1150 m. RRR.

Mill.
Huds.

Ophrys insectifera L.
Estatges submontà i montà. 800–1500 m. Prats
xeromesòfils. RRR.
Només l’hem vista a la conca del Llobregat–
Cardener.
Als solells prop de la Sala, a l’oest de la
Pobla de Lillet (TAP, DG17) i al solà del Molí
(SV, CG87) hem trobat plantes de label estret
i marge groguenc, que semblen referibles a
la subsp. subinsectifera (Hermosilla &
Sabando) O. Bolòs & Vigo (O. subinsectifera
Hermosilla & Sabando).

Orchis coriophora L. subsp. martrinii (Timb.–
Lagr.) Nyman
Estatge montà. 1340–1650 m. Prats humits, en
terrenys silicis. RR.
Només l’hem vista al nord de l’eix Cadí–
Moixeró, però Sanz & Nuet (1995) la citen
també de l’alt Llobregat.

L.L.
subsp.
(Timb.-Lagr.)
Nyman
Orchis coriophora
subsp. martrinii
(Timb.–Lagr.)
Nyman

L.

Orchis mascula (L.) L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí inferior. 1100–1800 m. Pastures, matollars i boscos
clars. R.

Ophrys scolopax Cav.
Només l’hem vista en prats secs del solells
propers a Bagà i a la Pobla de Lillet, a 800–
1000 m. RRR.

(L.) L.

Cav.
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Orchis militaris L.
Estatge submontà. 900–1200 m. Pastures
mesòfiles, molt sovint formant part del
sotabosc de pinedes de pi roig. RRR.
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Orchis spitzelii Saut. ex W. D. J. Koch
A l’obaga d’Adraén, on aquesta orquídia
oròfila hi té una de les dues úniques localitats
pirinenques conegudes (v. Aymerich, 1998).
Viu en catifes de boixerola (Arctostaphylos
uva–ursi) al sotabosc de pinedes de pi roig,
a 1450–1750 m. RRR.

L.

Orchis pallens L.
Estatges montà i subalpí. 1300–2130 m.
Pastures mesòfiles, pinedes clares. RR.

Saut. ex W. D. J. Koch

Orchis ustulata L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 800–
2100 m. Pastures mesòfiles o mesoxeròfiles.
RR.
També l’hem trobada a Odèn, molt a prop
del límit sud del sector PC (CG76).

L.

Orchis purpurea Huds.
Observada només damunt de Paller de Baix
(Bagà), en un prat sec sobre substrat margós,
a 1030 m. RRR.

L.

Origanum vulgare L.
Estatges submontà i montà; molt rarament
puja fins al subalpí. 740–1800 (2000) m.
Vorades i clarianes de bosc (Origanetalia).
CC.

Huds.

L.
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Ornithogalum pyrenaicum L.
Estatges montà superior i subalpí. 1650–
2000 m. Matollars i pastures, en indrets càlids.
RRR.

L. subsp.

L.

Orobanche alba Stephan ex Willd.
Només l’hem observat sota Penyes Altes de
Moixeró i a Coma Oriola, en fissures i replans
de cingles calcaris, a 2000 m. RRR.

O r n i t h o g a l u m u m b e l l a t u m L. subsp.
monticolum (Jord. & Fourr.) O. Bolòs & Vigo,
Ornithogalum ortophyllum auct. p.p.
Estatges montà i subalpí. (1320) 1550–2300 m.
Pastures pedregoses (sobretot Brometalia ). R.
Probablement també és present en molts
altres sectors, on potser aquesta subespècie
ha estat confosa amb la típica.

Stephan ex Willd.

Orobanche amethystea Thuill.
Estatges submontà i montà. 740–1500 m.
Pastures seques, com a paràsita d’Eryngium
campestre. C.
SV; CG87 (Vives, 1964).
Ten. subsp.
(Jord. & Fourr.)
O. Bol
& Vigo
Ornithogalum umbellatum
L. subsp. monticolum
(Jord.
& sFourr.)
O. Bolòs & Vigo

subsp. umbellatum
La coneixem amb certesa només de la rodalia
de Bagà, en marges de conreus a 780 m.
Probablement RRR , però en tenim
informació poc clara.
Com que no sempre aquestes dues subspècies han estat diferenciades, no podem precisar més la seva distribució dins el territori. La
subspècie típica apareix citada a Braun–
Blanquet (1948) i Farràs et al. (1981) dels sectors
CNE i CSE. Considerant que aquestes dades
provenen de localitats elevades, creiem força
probable que s’hagin de referir a la subespècie
monticolum.

Thuill.
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Orobanche caryophyllacea Sm.
Només l’hem vist en pastures seques de la
canal de la Serp, al vessant sud del Moixeró, a
1800–1900 m. RRR.
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Orobanche purpurea Jacq.
Només la coneixem de la rodalia del poble
de Peguera i del turó de la Bruixa, una
mica més a l’oest, en pastures mesòfiles a
1600–1650 m. RRR.
També al damunt de Castellar de n’Hug,
molt a prop del límit del sector TAP (UTM
DG28).

Sm.

Orobanche gracilis Sm.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 760–
2010 m. Prats, matollars i boscos clars,
parasitant papilionàcies. C.
També és present al Port del Comte (CG76),
poc al sud del límit territorial (Vives, 1964).

Jacq.

Orobanche rapum–genistae Thuill.
Estatges submontà i subalpí. 1200–1900 m.
Matollars sobre substrat silici, com a paràsita
del bàlec (Genistion europaeae ). RR.
Només al vessant nord de l’eix Cadí–
Moixeró.

Sm.

Orobanche minor Sm.
Només l’hem trobat a la rodalia de Bor i a
Murcurols, en prats secs a 1100 m i 1200 m
respectivament. RRR.

Thuill.

Orobanche variegata Wallr.
L’hem trobada al Clot del Joncar, prop de
Bagà. També va ser citada del sud de la
Coma per Vives (1964). Pastures seques
( Aphyllanthion ) a 870–1000 m. RRR .
SV; CG87 (Vives, l. c.).

Sm.

Wallr.
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Osyris alba L.
Estatges submontà i montà. 850–1000
(1400) m. Rouredes i carrascars aclarits
(Quercetalia pubescentis, Quercetalia ilicis).
RR a la conca del Llobregat, RRR a la del
Segre.

Oxyria digyna (L.) Hill
La coneixem només del vessant cerdà de la
Tosa d’Alp, en un caient rocallós llargament
innivat, a 2400–2420 m. RRR.
No constava al catàleg de Soriano (1994).

L.

Oxalis acetosella L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
Boscos frescals i ombrívols (sobretot Fagion
sylvaticae i Rhododendro–Vaccinion). C.

Oxytropis amethystea Arv.–Touv., O. neglecta
Ten. subsp. occidentalis (Asch. & Graebn.) O.
Bolòs, Vigo, Masalles & Ninot
Estatges subalpí i alpí. 1950–2600 m. Pastures
pedregoses, sobretot a les carenes (Festucion
scopariae, Oxytropido–Elynion). C o R als
sectors orientals, es va fent més freqüent
cap a l’oest i esdevé CC al Cadí occidental i
al Port del Comte.

L.

Oxalis debilis Kunth subsp. corymbosa (DC.)
O. Bolòs & Vigo
Naturalitzada en murs i marges de camins de
Bagà, a 800–820 m. RRR .

Arv.-Touv.

O x y t r o p i s c a m p e s t r i s (L.) DC. subsp.
campestris
Estatges subalpí i alpí. 1800–2500 m. Pastures
pedregoses (Festucion scopariae, Oxytropido–
Elynion). C al sector TAP, RR a la resta.

B. K.subsp.
subsp. corymbosa (DC.)
s &&
Vigo
Oxalis debilisH.
Kunth
(DC.)O.O.Bol
Bolòs
Vigo

(L.) DC. subsp.

I. Soriano
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Panoràmica del vessant Nord de la serra de Cadí, des de la rodalia de Montellà (CNE).

I. Soriano

Northern side of Serra de Cadí, from the neighbourhood of Montellà (CNE).

Vall de Saldes (CSE). A primer terme, Maçaners; al fons, els solells de la part oriental de la serra de Cadí.

Saldes valley (CSE). Maçaners village and Southern slopes of the Eastern half of Serra de Cadí.
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Fig. 2. Mapa topogràfic del territori estudiat, amb indicació dels límits dels espais protegits (en verd) i dels sectors
emprats en el catàleg florístic (vegeu apartat 2.2)

Fig. 2. Topographic map of the studied area. In green, limits of Natural Sites. In black, limits of sectors used in the
floristic catalogue (see section 2.2).
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I. Soriano
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El massís del Pedraforca (PE) des de la rodalia de Maçaners.

I. Soriano

Eastern side of Pedraforca massif (PE), from the neighbourhood of Maçaners.

Vall de Gósol (PE, SV), des de la carena del Pedraforca. Al fons, d’esquerra a dreta, la serra del Verd (SV), el Port
del Comte (PC), els Cloterons i Gósol.

Gósol valley (PE, SV) from the ridge of Pedraforca. At the back, serra del Verd (SV, left), Port del Comte massif (PC,
center), els Cloterons and Gósol village (right).
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Llegenda del mapa d'estatges i dominis de vegetació de la figura 5 (vegey pàgina següent).

Legend of map of altitude belts and vegetation domains of figure 5 (see next page).
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Fig. 5. Mapa d’estatges i dominis de vegetació del territori estudiat.

Fig. 5. Map of altitude belts and vegetation domains of the studied area.
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I. Soriano
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Cingle de l’Espluga i torre de la Corriu (SV). Al fons, el vessant Sud de la serra d’Ensija (EN).

I. Soriano

L’Espluga cliff and torre de la Corriu (SV). At the back, Southern slope of Serra d’Ensija (EN).

Adraén (CSW).

Adraén village (CSW).
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I. Soriano

P. Aymerich
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Vessant Nord de la serra de Cadí (CNW). Cingleres,
tarteres, pastures d’ussona (Festucion scopariae) i
boscos de pi negre ( Seslerio–Pinion).

Southern slopes of Moixeró–Tosa d’Alp, to the East
of coll de Jou (TAP). Rocks, scree, thermophilous
pastures and shrubland.

Northern slopes of Serra de Cadí (CNW). Cliffs,
scree, Festuca scoparia pastures and calcicolous
Mountain Pine forests (Seslerio–Pinion ).

R. M. Masalles

Vessant Sud del sistema Moixeró–Tosa d’Alp, a l’est
de coll de Jou (TAP). Cingleres, tarteres, pastures
termòfiles, matollars,...

Vessant Sud de la serra de Cadí, per sota de la Torreta, (CSW), cobert de boixeders (Amelanchiero–Buxenion).

Southern slopes of Serra de Cadí below la Torreta (CSW), covered with box shrubland.
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R. M. Masalles
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Serra de Cadí, coll de Torn (CSE). A primer terme, pastures mesòfiles (Bromion i, molt localment, Nardion).

P. Aymerich

Serra de Cadí, coll de Torn (CSE). Foreground, mesophilous pastures.

Serra de Cadí, els Cortils (CSE). Pastures d’alta muntanya (Festucion scopariae, Festucion supinae,… ) i tarteres
(Iberidion spathulatae).

Serra de Cadí, els Cortils (CSE). Mountain pastures and scree.
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A. Ferré
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Rasos culminants de la serra d’Ensija (EN) des de la Gallina Pelada, amb pastures mesòfiles (Bromion, Nardion).

I. Soriano

Upper part of Serra d’Ensija (EN) from la Gallina Pelada. Sub–alpine mesophilous pastures.

Port del Comte, clot Rodó (PC). Pedruscall, pastures calcícoles (Festucion scopariae) a les carenes i els vessants, i
prats acidòfils (Nardion, Festucion supinae ) a les clotades.

Port del Comte, clot Rodó (PC). Scree and Festuca scoparia pastures in summits and slopes, mesophilous
acidophilous pastures in plains and hollows.

X. Font
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Adonis vernalis L.

Aegopodium podagraria L.

Vigo, Soriano, Carreras, Aymerich, Carrillo, Font, Masalles & Ninot

P. Aymerich
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P. Aymerich

Asplenium seelosii Leyb. subsp. catalaunicum (O. Bolòs & Vigo) P. Monts.

Asplenium seelosii Leyb. subsp. celtibericum (Rivas Mart.) P. Monts.
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P. Aymerich
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P. Aymerich

Arenaria ligericina Lecoq & Lamotte

Brassica repanda (Willd.) DC. subsp. humilis (DC.) O. Bolòs & Vigo

I. Soriano

Flora del Parc Natural del Cadí–Moixeró i de les serres veïnes

R. M. Masalles

Campanula jaubertiana Timb.–Lagr.

Daphne alpina L.
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I. Soriano

P. Aymerich
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Antirrhinum sempervirens Lapeyr.

I. Soriano

P. Aymerich

Antirrhinum molle L.

Aquilegia viscosa Gouan subsp. montsicciana (Font Quer)
O. Bolòs & Vigo

Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb.
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X. Font

X. Font
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Aster willkommii Sch. Bip. subsp. catalaunicus (Costa
& Willk.) A. Bolòs

P. Aymerich

P. Aymerich

Arenaria fontqueri Cardona & J. M. Monts. subsp.
hispanica (Coste & Soulié) Cardona & J. M. Monts.

Cynoglossum dioscoridis Vill.

Delphinium montanum DC.
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X. Font
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I. Soriano

Dianthus pyrenaicus Pourr. subsp. pyrenaicus

Erigeron aragonensis Vierh.

I. Soriano
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X. Font

Gagea fragifera (Vill.) E. Brayer & G. López

Galeopsis pyrenaica Bartl.
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Iberis spathulata DC.

Juniperus sabina L.
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P. Aymerich
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X. Font

Linum perenne L. subsp. austriacum (L.) O. Bolòs & Vigo

Onosma tricerosperma Lag. subsp. catalaunica (Sennen) O. Bolòs & Vigo
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I. Soriano
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X. Font
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Dracocephalum austriacum L.

I. Soriano

R. M. Masalles

Dianthus multiceps Costa ex Willk.

Endressia pyrenaica (J. Gay ex DC.) J. Gay

Iberis saxatilis L. subsp. saxatilis

I. Soriano

X. Font
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Leuzea centauroides (L.) Holub

P. Aymerich

X. Font

Lathraea squamaria L.

Narcissus moleroi Fern. Casas

Nepeta latifolia DC.
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P. Aymerich
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P. Aymerich

Oxytropis amethystea Arv.–Touv.

Petasites paradoxus (Retz.) Baumg.

P. Aymerich
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I. Soriano

Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br.

Saxifraga caesia L.
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R. M. Masalles
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Saxifraga longifolia Lapeyr.

Scabiosa graminifolia L.

Vigo, Soriano, Carreras, Aymerich, Carrillo, Font, Masalles & Ninot

P. Aymerich
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J. Garcia Petit

Sempervivum arachnoideum x tectorum

Senecio inaequidens DC.
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P. Aymerich
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X. Font

Sideritis bubanii Font Quer

Teucrium pyrenaicum L. subsp. guarense P. Monts.

P. Aymerich
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R. M. Masalles

Thesium catalaunicum Pedrol & M. Laínz

Thymus nervosus Gay ex Willk.
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X. Font

R. M. Masalles
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Onosma bubanii Stroh

P. Aymerich

P. Aymerich

Ononis rotundifolia L.

Orchis pallens L.

Orchis spitzelii Saut. ex W. D. J. Koch
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P. Aymerich

X. Font

Flora del Parc Natural del Cadí–Moixeró i de les serres veïnes

I. Soriano

Petasites paradoxus (Retz.) Baumg.

X. Font

Ramonda myconi (L.) Rchb.

Ranunculus auricomus L. subsp. envalirensis (Grau)
Molero

Salvia lavandulifolia Vahl subsp. pyrenaeorum
Lippert
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X. Font
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Scabiosa crenata Cirillo subsp. pulsatilloides (Boiss.)
Font Quer

I. Soriano

I. Soriano

Saxifraga media Gouan

Silene borderei Jord.

Xatardia scabra (Lapeyr.) Meissn.
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Oxytropis halleri W. D. J. Koch subsp. halleri
Només l’hem trobat a serra Pedregosa, en
pastures a 2300 m. RRR.
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Panicum capillare L.
Citada per Masalles et al. (1996) de l’areny
del Segre a la Seu d’Urgell (CG79), prop del
límit del sector CNW. Caldria veure si s’hi ha
naturalitzat o bé es tractava d’una presència
accidental.
Panicum miliaceum L.
Planta al·lòctona, accidental al territorri. L’hem
observada només en un terraplè amb deixalles,
als afores de Bagà (UTM DG07).

W. D. J. Koch subsp.

Oxytropis pyrenaica Godr. & Gren.

Papaver argemone L.
L’hem observada en camps sorrencs de la
rodalia de la Bastida d’Hortons, a 900–1100 m.
Coneguda també d’Arsèguel, a 800 m, segons
un plec de l’herbari JACA. RRR.

Citada per Gruber (1975, 1978) del Cadí. Aquestes
dades s’han de referir a O. amethystea, com també
les primeres de Vigo (1972) del Puigllançada, que
ja van ser rectificades per ell mateix (1983).

Paeonia of
ficinalis L. subsp. microcarpa
officinalis
(Boiss. & Reut.) Nyman
Estatge montà. 1300–1780 m. Boscos de pi roig,
sobretot a les clarianes (Polygalo–Pinetum
sylvestris, Quercion pubescenti–sessiliflorae). RRR.
L.

Papaver dubium L.
L’hem observada només al Clot del Moixeró,
a 1575 m, i a les Muntanyetes (vessant sud de
la Tosa d’Alp), a 1950 m, en herbassars
nitròfils. Vives (1964) també la indica entre
Sant Llorenç de Morunys i la Coma. RRR .

L. subsp.

(Boiss. & Reut.) Nyman

Pallenis spinosa (L.) Cass.
Estatge submontà. 800–1200 m. Herbassars secs
en indrets ruderalitzats, molt sovint als marges
de camins. RR.
PE; CG97 (Vives, 1964).
Només a la conca del Llobregat–Cardener.
L.

(L.) Cass.
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Papaver rhoeas L.
Estatges submontà i montà. 750–1500 m.
Sembrats ( Centaureetalia cyani); també en
ambients ruderals (Chenopodietalia). C.

Paris quadrifolia L.
Estatges montà i subalpí. 1350–2000. Boscos
humits (Fagion sylvaticae, Rhododendro–
Vaccinion ) i herbassars megafòrbics
(Adenostylion alliariae). RR.

L.
L.

Paradisea liliastrum (L.) Bertol.
Coneguda únicament del vessant nord del
Puigllançada, a la Costa Geperuda, en prats
calcícoles a 2050 m. RRR.

Parnassia palustris L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
750–2100 m. Es fa sobretot a les molleres
basòfiles (Caricetalia davallianae), i també als
herbassars humits ( Molinietalia coeruleae). C
als sectors orientals, RR als occidentals.

(L.) Bertol.

Parietaria of
ficinalis L. subsp. judaica (L.) Bég.
officinalis
Estatge submontà; rarament al montà. 740–
1300 (1600) m. Parets de cases i murs
(Parietarietalia). R.
Només al sud de l’eix Cadí–Moixeró, però
també a la Seu d’Urgell, prop del límit del
sector CNW (UTM CG79).

L. subsp.

L.

Paronychia kapela (Hacq.) A. Kern. subsp.
serpyllifolia (Chaix) Graebn.
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 800–
2530 m. Pastures amb sòls esquelètics
(Festucion scopariae, Ononidetalia striatae,
Xerobromion erecti ) i fissures de roca
(Saxifragion mediae), en llocs assolellats i sobre substrat calcari. CC .

(L.) BØg.

(Hacq.) A. Kern. subsp.

(Chaix) Graebn.
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Paronychia polygonifolia (Vill.) DC.
Des de l’estatge montà superior fins a l’alpí.
1500–2350 m. Terrenys pedregosos sobre
substrat silici. RR.
Només al vessant cerdà.

L. subsp.

(Vill.) DC.

Pedicularis foliosa L.
Estatges montà i subalpí. 1200–2200 m. Creix
en sòls calcinals, pedregosos però humits,
d’indrets poc lluminosos (peus de cingle
orientats al nord o sota una coberta clara de
pins o faig). R.

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchon
Liana cultivada als jardins que es presenta
com a subespontània, amb tendència a
naturalitzar–se, al riberal del Llobregat, a l’oest
de la Pobla de Lillet (TAP, DG17), a 820 m.
Pastinaca sativa L. subsp. sylvestris (Mill.)
Rouy & Camus
Estatges submontà i montà; rarament al
subalpí. 730–1700 (2020) m. Herbassars en
ambients nitrificats: llocs freqüentats pel
bestiar, marges de camins, indrets ruderals,
llits de riu,... C.

L.

Pedicularis kerneri Dalla Torre
Indicada per Cadevall & Font Quer (1932) de coll de
Pal (sector TAP), com a P. rostrata L., citació de la
qual no hem trobat testimonis a l’herbari BC–
Cadevall. Molt probablement es tracta d’una
confusió amb alguna forma nana de P. pyrenaica,
espècie freqüent a la localitat esmentada.

L. subsp.

(Mill.) Rouy & Camus

Pedicularis pyrenaica Gay subsp. pyrenaica
Des de l’estatge montà superior fins a l’alpí.
1650–2580 m. Pastures d’alta muntanya
(Juncetea trifidi, Elyno–Seslerietea ). CC.

Pedicularis comosa L. subsp. comosa
Sobretot a l’estatge subalpí; rara al montà.
(1400) 1650–2210 m. Pastures calcícoles (en
especial Seslerietalia coeruleae) en llocs pedregosos. RR.
PE; CG97 (Llensa, 1946).

Gay subsp.
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Pedicularis sylvatica L. subsp. sylvatica
ylvatica
Estatge montà. 1200–1800 m. Molleres i
herbassars humits, damunt substrat silici. RRR.

Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball &
Heywood
Estatges submontà i montà. 750–1500 m. Pradells
d’anuals en llocs secs (Festuco–Sedetalia). C.

L. subsp.
(L.) P. W. Ball & Heywood

Petasites paradoxus (Retz.) Baumg.
Estatges montà i subalpí. 1300–2000 m. Viu a les
torrenteres del vessant nord del Cadí, a la mateixa
llera i en xaragalls humits (Gymnocarpion
robertiani); ocasionalment apareix en talussos
de pistes forestals. RR però localment abundant;
segurament arribada fa poc temps al Moixeró.
Llensa (1936) cita aquesta espècie del
torrent de les Dogues, al Pedraforca. Es podria
tractar d’una confusió amb Tussilago farfara.

Petroselinum crispum (Mill.) Hill
El julivert és molt cultivat als horts i sovint
apareix com a subespontani als herbassars
ruderals. Observat amb aquest caràcter als
sectors CNW i SV (UTM CG87 i CG89).

Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr.
Estatges submontà i montà. 800–1500 m.
Herbassars en marges de rouredes i pinedes
afins (Origanetalia). RR.
Només al sud de l’eix Cadí–Moixeró.

(Retz.) Baumg.

Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br.
Estatges subalpí i alpí; accidental al montà.
(1650) 2000–2610 m. Pastures molt pedregoses
(Festucion scopariae), pedruscalls (Iberidion
spathulatae) i fissures de roca (Saxifragion
mediae). CC al Cadí i al Port del Comte, C o R
a la resta del territori.

(L.) R. Br.

(L.) Lapeyr.

Peucedanum of
ficinale L. subsp. stenocarpum
officinale
(Boiss. & Reut.) Font Quer
Estatge submontà; rarament al montà. 750–
1200 m. Talussos assolellats en terrenys calcaris,
vorades de rouredes, marges de camins i
carreteres. R.
Només a la conca del Llobregat–Cardener.
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Phillyrea latifolia L.
Només la coneixem dels vessants rocallosos de
la part baixa de la riera de Saldes, on viu
sobretot als carrascars de la riba esquerra.
780–1000 m. RRR, però localment freqüent.

L. subsp.L. subsp. stenocarpum
(Boiss. & Reut.)(Boiss.
Font Quer
Peucedanum officinale
& Reut.)
Font Quer

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench
Estatges submontà i montà. 1000–1680 m.
Pastures, matollars i marges de bosc, gairebé
sempre damunt substrat silici. RR.

Phleum alpinum L. subsp. alpinum
Estatges montà superior i subalpí. 1500–
2150 m. Molleres (Scheuchzerio–Caricetea
fuscae). RR.

(L.) Moench

Peucedanum ostruthium (L.) Koch
Indicada per Marcet (1912) de Pont Cabradís (SV;
CG87), amb tota probabilitat erròniament.
L. subsp.

Phalaris canariensis L.
Observada com a subspontània en erms i
marges de riu a Guardiola de Berguedà (CSE,
DG07), a 750 m.
Phalaris arundinacea L. susbp. arundinacea
rundinacea
Estatge submontà; accidental al montà. 925–
1050 (1700) m. Herbassars humits del riberal
del Segre. RR, però localment abundant.

subsp. rhaeticum Humphries
Estatge subalpí. 1650–2300 m. Pastures
acidòfiles (Nardion strictae, Bromion erecti).
RR.
CNE, CSE (Gruber, 1978), PC (Romo, 1985a).
CG77 (Romo, 1985a).
La citació de Gruber (1978) fa referència a
P. alpinum, sense concretar la subespècie, però
per l’ecologia (pastures acidòfiles de
l’Alchemillo–Nardetum) suposem que es tracta
d’aquest tàxon i no pas de la subsp. alpinum.

L. subsp.

L. subsp.

Humphries
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Phleum phleoides (L.) H. Karst.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
2350 m. Pastures seques (sobretot Xerobromion
erecti). CC.
CG86 (Vives, 1964).

Phlomis herba–venti L.
Estatge submontà. 740–1380 m. Prats secs, molt
sovint en marges de camins. RR.
Només l’hem vist al sud de l’eix Cadí–
Moixeró. Present també poc al sud del límit
d’EN (UTM CG96).

(L.) H. Karst.
L.

Phleum pratense L. subsp. bertolonii (DC.)
Bornm.
Estatges submontà i montà; accidental al
subalpí. 1000–1650 (2020) m. Pastures (Festuco–
Brometea) i prats de dall (Arrhenatherion). R.
SV; CG87 (Vives, 1964).

Phragmites australis (Cav.) Steud. subsp.
australis
Estatges submontà i montà. 720–1650 m.
Basses i terrenys argilosos de sòl xop. RR.

(Cav.) Steud. subsp.
L. subsp.

(DC.) Bornm.

subsp. pratense
Només l’hem vist sobre el Quer Foradat. RRR.

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman subsp.
scolopendrium
Citat únicament de Pont Cabradís per Vives
(1964), a 1080 m, en talussos humits i
ombrívols. RRR.
També existeix, prop del límit del territori,
a mig camí entre Guardiola de Berguedà i
Sant Julià de Cerdanyola (UTM DG07).

L. subsp.

(L.) Newman subsp.
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Physalis alkekengi L.
Només l’hem observat, una sola vegada, en
un herbassar ruderal als afores de Guardiola
de Berguedà, a 730 m. RRR.
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Phyteuma orbiculare L. subsp. ibericum (R.
Schulz) P. Fourn.
Sobretot als estatges montà i subalpí; rar al
submontà i a l’alpí. 1100–2400 m. Pastures
calcícoles mesòfiles o mesoxeròfiles (sobretot
Bromion erecti i Seslerietalia coeruleae). C.
Segurament també viu al territori la subsp.
anglicum (R. Schulz) P. Fourn., que ha estat
localitzada damunt el Clot de la Molina (Rasos de
Peguera, CG96), a 1910 m, no gaire lluny del límit
meridional del sector EN (BCN s/n, leg. Vigo et al.).

L.

Phyteuma charmelii Vill.
Sobretot des de l’estatge montà fins a l’alpí;
rarament baixa al submontà. 1150–2400 m.
Fissures de roques calcàries, en llocs obacs
(Saxifragion mediae ). R .

L. subsp.

(R. Schulz) P. Fourn.

Phyteuma spicatum L.
Estatges montà i subalpí. 1100–2370 m. Boscos
frescals (Vaccinio–Piceetea, Fagetalia sylvaticae)
i herbassars megafòrbics ( Adenostylion
alliariae). C a RR, segons sectors.

Vill.

Phyteuma hemisphaericum L.
Estatges subalpí i alpí. 1800–2540 m. Pastures
acidòfiles (Caricetalia curvulae, Bromion erecti).
C als sectors orientals, RR als occidentals.

L.

L.

Picea abies (L.) H. Karst.
La pícea ha estat utilitzada en algunes
repoblacions forestals a la vall de la Molina
i, a petita escala, a l’oest de la Pobla de Lillet
i a Paller de Dalt; també es cultiva com a
arbre ornamental. Sol observar–se en forma
de peus isolats, llevat de la baga de la
Masella, on n’apareix un grup important.
No tenim dades sobre la possible naturalització d’aquesta espècie al territori, no
constatada a l’alt Llobregat, però força probable a la vall de la Molina. Limitada al
sector TAP (UTM DG08, DG17 i DG18).
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Picris echioides L.
Només l’hem observada en ambients ruderals
de Bagà, de Guardiola de Berguedà i de
Guixers, a 720–1000 m. RRR.

Pimpinella saxifraga L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
2020 m. Pastures i boscos clars. CC.

L.
L.

Picris hieracioides L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí inferior. 750–1810 m. Llocs secs i una mica
nitrificats: prats eixuts, indrets pedregosos,
ambients ruderals,… C.
La subsp. villarsii (Jord.) Nyman ha estat
citada per Gruber (1978) de sobre Gósol, en
una jonquera. Vives (1964) atribueix la major
part de les plantes trobades a la seva àrea a P.
pyrenaica L. (sinònim, en principi, de la subsp.
villarsii ) i diu que només ha trobat P.
hieracioides s. str. en una sola localitat (Cal
Pujol del Racó de la Coma). Caldria confirmar
quines estirps existeixen realment al territori.

Pinguicula grandiflora Lam.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1000–
2010 m. Degotalls i molleres. RR.
(CG96).

Lam.

Pinguicula vulgaris L.
Estatges montà i subalpí. 1400–2100 m.
Molleres (Scheuchzerio–Caricetea fuscae). RR.

L.

Pimpinella major (L.) Huds.
Estatge montà. 1250–1690 m. Herbassars de
llocs frescals (peus de cingle, vorades de bosc,
torrenteres). RRR.
L.

Pinus halepensis L.
N’hem vist un únic exemplar al solell del
serrat de Santa Eulàlia, enmig d’una pineda
de pinassa a 950 m. En aquesta mateixa
localitat hi apareixen altres plantes termòfiles,
entre les quals destaquen les falgueres
Asplenium petrarchae i Cheilanthes acrostica.
RRR.
(L.) Huds.
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Pinus pinea L.
Arbre plantat molt rarament al territori, del
qual només en coneixem alguns individus entre Guardiola de Berguedà i Bagà (TAP, DG07).

L.

Pinus nigra Arnold susbp. salzmannii (Dunal)
Franco
Estatge submontà. 800–1370 m. Forma boscos,
primaris o secundaris ( Lonicero–Pinetum
salzmannii, Buxo–Quercenion pubescentis), als
sectors més occidentals, sovint barrejat amb
roures o amb el pi roig; sol aparèixer també
com a coberta arbòria de prats secs
(Aphyllanthion). CCC als sectors occidentals, RR
i dubtosament espontani a la conca alta del
Llobregat, RRR i només plantat a la Cerdanya.
La major part de les poblacions dels baixos
vessants del Cadí nord–occidental, del Port del
Comte i del Verd es poden considerar
autòctones. A l’alt Llobregat sembla només
un arbre introduït per a repoblacions forestals,
tot i que no descartem que alguns dels que
apareixen als solells situats entre Guardiola de
Berguedà i la Pobla de Lillet puguin ser també
autòctons. Per a les repoblacions també s’han
utilitzat de vegades exemplars de la subsp.
nigra
nigra, al·lòctona.

Arnold subsp.

Pinus sylvestris L.
Estatges submontà i montà; escàs als solells
del subalpí. 720–2110 m. És l’arbre més
abundant al territori i el més important en la
configuració del paisatge. Forma extensos
boscos monospecífics o barrejat amb altres
arbres (roures, faigs, avets, pi negre o pinassa)
a totes les parts baixes i mitjanes ( Pinetalia
sylvestris, Quercetalia pubescentis). CCC.

L.

Pinus uncinata Ramond ex DC.
Estatge subalpí; rarament al montà. 1160–
2400 m. Forma boscos monospecífics o, més
rarament, amb barreja de pi roig o d’avet
(Rhododendro–Vaccinion), i també apareix com
a coberta arbòria dels matollars subalpins del
Juniperion nanae . CCC.
Allà on coincideixen el pi negre i el pi roig
són freqüents els híbrids entre aquestes dues
P. x rhaetica Flous).
espècies (P

(Dunal) Franco

Pinus pinaster Aiton
El pinastre ha estat utilitzat en repoblacions
forestals als baixos vessants del Cadí nord–
occidental i a l’alt Llobregat, tant en zones
silícies com calcinals. Al Cadí nord–occidental
és una mica freqüent als terrenys silicis entre
Ortedó i el Ges, a 1050–1300 m (CNW, CG78),
i tendeix a naturalitzar–s’hi. A l’alt Llobregat,
en canvi, va ser plantat en terrenys margosos
i mostra poca vitalitat; es pot veure a la rodalia
de la Pobla de Lillet, a 800–1100 m (TAP, DG17).

Ramond ex DC.
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Pistacia terebinthus L.
Estatge submontà. 900–1000 m. Relleixos de
cingles calcaris assolellats. RRR.
(CG89).

Scop.

Plantago lagopus L.

L.

Plantago alpina L.
Citada per Gruber (1978) en un inventari aixecat
"al damunt de Gresolet", a 1800 m, probablement a
l’àrea de les Bassotes (CSE; CG98). Creiem prudent
mantenir reserva sobre la validesa d’aquesta dada,
ja que és possible una confusió amb formes reduïdes
de P. maritima subsp. serpentina.

Aquesta espècie apareix en un inventari aixecat per
Vives (1964) al "Port del Comte, entre Prat Berlà i
la Coma", a 1500 m. Es deu tractar d’una errada de
transcripció o d’una confusió amb algun altre tàxon.

Plantago lanceolata L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 720–
2070 (2350) m. Comunitat herbàcies molt
diverses: pastures, prats de dall, marges de
camins, boscos clars, ambients ruderals,... CC.

Plantago argentea Chaix
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 950–
2080 m. Pastures seques, sovint a les carenes
(Ononidion striatae, Aphyllanthion ). RR.

L.

Chaix

Plantago major L. subsp. intermedia (Gilib.)
Lange
Només l’hem observat al coll de Pallers i al
Boscal, en prats higròfils calcigats, a 1500 m.
RRR.

Plantago holosteum Scop.
Estatges submontà i montà. 1100–1600 m.
Terrenys silicis de sòl prim ( Xerobromion
erecti, Festuco–Sedetalia, Chamaespartio–
Agrostidenion). C al nord de l’eix Cadí–
Moixeró, RR al sud.
Llensa (1936, 1946) indica l’espècie del
Pedraforca i d’Ensija, però pensem que
aquestes citacions poden ser errònies.
L. subsp.

(Gilib.) Lange
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subsp. major
Des de l’estatge submontà fins al subalpí;
accidental a l’alpí. 740–2040 (2540) m.
Indrets ruderals i prats calcigats (Polygono–
Poetea annuae). CC.

L. subsp.
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Plantago monosperma Pourr.
Estatges subalpí i alpí; rarament al montà.
1600–2560 m. Pastures d’alta muntanya
(Seslerietalia coeruleae, Festucion supinae,
Bromion erecti). CC.

Pourr.

Plantago maritima L. subsp. serpentina (All.)
Arcang.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 720–
2100 (2300) m. Sòls argilosos temporalment
humits (Deschampsion mediae, Aphyllanthion).
C al sud de l’eix Cadí–Moixeró, R al nord.

Plantago sempervirens Crantz
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
1900 m. Terrenys assolellats, pedregosos i amb
poca coberta vegetal, sovint en talussos de
camins i en xaragalls. C.

Crantz
L. subsp.

(All.)Arcang.

Plantago media L.
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 740–
2430 m. Pastures mesòfiles o mesoxeròfiles
(sobretot Bromion erecti); sovint també en
matollars i boscos clars. CC.

Platanthera bifolia (L.) Rich.
Estatges submontà i montà. 800–1500 m.
Pastures mesòfiles, sovint al sotabosc de
pinedes clares. RR.
CNW (Gruber, 1978), CSW (Gruber, 1978),
PE (Sebastià, 1983), SV (Vives, 1964).
CG78 (Gruber, 1978), CG87 (Vives, 1964).

L.
(L.) Rich.
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Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
800–1900 m. Pastures mesòfiles, sovint al
sotabosc de pinedes clares. C a la conca del
Llobregat, RR a la resta.

L. subsp.

(Custer) Rchb.

Gaudin

Poa annua L. subsp. annua
Estatges submontà i montà. 740–1650 m.
Indrets calcigats (Polygono–Poetalia). C.
SV; CG87 (Vives, 1964).

Platanus orientalis L. var. acerifolia Bryant
[P. x hispanica Mill. ex Munch.]
Plantat als pobles i en marges de carreteres;
molt rarament subespontani a l’alt Llobregat
(CSE, TAP; UTM DG07 i DG17).
Poa alpina L. subsp. alpina
Sobretot als estatges subalpí i alpí; rara al
montà. 1400–2600 m. Pastures diverses
(Elyno–Seslerietea, Bromion erecti, Festucion
supinae); també boscos clars i matollars. CC.

L. subsp.

Poa bulbosa L.
Estatges submontà i montà. 870–1500 m.
Indrets secs i amb poca coberta vegetal:
pradells d’anuals, pastures eixutes, ambients
ruderals. RR.

L. subsp.

subsp. brevifolia Gaudin
Estatges montà i subalpí. 1200–2320 m.
Pastures xeromesòfiles (Brometalia erecti,
Festucion scopariae). R.
Probablement també a la resta de sectors:
Vives (1964), referint–se al territori que estudià
diu que "suele encontrarse la var. brevifolia".

L.

Poa cenisia All. subsp. sardoa E. Schmid
Estatges subalpí i alpí. 1960–2400 m. Tarteres
i pedruscalls ( Iberidion spathulatae,
Galeopsion pyrenaicae). RRR.
CNE (Gruber, 1978).
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Poa nemoralis L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
2100 m. Boscos, matollars i bardisses (Querco–
Fagetea, Vaccinio–Piceetea). R.

All. subsp.

E. Schmid

Poa compressa L.
Estatges submontà i montà. 740–1670 m.
Pradells d’anuals, pastures poc denses, vores
de camí, talussos,… R.

L.

Poa pratensis L. subsp. angustifolia (L.)
Gaudin
Estatge submontà. 800–1200 m. Prats de dall,
marges de camps. RR.

L.

Poa flaccidula Boiss. & Reut.
Només l’hem observada a la serra de les Comes, a 1900 m. RRR.

L. subsp.

(L.) Gaudin

subsp. pratensis
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
2130 m. Comunitats herbàcies molt diverses:
pastures, herbassars humits, ambients ruderals,
boscos clars,… CC.

Boiss. & Reut.

Poa minor Gaudin
Aquesta espècie va ser citada inicialment de coll de
Pal (TAP) per Cadevall (1907), citació que després
no recull a la seva Flora de Catalunya, de manera
que cal suposar que era errònia.
L. subsp.
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Poa supina Schrad.
Des de l’estatge montà superior fins a l’alpí;
ocasional en àrees més baixes. (1280) 1600–
2500 m. Indrets calcigats per la freqüentació
del bestiar (Poion supinae). C.

Schrad.

Polygala alpina (Poir.) Steud.
Estatge subalpí. 1950–2200 m. Prats mesòfils
(Bromion erecti). RRR.
CSW (Gruber, 1978), PC i SV (Vives, 1964).
CG76, CG86 i CG87 (Vives, 1964), CG88
(Gruber, 1978).
Hem constatat la seva presència a quatre
localitats: part damunt de les Bassotes (CSE),
al pla de Moixeró (MO), als plans de Canells
(TAP) i al coll de la Creueta (TAP), dins els
marges altitudinals que donem més amunt.
No es pot excloure que entre les citacions
bibliogràfiques n’hi hagi algunes de
corresponents a P. calcarea, espècie amb formes d’altitud que poden recordar molt P.
alpina; és sospitós, per exemple, que Vives
(1964) no citi P. calcarea a l’alta muntanya. Si
consideréssim vàlides totes les citacions
existents, l’espècie es faria en altituds
compreses entre 1700 i 2580 m.

Poa trivialis L. subsp. trivialis
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–2000 m. Llocs humits ( Molinio–
Arrhenatheretea ). C .

(Poir.) Steud.

Polygala calcarea F. W. Schultz
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 740–
2500 m. Pastures xeròfiles i xeromesòfiles,
també viu en boscos i matollars clars (sobretot
Brometalia). CC.

L. subsp.

Polycnemum arvense L. subsp. majus (A. Br.) Briq.
Estatges submontà i montà. 1070–1775 m.
Camps i indrets freqüentats pel bestiar. RRR.

F. W. Schultz

L. subsp.

(A. Br.) Briq.
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Polygala exilis DC.
Només l’hem observada entre Bagà i
Guardiola de Berguedà, en llocs margosos
humits a 750 m, i als cingles de Vallcebre,
en depressions argiloses a 1100 m. RRR.
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subsp. vulgaris
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
950–1940 m. Pastures i matollars damunt
substrat silici. R.

L. subsp.
DC.

Polygala vulgaris L. subsp. alpestris (Rchb.)
Rouy & Foucaud
Només l’hem vista a les pastures d’alta
muntanya del Puigllançada, a 2050 m. Aquest
tàxon havia estat citat també, dins el mateix
sector, de coll de Pal per Cadevall (1913–1915)
i de la Tosa d’Alp per Braun–Blanquet (1948).
RRR.

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 900–
2000 m. Indrets rocosos calcaris, sovint dins
boixedes (Amelanchiero–Buxenion). C.

(Mill.) Druce

L. subsp.

(Rchb.) Rouy & Foucaud

subsp. mediterranea (Chodat) O. Bolòs & Vigo
Estatges submontà i montà. (740) 1050–1550 m.
Pastures xeromesòfiles (Xerobromion erecti,
Ononidion striatae, Aphyllanthion). RR.

Polygonatum verticillatum (L.) All.
Estatges montà i subalpí. 1350–2200 m. Boscos
frescals ( Rhododendro–Vaccinion, Fagion
sylvaticae ) i herbassars megafòrbics
(Adenostylion alliariae). R.

(L.) All.

L. subsp.

(Chodat) O. Bol s & Vigo

Vigo, Soriano, Carreras, Aymerich, Carrillo, Font, Masalles & Ninot

272

Polygonum alpinum All.
Només l’hem observat al Clot del Moixeró,
a 1550 m. RRR.

subsp. bellardii (All.) O. Bolòs & Vigo [P.
patulum auct.]
Només l’hem observat en ambients ruderals
de Gresolet, a 1250 m, i sobre Bastanist, a
1700 m. RRR.

All.
L. subsp.

Polygonum amphibium L.
Només l’hem trobat en una bassa del riberal
del Segre, entre Bellver i Prullans, a 1000 m.
RRR.

(All.) O. Bol s & Vigo

Polygonum bistorta L. subsp. bistorta
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1130–
2010 m. Prats de dall i herbassars higròfils
(Molinio–Arrhenatheretea). C.
Només al vessant de la Cerdanya.

L.

Polygonum aviculare L. subsp. aviculare
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 720–
2200 m. Ambients ruderals, llocs calcigats,
camps. C.

L. subsp.

Polygonum lapathifolium L.
Estatges submontà i montà. 1200–1730 m.
Ambients ruderals. RRR.

L. subsp.

L.
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Polygonum persicaria L.
Estatges submontà i montà. 740–1540 m.
Ambients ruderals humits, molt sovint al llit
dels rius. C.

L.

Polygonum viviparum L.
Des de l’estatge montà superior fins a l’alpí.
1550–2560 m. Pastures mesòfiles (Primulion
intricatae, Festucion supinae); també boscos
clars i indrets rocosos frescals. CC als sectors
orientals, C als occidentals.
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d’aquest darrer tàxon, però fins ara només
hi hem comprovat l’existència de
poblacions atípiques de P. vulgare
morfològicament semblants.

L.

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.
Només l’hem trobat en un mulladiu del solell
de la vall de Gréixer, a l’oest de l’Hospitalet, a
1250 m. RRR.

(L.) Desf.

L.

Polypodium vulgare L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 900–
2000 m. Roques i talussos, sobretot en llocs
ombrívols. C.
Hi ha poblacions que, pels caràcters
macroscòpics, recorden molt P. interjectum
Shivas [P. vulgare L. subsp. prionodes (Asch.)
Rothm.], tàxon que apareix citat en un
inventari de Gamisans & Gruber (1988) aixecat
un quilòmetre al nord d’Arsèguel (CNW; CG89).
Coneixem dues poblacions d’aquestes característiques, al barranc d’Ortedó (CNW; CG78) i
a Gréixer (MO; DG08), on conviuen —sense
barrejar–s’hi— amb poblacions de P. vulgare
ben típiques. La mida de les espores de les
plantes d’Ortedó correspon a P. vulgare (L.
Sáez, com. pers.). No hem mesurat les espores
de les plantes de Gréixer, però el nombre de
cèl·lules de l’anell de l’esporangi cau dins
l’interval de variació de P. interjectum. Creiem
que no es pot excloure la presència al territori

Polystichum aculeatum (L.) Roth
Estatge montà; rarament al submontà, en
torrents molt humits. (1000) 1400–1700 m.
Boscos humits (sobretot Fagetalia sylvaticae).
RRR.

(L.) Roth
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Polystichum lonchitis (L.) Roth
Estatges montà i subalpí. 1200–2180 m.
Pedruscalls frescals i indrets rocosos dins
boscos ombrívols de pi negre. R.
L’híbrid entre aquesta espècie i l’anterior,
P. x illyricum (Borbás) Hahne, ha estat
assenyalat de la Molina per Fernández–Casas
(1970a) i del Pedraforca per Sáez (1997): PE i
TAP (UTM CG97 i DG18, respectivament).

(L.) Roth

Populus alba L.
N’hem observat uns quants exemplars,
segurament escapats de cultiu o accidentals, a
la rodalia de Bagà, de Guardiola de Berguedà
i de Brocà (CSE, TAP; DG07), a 730–1000 m.

Populus tremula L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
1900 m. Clarianes i vorades de boscos (sobretot
Fagetalia sylvaticae i Vaccinio–Piceetea ),
sobretot en vessant rocosos i obacs; a les parts
més altes també pot formar agrupacions
monospecífiques enmig de boixedes i en llocs
solells. CC al nord de l’eix Cadí–Moixeró, C o R
al sud.

L.

Portulaca oleracea L.
Estatge submontà. 720–1300 m. Llocs ruderals,
sobretot en sòls calcigats (Chenopodietalia).
RR.

Populus x canadensis Moench
Plantat en riberes de rius i en marges de camins,
però no sembla que es naturalitzi. L’hem
observat als sectors CSE, PC, SV, EN, MO i TAP
(UTM CG87, DG07, DG08 i DG09), a 750–1200 m.
Populus deltoides Marshall
Plantat rarament al riberal del Segre. L’hem
vist entre Bellver i Martinet, a 970 m (CNE;
CG99).
Populus nigra L.
Estatges submontà i montà; rarament al
subalpí. 750–1500 (1900) m. Boscos de ribera
(Salicion triandro–neotrichae, Alnion incanae);
també plantat a les llindes dels prats. C.

L.

Potamogeton densus L., Groenlandia densa
(L.) Fourr.
Només l’hem observat en unes basses del
riberal del Segre a l’oest de Bellver, a 1000–
1020 m. RRR.
També al Segre, al pas per la Seu d’Urgell,
no lluny del límit de CNW (CG79).

L.
L.
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Potentilla alchimilloides Lapeyr.
Sobretot als estatges subalpí i alpí; rara al
montà. 1400–2400 m. Fissures i petits replans
de roques calcàries, molt sovint en codines
carstificades, i amb preferència pels indrets
assolellats (Saxifragion mediae). CC.
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Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch
Estatges subalpí i alpí; rara al montà superior.
1620–2610 m. Pastures mesòfiles o xeromesòfiles
(Caricetalia curvulae, Seslerietalia coeruleae,
Bromion erecti). CC.

(Crantz) Beck ex Fritsch
Lapeyr.

Potentilla argentea L.
Estatges submontà i montà; rarament al
subalpí. 1100–1700 (2010) m. Pradells d’anuals
(Festuco–Sedetalia) i prats secs (Xerobromion
erecti), damunt substrat silici. C.

L.

Potentilla caulescens L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí;
molt rarament a l’alpí. 900–2000 (2400) m.
Fissures de cingles calcaris, en general en
llocs poc assolellats (Saxifragion mediae). R al
vessant sud de l’eix Cadí–Moixeró, RRR al
nord.

Potentilla erecta (L.) Raeusch.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
1130–2150 m. Molleres i herbassars higròfils
( Caricion fuscae, Molinion coeruleae ),
pastures acidòfiles ( Nardion strictae,
Chamaespartio–Agrostidenion ). C .

(L.) Raeusch.

Potentilla fruticosa L.
Citada per Vayreda (1882) de Comabella. Com passa
amb altres citacions vayredanes d’aquesta localitat,
cal considerar la probabilitat que la citació sigui errònia.

Potentilla micrantha Ramond ex DC.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1150–
1960 m. Boscos i matollars clars, sobretot en
sòls àcids. R.

L.

Ramond ex DC.
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Potentilla neumanniana Rchb.
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 740–
2450 m. Pastures mesòfiles o xeròfiles molt
diverses; també en boscos i matollars clars. CC.

Potentilla pyrenaica Ramond ex DC.
Estatges subalpí i alpí. 1700–2400 m.
Pastures de sòls àcids (sobretot al Nardion
strictae). RR.

Rchb.

Potentilla nivalis Lapeyr.
Estatges subalpí i alpí. 1920–2610 m. Fissures
de roques calcàries, sobretot en llocs poc
solells ( Saxifragion mediae). C.

Ramond ex DC.

Potentilla recta L.
Només la coneixem de Barguja (Cava), en un
marge de prat a 1400 m, i de la Molina, en un
marge de carretera a 1750 m; a tots dos llocs
damunt substrat silici. RRR.

Lapeyr.
L.

Potentilla pensylvanica L.
Limitada al tossal de Lletó i àrees veïnes, on
creix en vessants rocosos de sòl esquelètic,
damunt roques volcàniques una mica àcides, a
1100–1550 m. RRR, però localment freqüent.

Potentilla reptans L.
Des de l’estatge submontà fins a la base del
subalpí. 740–1800 m. Llocs oberts de sòl humit
i nitrificat (ambients ruderals, jonqueres
calcigades,...). C.

L.
L.
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Potentilla rupestris L.
Estatges montà i subalpí. (1000) 1300–1870
m. Prats i vorades de bosc, damunt substrat
silici. RR.
Només l’hem vista al nord de l’eix Cadí–
Moixeró.
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Primula integrifolia L.
Estatges subalpí i alpí. 1770–2540 m. Pastures
mesòfiles (Caricetalia curvulae, Seslerietalia
coeruleae). C.

L.
L.

Prenanthes purpurea L.
Estatges montà i subalpí; molt rarament al
submontà. 1100–2000 m. Boscos ombrívols,
sobretot en sòls àcids (Vaccinio–Piceetea,
Fagion sylvaticae). C.

Primula veris L. subsp. columnae (Ten.) Maire
& Petitm.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–2200 m. Boscos i matollars de tota mena
(sobretot Querco–Fagetea); menys freqüent
als prats. CC.

L. subsp.

(Ten.) Maire& Petitm.

L.

Primula elatior (L.) L. subsp. intricata (Gren.
& Godr.) Widmer
Sobretot a l’estatge subalpí. 1625–2320 m.
Prats mesòfils en indrets frescals (Primulion
intricatae, Bromion erecti ), sovint a les
clarianes de bosc. C als sectors orientals, R als
occidentals.

Pritzelago alpina (L.) Kuntze subsp. alpina
Estatges subalpí i alpí; molt rarament al
montà. (1550) 1800–2500 m. Indrets pedregosos calcaris amb sòl humit, especialment allà
on la neu es fon més tard (Thlaspietalia). C.

(L.) Kuntze subsp.

(L.) L. subsp.

(Gren. & Godr.) Widmer
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Prunella grandiflora (L.) Scholler subsp.
pyrenaica (Gren. & Godr.) A. & O. Bolòs
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–2350 m. Boscos clars (sobretot Querco–
Fagetea ), vorades forestals i prats mesòfils
(sobretot Bromion erecti). C.

Prunus avium L. var. silvestris (Kirschl.)
Dierb.
Estatges submontà i montà. 740–1670 m.
Boscos humits ( Carpinion betuli, Fagion
sylvaticae, Quercion pubescenti–sessiliflorae),
bardisses (Prunetalia spinosae). R al vessant
nord de l’eix Cadí–Moixeró, RR a la conca del
Llobregat, RRR i dubtosament espontani a les
conques del Cardener i del riu de La Vansa.
Sovint resulta difícil saber quins cirerers
són veritablement silvestres i quins provenen
d’individus cultivats. A les zones més eixutes
del territori —en particular a la vall de La
Vansa i a l’alt Cardener— és probable que la
major part dels exemplars siguin naturalitzats
i corresponguin, per tant, a la varietat de
conreu.

Prunella grandiflora (L.) Scholler subsp. pyrenaica (Gren. &
& Godr.)
Godr.)
A. & O. Bolòs

Prunella laciniata (L.) L.
Estatges submontà i montà; molt rarament al
subalpí. 700–1700 (1900) m. Pastures xeròfiles
o mesòfiles ( Aphyllanthion, Festuco–
Brometea). C.

L. var.

(Kirschl.) Dierb.

Prunus insititia L., P. domestica L. subsp.
insititia (L.) Poir.
Estatges submontà i montà. 750–1350 m.
Bardisses i boscos humits, naturalitzat a partir
d’antics conreus; el prinyoner havia estat un
arbre fruiter freqüent a les cases de muntanya,
però gairebé no es cultiva actualment. RR.
(L.) L.

Prunella vulgaris L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
2050 m. Comunitats herbàcies en sòls humits
(sobretot Molinio–Arrhenatheretea). C.

L.

L.

Prunus mahaleb L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
1900 m. Matollars i boscos clars en vessants
rocosos assolellats (Quercetalia pubescentis),
bardisses (Prunetalia spinosae). C.
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Psilurus incurvus (Gouan) Schinz
Només l’hem observat en pradells d’anuals
acidòfils (Thero–Airion) prop de la Bastida
d’Hortons, a 860–870 m. RRR.
(CG79).

L.

Prunus persica (L.) Batsch
Hem observat alguns peus subspontanis de
presseguer al riberal del Segre, prop de
Martinet (CNE; CG99), a 970 m, i vora la
carretera de Bagà a coll de Pal (TAP; DG08),
a 1600 m.
Prunus spinosa L.
Estatges submontà i montà. 740–1750 m.
Bardisses (Prunetalia spinosae) i boscos clars
(Querco–Fagetea). CC.

(Gouan) Schinz

P s o r a l e a b i t u m i n o s a L., Bituminaria
bituminosa (L.) C. H. Stirt.
Esta tge submontà; rara al montà. 720–1300
(1600) m. Herbassars secs en ambients
ruderalitzats, molt sovint en marges de
camins. C al vessant sud de l’eix Cadí–Moixeró,
RR al vessant nord.
(CG79).

L.

Pseudorchis albida (L.) A. & D. Löve
Només en coneixem una població en una
tartera calcària fixada, a l’est del collet de
l’Estenedor (vall de Bastanist), a 1950 m.
També apareix en un inventari d’un prat
acidòfil, aixecat per Gruber (1978) al damunt
de Gresolet, a 1800 m. RRR.

L.

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp.
aquilinum
Estatges submontà i montà. 800–1400 m.
Boscos clars i bardisses. C a la conca del
Llobregat, RR a la del Cardener.
Només l’hem vist a la conca del Llobregat–
Cardener.
CG87 (Vives, 1964).

(L.) A. & D. L ve

(L.) Kuhn subsp.
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Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barr.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
2000 m. Indrets de sòl pedregós. C.

Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
800–2000 m. Boscos i matollars poc frescals
(Querco–Fagetea, Vaccinio–Piceetea). RR.
Només al sud de l’eix Cadí–Moixeró.
PE; CG97 (Sebastià, 1983).

(L.) Loret & Barr

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Estatges submontà i montà. 740–1400 m.
Jonqueres (Molinio–Holoschoenion). R.
Només l’hem vista al sud de l’eix Cadí–
Moixeró.

(Bastard) Boreau

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. font–
queri M. Laínz & P. Monts.
Des de l’estatge montà fins a l’alpí; abunda
sobretot al subalpí. 1350–2480 m. Pinedes
(Vaccinio–Piceetea, en particular Seslerio–
Pinenion) i pastures (Seslerietalia coeruleae),
sobretot en vessants calcaris pedregosos i
obacs. CC.

(L.) Bernh.

Pulmonaria af
finis Jord.
affinis
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
1000–2040 m. Boscos frescals ( Fagetalia
sylvaticae, Rhododendro–Vaccinion ). R al
nord de l’eix Cadí–Moixeró, RRR i limitada al Pedraforca al sud.
Viu també prop del límit sud del territori
als sectors TAP (riba esquerra del Llobregat a
Guardiola de Berguedà; UTM DG07) i EN
(Rasos de Peguera; UTM CG96).

(L.) Delarbre subsp.

M. La nz & P. Monts.

Pulsatilla vernalis Mill.
Estatges subalpí i alpí. 1950–2400 m. Prats
acidòfils (Caricetalia curvulae). R.

Mill.
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Pyracantha angustifolia (Franch.) C. K.
Schneid.
Plantada als runams revegetats de les antigues
explotacions de carbó a cel obert del
Pedraforca (PE; CG97), a 1500–1550 m. Hi hem
vist una vintena d’exemplars adults, però cap
de jove, de manera que no sembla que tendeixi
a naturalitzar–se.
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Pyrola secunda L., Orthilia secunda (L.) House

Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
1100–2100 m. Pinedes i avetoses (Vaccinio–
Piceetea); molt rarament a les fagedes. R.
CG77 (Romo, 1985b), CG78 (Gruber, 1978).

Pyrola chlorantha Sw.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 950–
2100 m. Sobretot a les pinedes de pi roig
(Deschampsio–Pinion, Quercion pubescenti–
sessiliflorae). R al sud de l’eix Cadí–Moixeró,
RR al nord.
CG77 (Romo, 1985b).
L.

Pyrola uniflora L., Moneses uniflora (L.) A.
Gray
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1150–
2040 m. Pinedes de pi roig i de pi negre
( Vaccinio–Piceetea, Quercion pubescenti–
sessiliflorae). R.

Sw.

Pyrola minor L.
Es fa especialment a l’estatge subalpí; rares
vegades al montà. 1300–2100 m. Sobretot a
les pinedes de pi negre ( Rhododendro–
Vaccinion); menys corrent a les pinedes de pi
roig, avetoses i fagedes (Deschampsio–Pinion,
Fagion sylvaticae). R al nord de l’eix Cadí–
Moixeró, RR al sud.

L.

Pyrus communis L. subsp. achras (Gaertn.)
Asch. & Graebn.
Només l’hem observat al riberal del Bastareny,
a Bagà, a 780 m, i en una bardissa sobre el
Claper (vall de Gréixer), a 1480 m. RRR.

L.
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Pyrus spinosa Forssk.
Citat per Vives (1964) del "bosc de la Coma, sobre
la Font Puda" (SV; CG86), com a P. amygdaliformis
Vill. Podria tractar–se d’una confusió, ja que aquesta
espècie té una àrea de distribució més clarament
mediterrània. Tampoc es pot descartar que en aquella localitat provingués d’exemplars cultivats.

més sovint, barrejat amb altres arbres (sobretot
el pi roig) o formant part de matollars (Quercion
pubescenti–sessiliflorae); té preferència pels
vessants solells. CC.

Quercus cerrioides Willk. & Costa
Estatge submontà. 750–1380 m. Apareix sovint
en pinedes de pinassa o de pi roig, rouredes i
carrascars ( Quercion pubescenti–sessiliflorae,
Quercion ilicis), però mai es presenta com a
arbre dominant. C o R en general, però RRR a
la Cerdanya.
Willd.

Willk. & Costa

Quercus coccifera L.
Estatge submontà. 750–1100 m. Vessants rocosos assolellats, formant garrigues de poca
extensió o espars dins de carrascars (Quercetalia
ilicis). RRR, però localment abundant.
TAP (Lapraz, 1957).

Quercus ilex L.
Sobretot a l’estatge submontà; s’enfila fins al
montà per alguns solells molt rocosos. 740–
1700 m. Forma boscos i bosquines pobres, però
relativament extensos, als vessants més
assolellats i rocosos (Quercion ilicis); també
apareix formant part de matollars i esparsament
enmig de rouredes o pinedes. CC en general,
però RRR a la Cerdanya.
Als sectors MO i TAP, present només al
vessant sud.
En les alzines del territori dominen, en general, els caràcters corresponents a la subsp.
ballota (Desf.) Samp. [subsp. rotundifolia
(Lam.) O. Schwarz ex Tab. Mor.], però moltes
poblacions o individus —sobretot a les conques
del Llobregat i del Cardener— presenten també
característiques de la subsp. ilex
ilex, de manera
que la seva assignació taxonòmica resulta
sovint problemàtica.

L.
L.

Quercus faginea Lam.
Aquesta espècie apareix citada en inventaris aixecats
per Gamisans & Gruber (1988) al nord d’Arsèguel
(CNW; CG89), a 990–1100 m. Suposem que aquestes
dades s’han de referir a Q. cerrioides.

Quercus pubescens Willd. [Q. humilis Mill.]
Estatges submontà i montà. 740–1750 m. Pot
ser dominant, constituint rouredes (totes
d’escassa superfície, en bona part per la pressió
antròpica tradicional sobre aquests boscos) o,

Quercus petraea (Matt.) Liebl.
Estatges submontà i montà. 1050–1670 m.
Sol trobar–se en forma de petites poblacions
o d’individus dispersos, dintre de rouredes,
pinedes o bosquets humits ( Quercion
pubescenti–sessiliflorae, Deschampsio–
Pinion, Carpinion betuli); molt rarament és
l’arbre dominant en rouredes acidòfiles
d’extensió reduïda ( Quercion robori–
sessiliflorae ). RR al nord de l’eix Cadí–
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Moixeró i a la vall de Gréixer, RRR (només
individus isolats) a la resta del territori.
CSE (Llensa, 1946).
A la vall de Gréixer, a Bastanist i a Cava
hem observat individus que semblen híbrids
Q. x
entre aquesta espècie i Q. pubescens (Q.
streimii Heuff.).
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Ranunculus arvensis L.
Estatges submontà i montà. 780–1400 m.
Sembrats (Centaureetalia cyani). C.

L.

(Matt.) Liebl.

Ramonda myconi (L.) Rchb.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
800–2300 m. Fissures de roques calcinals
(Saxifragion mediae); en general limitada als
indrets obacs, però també en exposició al sud
a les zones més altes. C.

(L.) Rchb.

Ranunculus auricomus L.
Estatges montà i subalpí; molt rarament al
submontà. (1180) 1600–2350 m. Pastures
acidòfiles ( Nardion strictae, Bromion erecti),
molleres ( Caricetalia fuscae ) i herbassars
humits. C al sector TAP, R a la resta.
SV; CG86 i CG87 (Vives, 1964).
No tenim gaire informació sobre la
distribució al territori dels tàxons subespecífics
de R. auricomus . La major part de les
poblacions que es fan en pastures d’alta
muntanya deuen correspondre a la subsp.
envalirensis (Grau) Molero, tàxon que només
havia estat citat de manera explícita dels
sectors TAP i MO (UTM DG08 i DG18) per
Soriano (1992). La subsp. carlittensis (Sennen)
Molero deu fer–se més avall i deu ser més
rara; hem observat exemplars referibles a
aquest tàxon damunt del Querforadat (CNE;
CG88), sota el coll de la Moixa (CNE; CG98) i
vora la riera d’Alp (TAP; DG19), a 1180–
1850 m. Les poblacions dels sectors PC i SV no
han estat atribuïdes a cap dels dos tàxons en
concret però, per la seva ecologia, és probable que corresponguin a la subsp. envalirensis.

Ranunculus acris L. subsp. despectus M. Laínz
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 750–
2020 m. Sobretot als prats de dall i als
herbassars humits (Molinio–Arrhenatheretea).
CC als sectors septentrionals, R als meridionals.

L.

L. subsp.

M. La nz
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Ranunculus bulbosus L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–2260 m. Pastures diverses, sobretot a
les mesòfiles (Bromion erecti). CC.
Tampoc disposem de gaire informació sobre els tàxons subespecífics de R. bulbosus
presents al territori, bé que la major part de
poblacions semblen referibles a la subsp.
bulbosus
bulbosus. La subsp. aleae (Willk.) Rouy &
Foucaud l’hem observada en un prat de dall
de Bagà (TAP; DG07), a 780 m; també havia
estat assenyalada al Puigllançada (TAP; DG18)
per Cadevall (1913–1915), però sembla que
aquesta citació ha de correspondre a la subsp.
bulbosus (Vigo, 1983).

L.

R a n u n c u l u s m o n t a n u s Willd. subsp.
ruscinonensis (Landolt) O. Bolòs & Font Quer
Sobretot als estatges subalpí i alpí; rarament
al montà superior. 1470–2500 m. Pastures d’alta
muntanya, especialment en sòls una mica
acidificats (Festucion supinae, Bromion erecti,
Nardion strictae). C.

L.

Ranunculus ficaria L. subsp. ficaria
Només l’hem observat en una verneda del
riberal del Segre, entre Martinet i Bellver, a
920 m. RRR.

Willd. subsp.

(Landolt) O. Bol s & Font Quer

R a n u n c u l u s p a r n a s s i f o l i u s L. subsp.
heterocarpus P. Küpfer
Estatges subalpí i alpí; accidental al montà.
(1630) 1950–2610 m. Tarteres, pedruscalls i
pastures molt pedregoses ( Iberidion
spathulatae, Festucion scopariae). R a RRR,
segons sectors.

L. subsp.

Ranunculus gramineus L.
Només el coneixem de la carena de la serra
del Boixeder —damunt Fórnols— i de la
rodalia de Vallcebre. Es troba també, molt a
prop del límit del territori, als vessants solells
a l’est de la Pobla de Lillet (TAP; DG17). Viu
en pastures seques (Aphyllanthion, Ononidion
striatae) damunt substrat calcari, a 800–1200
(1700) m.

L. subsp.

P. K pfer
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R a n u n c u l u s p e l t a t u s Schrank subsp.
peltatus
Només el coneixem dels rius Bastareny i
Llobregat al seu pas per Guardiola de
Berguedà, 720–750 m, on sembla haver arribat
no fa gaire anys (1985). RRR, però localment
abundant.
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Ranunculus pyrenaeus L.
Estatges subalpí i alpí. 1950–2420 m.
Pastures acidòfiles ( Caricetalia curvulae ).
RR .

L.

Schrank subsp.

subsp. saniculifolius (Viv.) C. D. K. Cook
Només l’hem observat al riu Segre al seu pas
per Bellver, a 1000 m. RRR.

Ranunculus repens L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 720–
2050 m. Herbassars humits, sobretot als llocs
ruderalitzats o freqüentats pel bestiar
(Molinio–Arrhenatheretea). C .

L.

Schrank
subsp.
(Viv.) C.
D. K. Co
Ranunculus peltatus
Schrank
subsp. saniculifolius
(Viv.)
C. D. K. Cook

Ranunculus platanifolius L..
Estatges montà i subalpí. 1560–1900 m.
Clarianes de bosc humit (Fagion sylvaticae,
Rhododendro–Vaccinion ) i herbassars megafòrbics ( Adenostylion alliariae ). RRR.
PE (Sebastià, 1983). També als Rasos de
Peguera, no gaire lluny del límit del sector EN
(CG96).

Ranunculus serpens Schrank [R. nemorosus
DC.]
Estatges montà i subalpí. 1200–2200 m. Boscos
frescals ( Vaccinio–Piceetea, Fagetalia
sylvaticae). C.

Schrank

L.
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Ranunculus thora L.
Estatges montà i subalpí. 1350–2150 m.
Indrets rocosos frescals damunt substrat
calcari, generalment al peu de cingles o en
pedruscalls fixats ( Primulion intricatae). RR.

R a p i s t r u m r u g o s u m (L.) All. subsp.
rugosum
Estatges submontà i montà; accidental al
subalpí. 750–1440 (2050) m. Sembrats i llocs
ruderals (Centaureetalia cyani, Chenopodietalia,
Onopordetalia). RRR.
PC; CG76 (Vives, 1964).

L.

(L.) All. subsp.

Ranunculus trichophyllus Chaix subsp.
trichophyllus
Conegut només del Segre entre Martinet i
Bellver, de la riera de Pedra i d’una sèquia
prop de la Barceloneta (vall de La Vansa), a
880–1150 m. RRR, però localment abundant.

Reseda alba L.
Citada repetidament del territori (Lapraz, 1954; Vives, 1964; Gruber, 1978; Soriano, 1992, 1994) per
confusió amb el tàxon següent.

Reseda barrelieri Bertol. ex Müll. Arg.
Sobretot als estatges montà i subalpí; més
rara al submontà. 1050–1950 m. Marges de
pistes forestals, pedruscalls, llits de torrents i
relleixos de cingle. RR al sud de l’eix Cadí–
Moixeró, RRR al nord.
També es troba a les solanes de la dreta del
Segre, molt a prop del límit del sector CNW.
(CG89), (CG96), (CG99).
Chaix subsp.

Raphanus
raphanistrum
L. subsp.
raphanistrum
Només l’hem observat als sorrals del Bastareny,
entre Guardiola de Berguedà i Bagà, a 750 m.
RRR .

Bertol. ex M ll. Arg.

L. subsp.
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Reseda glauca L.
Estatges subalpí i alpí. 1950–2500 m. Fissures
de roques calcàries (Saxifragion mediae). RRR.

L.

Reseda lutea L.
Estatges submontà i montà. 720–1450
(1700) m. Llocs ruderals, marges de camins. C
al vessant sud de l’eix Cadí–Moixeró, R al
vessant nord.

L.

Reseda phyteuma L.
Estatges submontà i montà. 740–1450 m.
Ambients ruderals, camps, pradells d’anuals. R.

L.

Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.
És freqüent als runams revegetats de l’antiga
explotació de carbó a cel obert del solell del
Pedraforca (PE; CG97), a 1500–1550 m, on
probablement hi ha estat plantada. Actualment
hi ha més d’un centenar d’individus, alguns dels
quals són joves, fet que indicaria que l’espècie
s’ha adaptat prou bé a l’indret i que aquesta
població podria persistir força anys, segurament
fins que el vessant es torni a reforestar.
Rhamnus alaternus L.
Estatges submontà i montà. 850–1660 m. Vessants
rocosos i molt assolellats, generalment associat
a les taques de carrascar (Quercion ilicis). RR.
Només l’hem vist al sud de l’eix Cadí–
Moixeró, però reapareix a les solanes de la
dreta del Segre, prop del límit del sector
CNW (CG79, CG89).

Reseda luteola L.
Estatges submontà i montà; molt rara al
subalpí. 950–1700 (2000) m. Llocs ruderals,
sobretot els freqüentats pel bestiar
(Onopordetalia). RR.

L.

L.
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Rhamnus alpinus L.
Estatges montà i subalpí; ocasionalment al
submontà. 1120–2110 m. Matollars, bardisses i
clarianes de bosc, en indrets pedregosos
calcaris (sobretot Juniperion nanae). C.

Rhamnus pumilus Turra
Des de l’estatge montà fins a l’alpí; molt
rarament al submontà. (900) 1570–2450 m.
Fissures de roques calcàries ( Saxifragion
mediae) i matollars damunt substrat rocós
carstificat (Juniperion nanae), sempre en
indrets assolellats. C.

L.

Turra

Rhamnus catharticus L.
Estatges submontà i montà. 760–1400 m.
Bardisses i vorades de bosc. RRR.
(DG18).

Rhamnus saxatilis Jacq.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 800–
1980 m. Matollars i boscos clars, en indrets
assolellats (Quercion pubescenti–sessiliflorae).
R.

L.

Rhamnus frangula L., Frangula alnus Mill.
Només l’hem observat a Bastanist, al tram
final de la riera de Saldes i al riberal del
Llobregat a l’oest de la Pobla de Lillet. Viu
en boscos de ribera, a 750–1050 m. RRR.

Jacq.

Rhinanthus minor L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1100–
1900 m. Prats humits (Arrhenatheretalia,
Bromion erecti). R al nord de l’eix Cadí–
Moixeró, RRR al sud.
SV i PE (Marcet, 1912).
CG87 i CG97 (Marcet, 1912),

L.

L.
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Rhinanthus pumilus (Sterneck) Pau [R.
mediterraneus (Sterneck) Sennen]
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–2120 m. Pastures mesòfiles o mesoxeròfiles (Brometalia erecti ), prats de dall
(Arrhenatherion ). CC.
Vives (1964) cità R. alectorolophus Pollich
dels prats humits de Gósol, comentant que
els exemplars recollits tenen els calzes amb
pèls llargs. Caldria esbrinar si aquestes plantes són també R. pumilus o bé poden
correspondre a algun altre tàxon.
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Ribes petraeum Wulfen
Estatges montà i subalpí. Clarianes de boscos
frescals ( Rhododendro–Vaccinion, Fagion
sylvaticae). RR al nord de l’eix Cadí–Moixeró,
RRR al sud.
Es troba també als Rasos de Peguera, poc al
sud del límit del sector EN (CG96).

Wulfen

Ribes rubrum L.
(Sterneck) Pau

Rhododendron ferrugineum L.
Estatge subalpí; ocasionalment baixa al
montà. 1350–2280 m. Boscos frescals de pi
negre ( Rhododendro–Vaccinion), damunt
substrat silici o en sòls acidificats. CC al nord
de l’eix Cadí–Moixeró, C o R al sud.

Citat per Vayreda (1882) de la vall de la Molina, amb
tota probabilitat per confusió amb R. petraeum.

Ribes uva–crispa L.
Només l’hem observat al límit sud del territori,
a l’antic poble de Peguera, a 1660 m, on és
molt escàs a les bardisses. També citat per
Vayreda (1882) de l’àrea de la Molina. RRR.
(DG18?).
Llensa (1946) indica la varietat inermis de
l’Adou (CSE), probablement per confusió
amb R. alpinum.

L.

Ribes alpinum L.
Sobretot als estatges montà i subalpi;
rarament al submontà. 750–1960 m. Matollars
i boscos clars en indrets rocosos frescals. R.

L.

L.
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Robinia pseudoacacia L.
Estatge submontà. 720–1100 m. Plantada
en marges de carretera i més o menys
naturalitzada als talussos propers i als boscos
de ribera. R a la conca del Llobregat, RRR a la
resta.

L.

Roemeria hybrida (L.) DC.
Només l’hem observada en un camp de cereals
de Pedra, a 1200 m. RRR.

subsp. praeterita (Heywood) O. Bolòs &
Vigo
Estatges submontà i montà. 1100–1500 m.
Mulladius, vores de rierols i llits de riu una
mica ruderalitzats, generalment damunt
substrat silici. R.

subsp.
(Heywood)
O. Bol s & V
Rorippa aspera(L.)
(L.)Maire
Maire
subsp. praeterita
(Heywood)
O. Bolòs & Vigo

Rorippa nasturtium–aquaticum (L.) Hayek
Estatge submontà. 720–1300 m. Rierols i recs
d’aigua només lleugerament eutrofitzada
(Glycerio–Sparganion). RR.

(L.) DC.

(L.) Hayek

Rorippa aspera (L.) Maire subsp. aspera
Estatges submontà i montà. 1200–1775 m. Llocs
humits en regalls de pistes i en marges de
camps. RRR.

Rorippa pyrenaica (Lam.) Rchb.
Estatges submontà i montà. 1100–1800 m.
Pastures mesòfiles i herbassars humits, damunt
substrat silici. R.

(L.) Maire subsp.
(Lam.) Rchb.

Rosa agrestis Savi
Estatges submontà i montà. 750–1625 m.
Bardisses, en llocs assolellats ( Prunetalia
spinosae). R.
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Savi

Rosa arvensis Huds.
Només l’hem observada en tres indrets de la
conca del Llobregat, en bardisses i clarianes
de bosc humit, a 750–1350 m: sota el coll de
l’Escriga, damunt de Paller de Baix i al riberal
del Llobregat sota la Sala. RRR.
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L.

Rosa dumalis Bechst.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.1100–2000 m. Bardisses i matollars. C
o R segons sectors.
CSE , CG88, CG97, CG98, DG08, DG09 i PE
(Sebastià, 1983).
Dins del grup R. dumalis hem reconegut
dues estirps. R. vosagiaca N. H. F. Desp.
sembla força estesa; l’hem observada als
sectors CNE, CSW, CSE, MO i TAP (UTM DG18).
R. coriifolia Fr., per contra, deu ser molt
rara; l’hem trobada en pinedes aclarides dels
Plans de Bor (MO; DG08) i n’hi ha un plec
procedent de la Molina (TAP; DG18) a l’herbari
BC–Vayreda; també ha estat citada de la baga
de Gresolet (PE; CG97) per Sebastià (1983).

Huds.

Rosa canina L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
2000 m. Bardisses ( Prunetalia spinosae ),
clarianes de bosc. CC.
Dels diversos microtàxons que se solen
distingir dins aquest grup, R. canina L. s. str.
deu ser el més estès. La resta d’estirps semblen
molt localitzades, bé que la seva distribució
ha estat poc estudiada. R. andegavensis
Bastard l’hem observada al Claper, a la vall
de Gréixer, a 1400 m (TAP; DG08). R .
c o r y m b i f e r a Borkh [ R. canina subsp.
dumetorum (Thuill.) Fr.] l’hem vista a la
rodalia de Saldes (PE; CG97), a 1570 m, i a
Riu (MO; DG08), a 1200 m; també ha estat
assenyalada de la vall de la Molina (TAP;
DG18) per Rivas–Martínez (1968). R .
blondaeana Ripart ex Déségl. [R. canina
subsp. nitidula Besser] l’hem vista únicament
a Paller de Baix, Bagà (TAP; DG08), a 1100
m. R. deseglisei Boreau només al barranc
de la Fou, sota coll de Vanses (CNW; CG78),
a 1400 m.

Bechst.

Rosa micrantha Borrer ex Sm.
Estatges submontà i montà. 900–1660 m.
Bardisses i matollars, en llocs assolellats i
més aviat secs. RR.
CG86 (Vives, 1964).

Borrer ex Sm.
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Rosa pendulina L.
Estatges montà i subalpí. 1200–2100 m. Boscos
de pi negre, pi roig o avet (Vaccinio–Piceetea),
sobretot damunt substrat silici o en sòls
acidificats. C.

L.

Rosa rubiginosa L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
1000–2000 m. Bardisses (Prunetalia spinosae)
i matollars. CC al nord de l’eix Cadí–Moixeró,
RR al sud.

L.

Rosa pimpinellifolia L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1100–
2100 m. Matollars i boscos clars, en indrets
més aviat eixuts i preferentment damunt
substrat silici ( Berberidion, Genistion
europaeae, Deschampsio–Pinion). C a la
Cerdanya, RR o RRR a la resta del territori.
Els exemplars examinats corresponen tots
a la var. pimpinellifolia
pimpinellifolia.

Rosa sempervirens L.
Estatge submontà. 800–1150 m. Bardisses,
vorades de carrascars i de rouredes. RRR .
També existeix, igualment rara, als solells
de la dreta del Segre, fora ja del territori
(CG79).

L.

L.

Rosa pouzinii Tratt.
Només ha estat citada del territori per Vives
(1964), a les bardisses de Cal Pujol del Racó, la
Coma, a uns 1100 m. RRR .

Rosa sicula Tratt.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1100–
1840 m. Matollars i bardisses (Genistion
europaeae, Prunetalia spinosae), en indrets
secs i assolellats. R o RR, segons sectors.

Tratt.
Tratt.
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Rosa stylosa Desv., R. canina L. subsp.
stylosa (Desv.) Masclans
Estatges submontà i montà. 750–1485 m.
Bardisses (Prunetalia spinosae). R.

L.

Desv.

Rosa tomentosa Sm.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. (800)
1250–2000 m. Matollars, bardisses i clarianes
de bosc, en llocs una mica humits. RRR.

Rubia peregrina L.
Estatges submontà i montà. 800–1650 m.
Boscos i matollars en indrets càlids (Quercion
ilicis, Quercion pubescenti–sessiliflorae). C al
sud de l’eix Cadí–Moixeró, al nord RR i limitada al sector més occidental.

L.

Sm.

Rosa villosa L.
Sobretot a l’estatge montà. 1100–1750 m.
Clarianes de bosc, bardisses i matollars. R.

Rubia tinctorum L.
Només l’hem observada a l’ermita de Sant
Julià de Pedra (MO; DG08), a 1200 m, i al
poble de Nas (CNE; CG98), a 1220 m; també
citada de Montellà (CNE; CG99) per Sennen
(1936). Creix, com a planta persistent d’antics
cultius, a les parets d’edificis vells.
Rubus caesius L.
Estatges submontà i montà. 720–1640 m.
Vorades i clarianes de boscos humits, molt
especialment als de ribera (Alnion incanae,
Salicion triandro–neotrichae). C.

L.

Rosmarinus of
ficinalis L.
officinalis
Només és conegut per la citació que en fa
Gruber (1974) en un inventari d’un carrascar
entre Cornellana i Fórnols, a 1250 m. Nosaltres
no l’hem vist al territori. RRR.

L.
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Rubus canescens DC.
Estatge montà. 1225–1700 m. Clarianes de bosc
i matollars (Quercion pubescenti–sessiliflorae,
Genistion europaeae ), sobretot damunt
substrat silici. RR al nord de l’eix Cadí–Moixeró,
RRR al sud.

Rubus muricola Sennen
Hem trobat exemplars referibles a aquest
tàxon, bé que amb influència de R. ulmifolius,
vora Ansovell, a 1300 m. RRR.
En un inventari fitocenològic aixecat al sector CNW, dins el quadrat CG89 i a 1060 m, hi
apareix citat un Rubus gr. corylifolius, que
molt probablement també cal atribuir a R.
muricola, ja que aquest sembla l’únic tàxon de
la secció present a Catalunya.

DC.

Rubus gr. hirtus Walds. & Kit.
Només l’hem observat al bosc de ribera del riu
d’Alp, a 1190 m. Vayreda (1882) ja l’havia citat
de la vall de la Molina. RRR.
Plantes amb turions glandulosos, potser
referibles a aquest grup d’esbarzers, han estat
observades també entre Guardiola de Berguedà
i Sant Julià de Cerdanyola, no lluny del límit
sud del sector TAP (UTM DG07).

Sennen

Rubus saxatilis L.
Estatges montà i subalpí. 1300–1870 m. Boscos
de pi negre, pi roig o avet una mica humits
(Vaccinio–Piceetea), sobretot damunt substrat
silici o en sòls acidificats. R a la Cerdanya, RRR
però localment abundant a la resta del territori.

L.

Rubus idaeus L.
Sobretot als estatges montà i subalpí; ocasional al submontà. 1000–2200 m. Vorades i
clarianes de boscos una mica humits
(Atropetalia belladonnae). CC o C, segons
sectors.

L.

Rubus ulmifolius Schott
Estatges submontà i montà. 720–1660 m.
Bardisses ( Prunetalia spinosae), clarianes i
vorades de bosc. CC a les conques del Llobregat
i el Cardener, R a la resta del territori.

Schott
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Rumex acetosa L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 800–
2000 m. Prats de dall i herbassars humits
(Arrhenatheretalia); també herbassars ruderals.
C al vessant nord de l’eix Cadí–Moixeró, RRR
al vessant sud.
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Rumex conglomeratus Murray
Estatge submontà. 740–1050 m. Ambients
ruderals humits. R.

Murray

L.

Rumex acetosella L. subsp. angiocarpus
(Murb.) Murb.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 860–
2060 m. Pradells en terrenys pedregosos i
herbassars ruderals en terres remogudes,
generalment damunt substrat silici. C al nord
de l’eix Cadí–Moixeró, RR al sud.

Rumex crispus L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–2030 m. Ambients ruderals i prats de
dall. C.

L.

L. subsp.

(Murb.) Murb.

Rumex arifolius All., R. acetosa L. subsp.
amplexicaulis (Lapeyr.) O. Bolòs & Vigo
Només l’hem observat en un herbassar
megafòrbic del Clot de Moixeró, a 1550 m;
també ha estat citat per Gruber (1978) del
Cadí nord–oriental. RRR.

All.

Rumex longifolius DC.
Només l’hem observat a Nas, a 1200 m.
Vayreda (1882) cità R. alpinus L. de la
Molina, però el plec testimoni sembla
correspondre en realitat a R. longifolius.
RRR .
(TAP; DG18?).
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Rumex obtusifolius L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
750–1850 m. Ambients ruderals humits. R.

Ruscus aculeatus L.
Estatge submontà. 900–1100 m. Carrascars
amb boix ( Quercion ilicis ), boixedes i
rouredes, en llocs relativament càlids i
humits. RRR.
(DG07).

L.

Rumex patientia L.
L’hem observat en ambients ruderals de Nas,
Montellà, Pedra i Ossera, a 1100–1200 m.
També citat de Bagà per Cadevall (1933),
on no ha estat retrobat. RRR.
L’espècie sembla naturalitzada al territori,
bé que molt escassa, i les quatre citacions
que aportem corresponen a observacions
fetes els darrers quinze anys. Aquestes dades
contradiuen l’opinió de López González
(1990), qui diu que, no havent–hi cap citació
recent segura, no sembla naturalitzada
actualment a la península Ibèrica.

Rumex scutatus L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
900–2300 m. Pedruscalls ( Thlaspietea
rotundifolii). C.

L.

Ruta chalepensis L. subsp. angustifolia (Pers.)
Cout.
Només l’hem vista a la serra de Guixers i al
veí serrat de Santa Eulàlia, on creix en
roquissars assolellats a 950–1250 m; també
citada per Llensa (1946) de Gresolet, indicació
que es deu haver de referir a les solanes
properes. RRR.
L’hem observada també, no gaire lluny
del límit del territori, a les solanes de la
dreta del Segre damunt els Banys de Sant
Vicenç (prop de CNW; CG89), sota Sant
Julià de Cerdanyola (prop de CSE i TAP;
DG07) i als cingles sobre el Llobregat, entre el Far i el Collet (prop d’EN; DG07).

L. subsp.

(Pers.) Cout.

Sagina procumbens L.
Estatges montà i subalpí. 1230–1970
(2200) m. Jonqueres, mulladius i herbassars
higròfils ruderalitzats, damunt substrat
silici. R a la Cerdanya, RRR a la resta del
territori.

L.
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L.

Sagina saginoides (L.) H. Karst.
Estatges montà superior i subalpí. 1625–2200 m.
Molleres i altres ambients aigualosos, damunt
substrat silici o en sòls acidificats. RR.
PC (Romo, 1985a).
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Brot.

Salix babylonica L.
L’hem observat, cultivat, entre Guardiola de
Berguedà i Bagà (CSE; DG07), a 750 m. No
sembla que es naturalitzi.
Salix bicolor Willd., S. phylicifolia L. subsp.
basaltica (Coste) O. Bolòs & Vigo
Només l’hem observat a Prat de Cadí, a 1900
m, i al riu d’Alp més avall de la Molina, a
1250–1300 m. RRR.

(L.) H. Karst.

Salix alba L.
Estatges submontà i montà. 720–1400 m. Boscos
de ribera (sobretot Alnion incanae). C.

Willd.

Salix caprea L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
750–1860 m. Clarianes i vorades de bosc humit
(Atropetalia belladonnae). C.

L.

Salix atrocinerea Brot.
Estatges submontà i montà. 720–1700 m. Vores
de torrents, rius, llocs humits. C.
L.
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Salix elaeagnos Scop.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
720–2020 m. Arenys i codolars de rius i
torrents ( Salicion triandro–neotrichae). CC,
però RR al subalpí.

L.

Scop.

Salix pyrenaica Gouan
Estatges subalpí i alpí. 1800–2530 m.
Roquissars i sòls pedregosos calcaris, als llocs
obacs on la neu persisteix més (Primulion
intricatae). C.

Salix fragilis L.
Estatges submontà i montà. 940–1410 m. Vores
de rius i torrents, marges de sèquies i prats
humits. R al vessant nord de l’eix Cadí–Moixeró,
RR al vessant sud.
Almenys als sectors més orientals (CSE, MO,
TAP) s’observen sobretot individus que mostren
introgressió de S. alba i que s’haurien d’atribuir
a l’híbrid S. x rubens Schrank.
Gouan

Salix reticulata L.
Només l’hem trobat al vessant obac de la serra
de la Moixa, a 1900–1950 m, i a Coma Pregona
(vessant nord de la Tosa d’Alp), a 2250–2300
m. RRR.

L.

Salix herbacea L.
Havia estat citat per Vayreda (1882) de Comabella,
però no estem segurs que realment existeixi en
aquesta localitat.

Salix purpurea L.
Estatges submontà i montà. 750–1600 m.
Boscos de ribera, codolars fluvials i llocs humits.
RR.

L.

Salix retusa L.
Estatge alpí. 2270–2630 m. Petites depressions
on s’acumula la neu, enmig de pastures i
roquissars. RRR.
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servada no gaire lluny, en un parell d’indrets
del massís del Catllaràs (DG17), on és molt
rara.

L.

Salix triandra L.
Només l’hem observat al riberal del Segre,
prop de Bellver, a 975–1050 m. RRR.
Salvia
lavandulifolia
Vahl subsp.
pyrenaeorum Lippert
Estatges submontà i montà. 800–1820 m.
Pastures i matollars secs en vessants rocosos i
assolellats (Aphyllanthion ). R a la vall de La
Vansa, RRR a la resta del territori.
També viu prop del límit del sector CNE, a
les solanes del nord del Segre.
(CG89), (CG99).

L.

Salvia aethiopis L.
Només l’hem observada a la vall del riu de
Cadí (Cava i Ansovell) i a la del riu de La Vansa
(Sorribes i Molí de Fórnols), en ambients
ruderals a 900–1350 m. RRR.
Lippert
Salvia lavandulifoliaVahl
Vahlsubsp.
subsp. pyrenaeorum
Lippert

Salvia pratensis L.
Estatges submontà i montà; també als solells
del subalpí. 700–1930 m. Pastures, sobretot a
les mesòfiles o mesoxeròfiles ( Brometalia
erecti, Aphyllanthion). C.

Salvia glutinosa L.
Estatges submontà i montà. 900–1450 m.
Vorades i clarianes de boscos humits, sobretot
vernedes. RR al nord de l’eix Cadí–Moixeró,
RRR i només amb citacions antigues al sud.
CSE (Llensa, 1946). Marcet (1912) també la
cità de Sant Llorenç de Morunys, poc al sud
del límit del sector PC (UTM CG86).
No coneixem cap citació recent de l’espècie
a les conques del Llobregat i el Cardener dins
el territori considerat, però sí que l’hem ob-

L.
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Salvia sclarea L.
Planta que forma poblacions —segurament
poc persistents, bé que temporalment poden
ser nombroses— en indrets de sòl pertorbat.
La coneixem d’Ansovell, en marges de camins
(CNW, CG88; 960 m); d’un talús sota Cal
Patraco (a l’oest de Tuixén, CSW; CG77), a
1080 m; i de dues explotacions de carbó a cel
obert en vies de restauració, sota Fumanya
(vall de Fígols, EN; DG07; 1440 m) i damunt
de Saldes (solell del Pedraforca, PE; CG97;
1550 m).
Salvia verbenaca L. subsp. verbenaca
Estatges submontà i montà. 780–1360
(1600) m. Ambients ruderals, en indrets càlids.
RR.
EN (Vives, 1964).
DG18 (Herbari BC–Vayreda).

Sambucus nigra L.
Estatges submontà i montà. 740–1800 m.
Bardisses ( Prunetalia spinosae ) i boscos
humits. C, bé que esdevé rar en altitud.

L.

Sambucus racemosa L.
Estatges montà i subalpí. 1450–1960 m.
Clarianes i vorades de bosc humit (Sambuco–
Salicion capreae). C al vessant nord de l’eix
Cadí–Moixeró, RR al vessant sud.

L. subsp.

Sambucus ebulus L.
Estatges submontà i montà. 720–1750 m.
Herbassars nitròfils en sòls profunds, als marges
de camins o en vorades forestals (Arction
lappae). R.

L.

Samolus valerandi L.
Estatge submontà. 730–1290 m. Ambients
molt humits (fonts, petits recs i jonqueres)
amb aigua rica en carbonats. RR.
CG97 (Llensa, 1946).

L.

L.
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Sanguisorba minor Scop. subsp. balearica
(Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro
[subsp. muricata (Gremli) Briq.]
Estatges submontà i montà. 900–1500 m.
Pastures seques (Aphyllanthion, Xerobromion
erecti) i pradells amb anuals (Festuco–Sedetalia).
R.
SV; CG87 (Vives, 1964).
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Sanicula europaea L.
Estatges submontà i montà. 800–1700 m.
Boscos humits (sobretot Fagion sylvaticae). R
a la conca del Llobregat, RRR a la Cerdanya.

L.

Scop. subsp.
(Bourg.
ex Nyman)(Bourg.
Muæoz Garm.
C. Navarro
Sanguisorba minor
Scop. subsp.
balearica
ex &Nyman)
Muñoz Garm. & C. Navarro

subsp. minor
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
720–2110 m. Pastures de tota mena, però
sobretot a les de tendència mesòfila (Festuco–
Brometea, Aphyllanthion,... ); també als
matollars i boscos clars. CC.

Santolina chamaecyparissus L. subsp. pecten
Rouy
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–2020 m. Pastures seques assolellades
(sobretot Aphyllanthion), sovint en indrets
pedregosos i una mica nitrificats. C.

L. subsp.

Scop. subsp.

Rouy

subsp. squarrosa (DC.) Nyman
Només l’hem observada en marges de camins
de la muntanya d’Urús, a 1300 m. RRR.

Sanguisorba of
ficinalis L.
officinalis
Estatges submontà i montà. 950–1550 m.
Herbassars humits i prats de dall (Molinio–
Arrhenatheretea). R però localitzada al nord
de l’eix Cadí–Moixeró, RRR al vessant sud.

L. subsp.

L.

(DC.) Nyman
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Saponaria ocymoides L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
800–2100 m. Talussos i pedruscalls assolellats.
C.

Satureja montana L. subsp. montana
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
720–2050 m. Pastures seques (Aphyllanthion,
Xerobromion erecti, Ononidion striatae ) en
indrets pedregosos i assolellats; sovint també
en pedruscalls més o menys fixats. CC .

L.
L. subsp.

Saponaria of
ficinalis L.
officinalis
Sobretot a l’estatge submontà; rarament al
montà. 720–1700 m. Arenys i codolars dels
rius (Salicion triandro–neotrichae); també
marges de sèquies i regalls de camins. R a les
zones baixes, RRR a les parts més altes.

Saxifraga aizoides L.
Sobretot als estatges montà i subalpí; rara a
l’alpí i molt ocasional al submontà. 1050–
2400 m. Llocs pedregosos i talussos humits,
sovint amb circulació intersticial d’aigua. R.

L.
L.

Sarcocapnos enneaphylla (L.) DC.
Només l’hem observada en un rocam calcari a
l’aiguabarreig dels rius de la Bona i de La
Vansa, a 880 m. RRR.
Viu també a les solanes del marge dret del
Segre, molt a prop del límit del sector CNW
(CG79, CG89).

Saxifraga caesia L.
Estatges subalpí i alpí; ocasional al montà.
(1450) 1900–2350 m. Fissures de roques
calcàries, en indrets obacs ( Saxifragion
mediae). RRR.

L.
(L.) DC.
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Saxifraga granulata L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 900–
1950 m. Indrets de sòl prim en pastures,
matollars i boscos, damunt substrat silici. C o
R, segons els sectors.
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Saxifraga moschata Wulfen
Estatges subalpí i alpí. 1900–2610 m.
Pedruscalls una mica fixats ( Iberidion
spathulatae), fissures de roca (Saxifragion
mediae) i pastures molt pedregoses (Elyno–
Seslerietea). CC al Cadí, C o R a les altres
muntanyes.
A la Tosa d’Alp se’n troben formes
referibles a la subsp.. fastigiata (Luizet) P.
Fourn., de valor taxonòmic dubtós, atès el
gran polimorfisme d’aquesta espècie.

L.

Saxifraga longifolia Lapeyr.
Sobretot des de l’estatge submontà fins al
subalpí; rarament a l’alpí. 800–2500 m. Fissures
de roques calcàries, sobretot en llocs
assolellats ( Saxifragion mediae). C .

Wulfen

Saxifraga oppositifolia L.
Estatges subalpí i alpí. 1840–2610 m. Pastures
pedregoses (Elyno–Seslerietea) i pedruscalls
(Iberidion spathulatae). CC .

Lapeyr.

Saxifraga media Gouan
Estatges subalpí i alpí; ocasional al montà.
(1660) 1900–2500 m. Fissures de roques
calcàries (Saxifragion mediae); sol defugir la
insolació intensa. R als sectors TAP i MO, RRR
a la resta.

L.

Saxifraga paniculata Mill.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí;
rarament a l’alpí. 800–2500 m. Fissures de roques, tant silícies com calcinals. C.

Gouan

Mill.
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Saxifraga pubescens Pourr. subsp. pubescens
Estatges subalpí i alpí. 1900–2500 m. Fissures de
roques calcinals o esquistoses (Saxifragion
mediae). R.

Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 750–
2060 m. Pastures, sobretot les de llocs secs
(Aphyllanthion, Brometalia erecti, Ononidion
striatae); també matollars i boscos clars. C.
Al territori es troben dues varietats —a
vegades tractades com a subespècies—
d’aquesta planta: var. columbaria i var.
gramuntia (L.) DC. La major part de les dades
de què disposem només fan referència a
l’espècie, de manera que no coneixem la
distribució detallada de cadascuna de les
varietats. Sembla que la var. columbaria és la
més comuna, mentre que la var. gramuntia té
una tendència més xeròfila i només es fa una
mica freqüent a les zones més baixes i
meridionals.

Pourr. subsp.

Saxifraga rotundifolia L. subsp. rotundifolia
Estatges montà superior i subalpí. 1550–
1900 m. Herbassars de llocs frescals, dins
ambients forestals (sobretot Adenostylion
alliariae). RRR.
Només al vessant nord de l’eix Cadí–Moixeró.

L. subsp.

subsp. cinerea (Lapeyr.) Font Quer

L. subsp.

Tàxon que apareix citat en dos inventaris de Gruber
(1978): "serra dels Cortils, vessant sud", a uns 2300 m,
i "passat Cerc" , a 1300 m. Molt probablement es
tracta de confusions amb alguna forma de S.
columbaria, ja que aquest tàxon sembla inexistent
als Pirineus orientals. D’altra banda, l’ecologia de la
localitat de Cerc (una pineda de pi roig) sembla molt
poc adequada.

Saxifraga stellaris L.
Aquesta espècie havia estat citada per Vayreda (1882)
de "Comabella, la Molina" i per Cadevall (1915–
1919) de ‘coll del Pal’. No ha estat retrobada al
territori; caldria confirmar–ne la presència.

Scabiosa atropurpurea L.
No l’hem vista dins el territori, però sí molt a
prop del límit del sector CNW, en herbassars
ruderals de la Seu d’Urgell (CG79), a 660 m.

Scabiosa crenata Cirillo subsp. pulsatilloides
(Boiss.) Font Quer
Només la coneixem de sota Fórnols, a la vall
de La Vansa, on abunda a les pastures seques
(Aphyllanthion) sobre substrat argilós, a 1200–
1300 m. RRR.

Cirillo subsp.

L.

(Boiss.) Font Quer

Flora del Parc Natural del Cadí–Moixeró i de les serres veïnes

Scabiosa graminifolia L.
Estatge subalpí. 1850–2300 m. Pedruscalls
fixats, xaragalls, fissures i replans de roques
calcinals. RR al vessant nord del Cadí, RRR i
restringida al serrat de la Muga al vessant sud.

Scirpus holoschoenus L.
Estatges submontà i montà. 740–1400 m.
Jonqueres, sobretot en sòls argilosos carbonatats (Molinio–Holoschoenion). C al sud de
l’eix Cadí–Moixeró, RR al nord.

L.

Scandix pecten–veneris L.
Només l’hem observada en un sembrat vora
Bor, a 1100 m. També va ser citada per Vives
(1964) dels sembrats de Saldes. RRR.
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L.

Scirpus cernuus Vahl
Estatges submontà i montà. 730–1650 m. Sòls
argilosos temporalment inundats o xops. RRR.

Vahl
L.

Scirpus cespitosus L.

Schoenus nigricans L.
Estatges submontà i montà. 750–1400 m.
Indrets aigualosos molt carbonatats i, generalment, amb fluctuacions importants en el
grau de saturació d’aigua del sòl (Molinio–
Holoschoenion). RR però localment abundant
a la conca del Llobregat, RRR al nord de l’eix
Cadí–Moixeró.
Es troba també poc més al sud dels límits
dels sectors PC i EN (CG96).

L.

Apareix citat en un inventari de mollera
(Pinguiculo–Caricetum ) aixecat per Gruber (1978)
"au–dessus de Gósol, vers la Punta de la Sierra".
Desconeixem a quina localitat correspon aquest
fals topònim, així com el sector dins el qual
estaria situada (probablement PE o SV). D’altra
banda, l’ecologia normal de la planta la fa improbable en l’ambient indicat.
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Scirpus lacustris L. subsp. tabernaemontani
(C. C. Gmel.) Syme
Observat únicament en un fangar al costat
de la riera de Saldes, poc abans de
l’aiguabarreig amb la de Gresolet, a 1000 m.
RRR .

L. subsp.

(C.C. Gmel.) Syme

Scirpus maritimus L.
Només l’hem vist en un parell de basses del
riberal del Llobregat, prop de Guardiola de
Berguedà, a 720–730 m. RRR.

Scirpus sylvaticus L.
Només l’hem observat en comptats indrets
del riberal del Segre, entre Bellver i el
Pont de Bar, on creix dins les clarianes de
vernedes (Alnion incanae) a 900–1020 m.
RRR .

L.

Scleranthus annuus L. subsp. annuus
Només l’hem observat en sembrats de la
rodalia de Bellver, a 1020–1040 m. RRR.
També a la plana cerdana, prop del límit
dels sectors MO i TAP (UTM DG09).

L.
L. subsp.

Scirpus setaceus L., Isolepis setacea (L.) R. Br.
Estatges submontà i montà. 1200–1450 m.
Depressions entollades, sobretot en terrenys
silicis. RRR .
SV; CG87 (Vives, 1964).

subsp. polycarpos (L.) Bonnier & Layens
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
1000–2140 m. Pradells d’anuals ( Sedo–
Scleranthion) damunt substrat silici o en sòls
acidificats. C.

L.
L. subsp.

(L.) Bonnier & Layens
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Scleranthus perennis L. subsp. perennis
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
1100–2010 (2350) m. Pastures seques pedregoses, en terrenys silicis o en sòls descalcificats. CC.
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Scorzonera angustifolia L.
Només l’hem vista en pastures seques
(Aphyllanthion) prop de la Sala, a l’oest
de la Pobla de Lillet, a 840 m. RRR

L.
L. subsp.

subsp. polycnemoides (Willk. & Costa) Font
Quer
Només l’hem trobat en dos indrets de la vall
de Gréixer: camí del coll de la Cabrera, a
1500 m, i Pla Bagà, a 1950 m. És probable que
estigui més estès del que sembla. RRR.

Scorzonera laciniata L.
Estatges submontà i montà. 740–1660 m.
Prats secs i més o menys ruderalitzats. RR .
Segons Vives (1964), també prop del límit
sud del sector PC (UTM CG76).

L.

Scleranthus perennis
subsp. polycnemoides
(Willk.
& Costa)
L.L.
subsp.
(Willk.
& Costa)
Font
Font Quer

Sclerochloa dura (L.) P. Beauv.
Només l’hem observada als marges d’un camp
de cereals, prop de l’ermita de Sant Julià de
Pedra, a 1100 m. A la plana cerdana apareix
ací i allà. RRR.

Scrophularia alpestris Gay ex Benth.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 950–
1900 m. Herbassars humits ( Molinietalia
coeruleae) i boscos de ribera (Alnion incanae).
RRR.
Bàsicament al vessant de la Cerdanya; a
l’alt Llobregat només n’hem trobat individus
isolats en dues localitats.

(L.) P. Beauv.
Gay ex Benth.
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Scrophularia canina L. subsp. canina
N’hem observat un únic peu damunt Castellar de n’Hug, al costat de la carretera, a
1500 m. També va ser citada per Vives (1964)
prop del naixement del Cardener. RRR.
PC; CG86 (Vives, 1964).

Scutellaria alpina L.
Estatges subalpí i alpí. 1700–2580 m.
Pastures pedregoses (sobretot Festucion
scopariae). C.

L.
L. subsp.

Scrophularia canina L. subsp. crithmifolia
(Boiss.) O. Bolòs & Vigo
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
980–2100 m. Pedruscalls (Thlaspietalia ). R .

Secale cereale L.
El sègol es cultiva com a cereal, i sovint apareix
subespontani als marges dels camps. L’hem
observat al sector CNE (UTM CG98 i CG99).
També fou citat per Vives (1964) dels sectors
SV i PE (UTM CG87).
Sedum acre L.
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 750–
2480 m. Pradells d’anuals en sòls pedregosos
( Festuco–Sedetalia ). C , però rar a l’alta
muntanya.

L. subsp.

(Boiss.) O. Bol s & Vigo

Scrophularia nodosa L.
Estatges submontà i montà. 750–1450 m.
Boscos humits (Fagetalia sylvaticae) i herbassars higròfils. RR.

L.

Sedum album L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 750–
2210 m. Pradells d’anuals en sòls pedregosos
(Festuco–Sedetalia). C.

L.

L.
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Sedum alpestre Vill.
Només el coneixem de Prat d’Aguiló (Cadí),
de prop de la font Freda de Riu (Moixeró) i
de les Roques de Pardinella (vessant sud del
Puigllançada). Viu en replans de roques silícies,
a 1900–2025 m. També havia estat citat per
Vayreda (1882) de Comabella. RRR.
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Sedum brevifolium DC.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
900–2000 m. Fissures i replans de roques
silícies ( Androsacetalia vandellii). R.

DC.

Vill.

Sedum annuum L.
Només l’hem observat en replans de roques
silícies de Prat d’Aguiló, a 2015 m, i de les
Roques de Pardinella, a 2000 m. A l’Herbari
BC–Vayreda n’hi ha un plec amb etiqueta de
la Tosa de Das que, com passa amb altres
d’aquesta localitat, s’ha de considerar de
procedència dubtosa. RRR.
(DG08?).

Sedum dasyphyllum L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
760–2210 m. Fissures i replans de roques
(sobretot calcinals), murs vells. C.
Al sector CNW (Cava, Arsèguel, Bar; UTM
CG88 i CG89), a 800–1500 m i especialment en
roques silícies, són habituals les plantes molt
glanduloses, referibles a la var. glanduliferum
(Guss.) Moris [subsp. glanduliferum (Guss.)
Nyman].

L.

Sedum atratum L. subsp. atratum
Estatges subalpí i alpí. 1830–2500 m. Sòls
pedregosos calcaris, en llocs frescals. R .

Sedum hirsutum All.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1200–
2000 m. Fissures i replans de roques silícies
(Androsacetalia vandellii). RR.

All.

L. subsp.
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Sedum montanum E. P. Perrier & Songeon
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1100–
2000 m. Indrets pedregosos, sobretot en
substrat silici. R.
CSW (Gruber, 1978).

Selaginella selaginoides (L.) Link
Estatges subalpí i alpí. 1770–2400 m. Molleres
(Scheuchzerio–Caricetea fuscae ), pastures
humides. RR .

(L.) Link
E. P. Perrier & Songeon

Sedum rupestre L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 870–
2130 m. Talussos, prats pedregosos, codines;
més comú damunt substrat silici. C als sectors
septentrionals, R als meridionals.

Selinum pyrenaeum (L.) Gouan
Estatges montà i subalpí. 1460–2100 m. Prats
acidòfils ( Nardion strictae ), molleres
(Caricetalia fuscae). RRR.

(L.) Gouan

L.

Sedum sediforme (Jacq.) Pau
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
2200 m. Indrets pedregosos assolellats. C.

(Jacq.) Pau

Sedum villosum L. subsp. villosum
Ha estat citat de "la Molina, Comabella" per
Vayreda (1882). No l’hem vist dintre el territori
estudiat.

Sempervivum arachnoideum L.
Des de l’estatge montà fins a l’alpí. 1250–
2580 m. Fissures i replans de roques, codines,
sòls pedregosos; a baixa altitud limitat a
les roques silícies, però a l’alta muntanya
també és comú a les calcàries. C.
(CG77).
A més de les poblacions amb individus
típics, al territori són molt freqüents les
que presenten caràcters intermedis entre
S. arachnoideum i S. tectorum, segurament
originades per hibridació recurrent entre
ambdues espècies. Aquestes poblacions
aparentment híbrides han estat observades
als sectors CNW, CSE, PC, PE i TAP (UTM
DG18). En algunes àrees (zona culminal
del massís del Port del Comte, solell de
serra Pedregosa, vessant nord del Pedraforca) els suposats híbrids són gairebé els
únics Sempervivum que s’hi observen,
mentre que S. arachnoideum típic hi
sembla absent i S. tectorum típic molt rar.
Creiem molt remarcable l’abundància al
territori d’aquestes poblacions, que no
sembla donar–se en cap altra zona dels
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Pirineus (a l’herbari JACA, per exemple,
només hi hem pogut trobar un sol plec
atribuït a híbrids entre les dues espècies).
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Senecio adonidifolius Loisel.
Estatges montà i subalpí. 1320–1950 m.
Matollars, boscos clars i prats assolellats,
gairebé sempre damunt substrat silici. RR.
També viu poc més al sud del límit del
sector PC, a la rodalia d’Odèn i de Sant Llorenç
de Morunys.
(CG76), (CG86).

L.

Sempervivum montanum L. subsp. montanum
Sobretot a l’estatge subalpí. 1700–2400 m.
Fissures i replans de roques, sòls pedregosos;
damunt substrat silici. R a la Cerdanya i al
sector TAP, RRR al Cadí meridional i al Verd.

Loisel.

Senecio doria L. subsp. doria
Només l’hem observat a la Barceloneta (baixa
vall de La Vansa), a 900 m. RRR.
També indicat per Marcet (1912) de la rodalia
de Sant Llorenç de Morunys, no gaire lluny del
límit meridional dels sectors PC i SV (CG86).

L. subsp.

Sempervivum tectorum L.
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 800–
2400 m. Sòls pedregosos, fissures i replans de
roques, murs vells; tant damunt substrat silici
com calcinal. C.
Aquesta espècie és cultivada molt sovint
als jardins rurals, fet que segurament ha
contribuït a estendre–la més del que naturalment ho estava.
S. andreanum Wale, tàxon descrit l’any 1941
de la serra del Cadí, no és més que una forma
de mida reduïda de S. tectorum.

L. subsp.

Senecio doronicum (L.) L. subsp. doronicum
Estatge subalpí. 1700–2200 m. Prats
assolellats, en terreny rocós ( Brometalia
erecti, Seslerietalia coeruleae). RR.

(L.) L. subsp.
L.
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subsp. gerardii (Godr. & Gren.) Nyman
Sobretot a l’estatge subalpí; ocasional al submontà. (1270) 1800–2010 m. Prats assolellats,
en terreny rocós (sobretot Ononidion
striatae). RRR.

d’aquesta planta, el Parc Natural del Cadí–
Moixeró duu a terme campanyes de control amb la finalitat d’evitar l’establiment
de poblacions dins l’espai protegit.

DC.
(L.) L. subsp.

(Godr. & Gren.) Nyman

Senecio erucifolius L.
Estatge submontà. 750–1100 m. Herbassars en
marges de camins i vorades de bosc, damunt
substrat calcinal. RR.
També a la rodalia de la Seu d’Urgell, prop
del límit del sector CNW (CG79).

Senecio jacobea L.
Estatges submontà i montà. Herbassars en
marges de camins, pastures pertorbades,
talussos; sobretot damunt substrat silici. RR.
Només al nord de l’eix Cadí–Moixeró.

L.

L.

Senecio leucophyllus DC.

Senecio inaequidens DC.
Sobretot als estatges submontà i montà; accidental al subalpí. 720–1900 m. Marges de
carretera, arenys de riu i indrets amb terra
remoguda; rarament apareix dins les pastures
assolellades. RR dins el territori, però CC a la
perifèria (vall del Segre).
(CG79), (DG19), (DG28).
Espècie al·lòctona en ràpida expansió des
de la dècada de 1990, tot seguint les principals
carreteres i el curs del Segre. Ara és molt
corrent a tota la plana cerdana, a la vall de la
Molina, al llit del Segre i a la rodalia de la Seu
d’Urgell. Fora d’aquestes àrees, només en
coneixem tres nuclis que s’han establert amb
èxit: a coll de Bancs (vall de La Vansa, CSW;
CG77), a Guardiola de Berguedà (alt Llobregat,
CSE; DG07) i a la rodalia de Castellar de n’Hug
(alt Llobregat, TAP; DG18). A la resta del
territori només hi apareixen peus isolats o
petits grups, que no han aconseguit estendre’s.
A causa de la problemàtica ambiental i
econòmica que podria comportar l’expansió

Aquesta espècie havia estat citada per Vayreda (1882)
de "Comabella", però no veiem gens clar que la
dada sigui correcta. Cap altre autor no l’ha indicada
al territori, i la seva presència hi sembla molt improbable.

Senecio pyrenaicus L. subsp. pyrenaicus
Estatges subalpí i alpí. 1880–2500 m. Pedruscalls, tarteres, vessants rocosos. R.

L. subsp.
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Senecio viscosus L.
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 1000–
2400 m. Pedruscalls, talussos de pistes forestals.
R o RR, segons sectors.
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Serratula tinctoria L.
Estatges submontà i montà. 740–1400 m.
Pastures i marges de bosc en sòls, si més no
temporalment, humits. RRR però localment
abundant.

L.
L.

Senecio vulgaris L.
Sobretot als estatges submontà i montà; ocasional al subalpí. 740–1660 (2000) m.
Ambients ruderals i indrets pertorbats. C .
Segurament també deu ser present a CNE,
malgrat la manca d’observacions.

L.

Seseli annuum L. subsp. annuum
L’hem vist únicament sota la Sala (la Pobla de
Lillet) i a la vall del Riutort més avall de
l’Estret, en prats de tendència mesofila i en
vorades de bosc, a 780–920 m. RRR .

L. subsp.

Serratula nudicaulis (L.) DC.
Només l’hem observada en pastures seques
de la serra Pedregosa, a 2140 m. RRR.

Seseli elatum L.
Només l’hem vist al vessant meridional de la
serra de Guixers, a 950–1200 m, i als solells de
la serra de Sant Marc a l’est de Brocà
(Guardiola de Berguedà), a 1050–1140 m. Viu
en sòls margosos o guixencs amb vegetació
poc densa, formant part de pastures seques
(Aphyllanthion). RRR.
També molt a prop dels límits meridionals
de PC i EN (Vives, 1964).

(L.) DC.

L.
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Seseli libanotis (L.) Koch
L’hem trobat al Moixó, damunt Tuixén, a
1640 m. També ha estat indicat sobre Cortariu
(Garcia Pausas in ORCA, 1999) i existeix al
quadrat CG97 segons testimonia material
dipositat a l’herbari JACA (ORCA, l. c.). RRR .
(CG97).

Seseli peucedanoides (M. Bieb.) Koso–Pol.
Estatges montà i subalpí. 1350–2070 m.
Prats i matollars en indrets rocosos; també
ambients freqüentats pel bestiar i marges
de camins. RR al vessant nord del sector
TAP, RRR a la resta.
Totes les localitats conegudes, amb l’excepció d’una del Port del Comte (l’Arp), es
troben al nord de l’eix Cadí–Moixeró.

(L.) Koch
Koso-Pol.
Seseli peucedanoides(M.
(M.Bieb.)
Bieb.)
Koso–Pol.

Seseli montanum L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–2000 (2330) m. Pastures seques en indrets
pedregosos ( Aphyllanthion, Xerobromion
erecti, Ononidion striatae). C.

Sesleria coerulea (L.) Ard.
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 740–
2580 m. Pastures i sotabosc de pinedes, en
vessants obacs damunt substrat calcari
(sobretot Elyno–Seslerietea i Seslerio–
Pinenion); sovint com a espècie dominant en
superfícies considerables. CCC.

L.

Seseli nanum Dufour
Estatges subalpí i alpí; molt rarament al
montà. (1350) 1800–2540 m. Pastures d’alta
muntanya, sobretot a les de tendència
xeròfila (Festucion scopariae, Bromion erecti,
Festucion supinae). R .

(L.) Ard.

Setaria pumila (Poir.) Schult.
Només l’hem observada en sorrals del
Bastareny, a Guardiola de Berguedà, a 750 m.
També ha estat citada per Vives (1964) dels
camps de cereals de la Coma. RRR.

Dufour

(Poir.) Schult.
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Setaria verticillata (L.) P. Beauv,
Només l’hem vista en ambients ruderals i
horts de la rodalia de Bagà i de Guardiola
de Berguedà, a 750–800 m. RRR.

(L.) P. Beauv.

Setaria viridis (L.) P. Beauv.
Sobretot a l’estatge submontà; ocasional al
montà. 740–1200 (1550) m. Horts, marges de
camins, ambients ruderals. R.
PE; CG97 (Vives, 1964).
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anomenava "la Toza". És probable que fes extensiva la citació del Puigpedrós a d’altres localitats
d’alta muntanya visitades, sense que hi hagués
trobat realment l’espècie.

Sideritis bubanii Font Quer
Tàxon endèmic de l’alt Segre, que apareix
sobretot a les solanes de la dreta del riu, fora ja
de l’àrea d’estudi. Dins el territori considerat
sembla rar, però és molt probable que hi tingui
més localitats que les poques que coneixem
actualment: Montgràs (Montellà), congost del
riu de Cadí més amunt del Molí de Nequí
(Arsèguel) i tres punts de la vall de La Vansa
(baixos vessants del Roc de Santaló i prop del
Molí de Fórnols). Viu en vessants pedregosos
assolellats (Aphyllanthion) i sovint també en
talussos de carretera, a 900–1150 m. RRR.
(CG89).
A l’herbari JACA es conserva un espècimen
(463386), procedent de la rodalia de
Martinet, que sembla atribuïble a un híbrid
entre aquest tàxon i el següent.

Font Quer
(L.) P. Beauv.

Sherardia arvensis L.
Estatge submontà. 900–1250 m. Pradells
d’anuals. RRR.

L.

Sibbaldia procumbens L.
Citada per Vayreda (1882) de "Comabella; la Tosa".
Al seu herbari hi ha un plec testimoni procedent de
Meranges, segurament del Puigpedrós, que ell

Sideritis hirsuta L.
Estatges submontà i montà. 730–1500 m.
Pastures seques assolellades (Aphyllanthion,
Xerobromion erecti), sovint en indrets una
mica ruderalitzats. C.

L.
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Sideritis hyssopifolia L.
Sobretot als estatges subalpí i alpí;
rarament al montà. 1200–2530 m. Especialment pastures seques ( Festucion
scopariae, Ononidion striatae). CC.

Silene ciliata Pourr.
Estatges subalpí i alpí. 1850–2560 m. Pastures
mesòfiles (sobretot Festucion supinae). R al
sector TAP, RR o RRR a la resta.

Pourr.
L.

Silene acaulis (L.) Jacq.
Estatges subalpí i alpí. 2000–2540 m.
Pastures pedregoses, sobretot a les carenes
(Oxytropido–Elynion). R a les zones nord–
orientals, RRR a la resta.
CSW; CG88 (Gruber, 1978).

Silene conoidea L.
Només l’hem observada en un sembrat de
Montellà, a 1150 m. RRR .

L.

(L.) Jacq.

Silene borderei Jord.
Estatges subalpí i alpí. 1900–2500 m. Fissures
de roques calcàries, en llocs obacs (Saxifragion
mediae). RR.

Silene latifolia Poir.
Estatges submontà i montà. 740–1700 m.
Herbassars, bardisses i vorades de bosc, en
llocs una mica nitrificats ( Galio–
Alliarietalia ). R al sud de l’eix Cadí–
Moixeró, RRR al vessant nord.

Poir.
Jord.
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Silene muscipula L.
Només ha estat citada per Vives (1964) d’un
marge de carretera prop de la Coma. RRR.
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Silene nutans L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–2160 m. Prats secs ( Xerobromion
erecti, Aphyllanthion ), matollars i clarianes de bosc ( Quercion pubescenti–
sessiliflorae ). C .

L.

Silene nemoralis Waldst. & Kit., S. italica
(L.) Pers. subsp. nemoralis (Waldst. & Kit.)
Nyman
Estatge montà. (780) 1320–1700 m. Vorades
de bosc mesòfil, sobretot damunt substrat
silici. RRR.
PE; CG97 (Sebastià, 1983).

L.

Silene otites (L.) Wibel subsp. otites
Estatge submontà. 880–1240 m. Pastures seques ( Xerobromion erecti, Aphyllanthion ).
RR.
Només a les conques del Segre i del riu de
La Vansa. També prop del límit del sector
CNW (CG89).

Waldst. & Kit.

Silene nocturna L.
Observada únicament entre Martinet i
Bellver, al veïnat de Terradelles (Bagà) i al
veïnat de la Casa Nova de Valls (Guixers),
en marges de camps a 740–1025 m. RRR.

(L.) Wibel subsp.

Silene rupestris L.
Des de l’estatge montà fins a l’alpí. 1500–
2450 m. Replans de roca, codines i prats pedregosos, damunt substrat silici. R.

L.
L.
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Silene saxifraga L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
900–2100 m. Fissures de roques calcàries
(Potentilletalia caulescentis ), generalment en
llocs assolellats. R.

Silybum marianum (L.) Gaertn..
Només l’hem observat en herbassars ruderals
de Montellà, a 1120 m, i del Guix (Guixers), a
940 m. RRR.

(L.) Gaertn.
L.

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp.
glareosa (Jord.) Marsden–Jones & Turrill i
subsp. prostrata (Gaudin) Schinz & Thell.
Estatges montà i subalpí. 1200–2050 m.
Pedruscalls i tarteres calcinals (Thlaspietalia).
RR.
Moltes de les dades disponibles, sobretot
les procedents d’inventaris, no diferencien
aquestes dues subespècies. És probable que
la major part de les poblacions del territori, si
no totes, s’hagin de referir a la subsp.
glareosa.

Sinapis arvensis L.
Estatges submontà i montà. 740–1675 m.
Ambients ruderals i camps. R.

L.

Sisymbrium altissimum L.
Observat únicament en llocs ruderals d’Urús, a
1330 m. RRR.

(Moench)
Garcke subsp.
(Jord.)
Masden-Jones
& Turrill
Silene vulgaris
(Moench)
Garcke subsp.
glareosa
(Jord.)
Marsden–Jones & Turrill

subsp. vulgaris
Estatges submontà i montà; ocasional al
subalpí. 740–1600 (2020) m. Ambients poc o
molt ruderalitzats. C.
L.

(Moench) Garcke subsp.
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S i s y m b r i u m a u s t r i a c u m Jacq. subsp.
chrysanthum (Jord.) Rouy & Foucaud
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
1050–2100 m. Herbassars en sòls nitrificats i
una mica humits, sobretot prop de llocs
freqüentats pel bestiar ( Onopordetalia). R a
la zona més nord–oriental, RR a la resta.
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Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Estatge submontà; rarament al montà. 740–
1300 (1660) m. Ambients ruderals
(Chenopodietalia). R.
SV; CG87 (Vives, 1964).

(L.) Scop.

Jacq.
subsp.
(Jord.)
Rouy & Fou
Sisymbrium austriacum
Jacq.
subsp. chrysanthum
(Jord.)
Rouy & Foucaud

Sisymbrium irio L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
1100–1850 m. Indrets freqüentats pel bestiar
(Onopordetalia). RRR .

Sisymbrium orientale L.
Només l’hem observat en sembrats de
Montellà, a 1150 m, i en ambients ruderals
de Guardiola de Berguedà, a 720 m. RRR.

L.

L.

Sisymbrium macroloma Pomel, S. orientale
L. subsp. gaussenii (Chouard) O. Bolòs & Vigo
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
1000–2100 m. Balmes freqüentades pel
bestiar. RRR.
Només al vessant berguedà.

Solanum dulcamara L.
Estatges submontà i montà; ocasional al
subalpí. 750–1500 (1950) m. Indrets una
mica humits i nitrificats: boscos de ribera,
bardisses, vorades i clarianes de boscos,
herbassars ruderals. R.

L.
Pomel
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Solanum lycopersicum L.
La tomaquera es cultiva als horts i sovint
es comporta com a planta subespontània,
sobretot al llit dels rius i en ambients ruderals.
Observada amb aquest caràcter a CNE, SV,
MO i TAP (UTM CG86, CG99, DG07, DG08 i
DG09).

Solidago canadensis L. subsp. canadensis
Planta en procés incipient de naturalització,
observada en diversos punts dels riberals del
Llobregat i el Bastareny, a 740–800 m, i en un
marge de carretera sota Estana, a 1300 m.
També, com a subespontània, sota Saldes, a
1250 m. RRR .

Solanum tuberosum L.
La patatera es presenta ocasionalment com a
subespontània, sobretot als arenys dels rius.
Observada a l’areny del Llobregat prop de
Guardiola de Berguedà (CSE; DG07) i al del
Segre sota Bellver (CNE; CG99).
Solanum nigrum L.
Estatges submontà i montà. 720–1400 m.
Ambients ruderals ( Chenopodietalia). RR.

L. subsp.

Solidago gigantea Alt. subsp. serotina (O.
Kuntze) Mc Neill
Com l’anterior, és una espècie americana cultivada als jardins que comença a naturalitzar–
se al territori. Només l’hem observada al
riberal del Segre a l’oest de Bellver, a 1000 m.
RRR.

L.

Soldanella alpina L.
Estatges subalpí i alpí. 1760–2540 m. Indrets
frescals —amb innivació perllongada— de
l’alta muntanya, tant en pastures (Caricetalia
curvulae, Primulion intricatae) com en boscos
(Rhododendro–Vaccinion). R als sectors nord–
orientals, RR a la resta.
CG78 (Gruber, 1978).

Alt. subsp.

(O. Kuntze) Mc Neill

Solidago virgaurea L. subsp. minuta (L.)
Arcang.
Estatge subalpí. 1680–2030 m. Pastures d’alta
muntanya. RR.

L.

L. subsp.

(L.) Arcang.
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subsp. virgaurea
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–1820 m. Vorades forestals, matollars,
boscos clars (sobretot Querco–Fagetea i
Pinetalia sylvestris). C.
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Sonchus oleraceus L.
Estatge submontà; ocasional més amunt.
740–1330 (1750) m. Ambients ruderals
( Chenopodietalia ). R .

L.
L. subsp.

Sonchus asper (L.) Hill
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–2040 m. Ambients ruderals, camps. C.
CG76 (Vives, 1964).

Sorbus aria (L.) Crantz
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
850–2100 m. Boscos i matollars ( Querco–
Fagetea, Vaccinio–Piceetea). C .

(L.) Crantz
(L.) Hill

Sonchus maritimus L. subsp. aquatilis (Pourr.)
Nyman
Només conegut de la rodalia de Guardiola de
Berguedà i del pont de Valls (Guixers). Viu
en jonqueres ( Molinio–Holoschoenion ),
vora fonts i recs, d’aigua carbonatada, a
730–830 m. RRR .

L. subsp.

Sorbus aucuparia L.
Estatges montà i subalpí; rarament al submontà.
1200–2170 m. Boscos i matollars (sobretot
Piceetalia i Fagion sylvaticae). C al nord de l’eix
Cadí–Moixeró, R o RR als sectors del sud.
Esporàdicament s’observen híbrids entre
aquesta espècie i S. aria , que corresponen al
que s’ha anomenat S. hybrida L. o S. x fennica
Fr. N’hem vist als sectors CNE, PE, MO i TAP
(UTM CG97, CG98 i DG08). Es tracta sempre
d’individus isolats que apareixen no gaire
lluny de les especies parentals.

(Pourr.) Nyman

L.
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Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz
Només l’hem vist a la capçalera de la vall de
Bastanist, en un bosc subalpí (Rhododendro–
Vaccinion) a 1700–1800 m. RRR.

(Ehrh.) Pers.

Sorbus latifolia (Lam.) Pers.

(L.) Crantz

Sorbus domestica L.
Estatge submontà; rarament al montà. 800–
1400 m. Boscos poc densos ( Quercion
pubescenti–sessiliflorae), marges de camps i
feixes abandonades. RR.
També poc al sud del límit territorial
d’EN.
Bona part de les poblacions del territori
—o potser totes— deuen tenir el seu origen en la naturalització a partir d’arbres
cultivats a les cases de pagès, on la servera
havia estat un fruiter freqüent.

Llensa (1936) cita un exemplar d’aquest tàxon
(originat per hibridació de S. aria i S. torminalis)
vora el torrent de les Dogues, a la vall de Gresolet
(PE; CG97). No ha estat retrobat al territori.

Sorbus torminalis (L.) Crantz
L’hem observat únicament, molt escàs, a l’àrea
de Palomera (vessant nord d’Ensija), a 1640
m. Font Quer (1954) el cità de Gréixer, on no
ha estat retrobat. Apareix també, prop del
límit del territori, sota Sant Julià de
Cerdanyola, a uns 800 m (UTM DG07). RRR .

(L.) Crantz

L.

Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., S. aria (L.)
Crantz subsp. mougeotii (Soy.–Will. & Godr.)
O. Bolòs & Vigo
Estatges montà i subalpí. 1280–1900 m.
Boscos més aviat humits, en indrets pedregosos (Fagion sylvaticae, Vaccinio–Piceetea,
Quercion pubescenti–sessiliflorae). R al sector CNE, RR o RRR a la resta.

Spartium junceum L.
Subspontani en un marge de carretera vora
Maçaners (EN, CG97), a 1200 m.
Spergula arvensis L.
Només l’hem observada en un camp sorrenc
sota Bar, a 1050 m. RRR.

L.
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Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl
Estatges montà i subalpí. 1580–2250 m. Sòls
calcigats pel pas del bestiar (Polygono–
Poetalia), sobretot damunt substrat silici. RRR.
A MO i TAP només l’hem vista a la Cerdanya.

(L.) L.

Stachys arvensis (L.) L.

(L.) J. & C. Presl

Spiranthes spiralis (L.) Chevall.
Observada només als prats secs del solà de
Paller (Bagà), a 1000 m, i part damunt de
Gréixer, a 1100 m. RRR.

Indicada per Llensa (1936) entre el coll de Balma i
Gresolet (CSE; CG97), acompanyant Genista scorpius i
Thymus vulgaris. Citació molt poc versemblant, car
el substrat calcinal de la zona no és gens adequat
per a l’espècie.

Stachys heraclea All.
Estatges submontà i montà. 800–1500 m.
Pastures seques en vessants assolellats
( Aphyllanthion). RR .
Només a les conques del Llobregat i el Cardener.
SV; CG87 (Vives, 1964).

(L.) Chevall.

Stachys alpina L.
Només la coneixem de les valls de Pi i de
Bastanist, on creix en vorades forestals
humides i herbassars megafòrbics, a 1325–
1700 m. RRR.

All.

Stachys of
ficinalis (L.) Trevis.
officinalis
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
800–2000 m. Boscos clars, matollars i pastures
mesòfiles. C.

L.
(L.) Trevis.

Stachys annua (L.) L.
Estatge submontà. 740–1200 m. Sembrats,
guarets i terres remogudes vora els camins.
RR.
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Stachys recta L.
Estatges submontà i montà. 740–1660 m.
Pastures seques, sovint en indrets rocosos
( Xerobromion erecti, Aphyllanthion); també
vorades forestals i matollars assolellats. C .

Stellaria alsine Grimm
Sobretot a l’estatge montà. 1100–1700 m.
Comunitats fontinals i molleres, damunt
substrat silici. R.
Limitada al vessant cerdà del sistema
Moixeró–Tosa d’Alp.

L.
Grimm

Stachys sylvatica L.
Estatges submontà i montà. 780–1600 m.
Boscos humits ( Fagetalia sylvaticae), en especial als de ribera. R o RR, segons sectors.

Stellaria graminea L.
Sobretot a l’estatge montà; rarament al
submontà i al subalpí. 900–2000 m. Prats de
dall i herbassars humits ( Molinio–
Arrhenatheretea); també pastures acidòfiles
( Chamaespartio–Agrostidenion, Nardion
strictae). R al nord de l’eix Cadí–Moixeró,
RRR al sud.

L.

Staehelina dubia L.
Estatge submontà. 800–1270 m. Pastures seques (Aphyllanthion ) en vessants rocosos i
assolellats, generalment associades a les
taques de carrascar (Quercion ilicis). RR .

L.

Stellaria holostea L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–1950 m. Matollars, bardisses i boscos
frescals (sobretot Querco–Fagetea). CC als
sectors orientals, R als occidentals.

L.

L.
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Stellaria media (L.) Vill. subsp. media
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 750–
2030 m. Indrets nitrificats: ambients ruderals,
llocs freqüentats pel bestiar, camps, vores de
camins,... C.

(L.) Vill. subsp.

Stipa capillata L.
Únicament en coneixem una petita població
al serrat de les Maleses, a l’oest de Martinet,
a 1300 m. RRR .
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sector CNW, en pradells d’anuals de Castellciutat (herbari JACA, 112672). UTM CG79.

Stipa pennata L. subsp. eriocaulis Martinovský
& Skalicky
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
1150–2100 m. Carenes rocoses i assolellades,
damunt substrat calcinal (Ononidion striatae).
R.
Dels sectors PC i EN tenim citacions de S.
pennata s.l. que potser també corresponen a
aquest tàxon.

L.
Martinovsk
Stipa pennataL.L.subsp.
subsp. eriocaulis
Martinovský & Skalicky

Stipa of
fneri Breistr.
offneri
Estatges submontà i montà. 900–1600 m.
Pastures seques (Aphyllanthion) en vessants
rocosos assolellats. RR.
Només al sud de l’eix Cadí–Moixeró.

subsp. iberica (Martinovský) O. Bolòs, Masalles
& Vigo, S. iberica Martinovský
Estatge submontà. 930–1370 m. Pastures seques (sobretot Aphyllanthion) en llocs pedregosos. RRR.
També prop del límit del sector CNE, als
solells de la riba dreta del Segre.
CG77 (herbari JACA), (CG99).

Breistr.

Stipa parviflora Desf.
Aquesta espècie no s’ha observat dins el
territori, però sí no gaire lluny del límit del

L. subsp.

(Martinovsk ) O. Bol s, Masalles & Vigo
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Streptopus amplexifolius (L.) DC.
Ha estat citat de Comabella per Vayreda (1882), i
també apareix en un inventari de l’ Arctostaphylo–
Pinetum aixecat per Gruber (1978) al "versant sud
de la Punta de la Sierra (près du Cadi), 1700 m",
localitat que desconeixem però que podria
correspondre a la rodalia de Gósol, ja que en un
altre inventari diu "au–dessus de Gósol, vers la
Punta de la Sierra". Atesa la poca versemblanca
d'aquestes dues citacions, creiem prudent mantenir
reserva sobre la possible presència de l’espècie al
territori.

Succisa pratensis Moench
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–1900 m. Indrets de sòl humit (formant
part de molleres, herbassars humits i
clarianes forestals). C.

L.

Symphytum tuberosum L. subsp. tuberosum
Només l’hem vist en boscos de ribera de la
vall del Riutort, entre Guardiola de
Berguedà i la Pobla de Lillet, a 800 m.
RRR .
Fora ja del territori, també a les Nou Fonts,
sota Sant Julià de Cerdanyola (DG07).

Moench

Swertia perennis L.
Només la coneixem de les molleres basòfiles
(Caricion davallianae) de Pradell, a l’extrem
occidental del Cadí, 1900–2000 m. RRR.

L. subsp.

Tamarix gallica L.
Només n’hem vist un sol exemplar al bosc de
ribera del Llobregat, a Guardiola de Berguedà,
en un indret de substrat guixenc a 720 m.
RRR.

L.

Symphytum of
ficinale L.
officinale
Estatge submontà. 900–1300 m. Vernedes
(Alnion incanae) de sotabosc nitrificat; més
rarament herbassars ruderals. RR.

L.

Tamus communis L.
Estatge submontà. 750–1250 m. Boscos de
ribera i bardisses humides. RR .
CG87 (Vives, 1964).
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Tanacetum vulgare L.
Estatges submontà i montà; rarament al
subalpí. 740–1700 (2020) m. Sòls profunds en
ambients ruderals (Dauco–Melilotion). C al
nord de l’eix Cadí–Moixeró i a la vall de
Gréixer, RRR a la resta del territori.

L.

Tanacetum corymbosum (L.) Schultz subsp.
corymbosum
Estatges submontà i montà; rarament al
subalpí. 740–1725 (1960) m. Vorades
forestals, boscos clars, matollars i bardisses
Quercion
pubescenti–
(sobretot
sessiliflorae), en condicions mesòfiles. C.

L.

Taraxacum alpinum (Hoppe) Hegetschw.
Estatges subalpí i alpí. 1975–2450 m.
Pastures d’alta muntanya. RR .
CSW (Gruber, 1978), SV (Vives, 1964),
EN (Llensa, 1946).
CG87 (Vives, 1964), CG88 (Gruber, 1978).
Les plantes del territori han estat referides,
en general, a la microespècie T. panalpinum
v. Soest.

(L.) Schultz subsp.

Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.
Estatges submontà i montà. 720–1400 m.
Naturalitzat, a partir d’antics cultius, en
ambients pertorbats i nitrificats; es troba als
murs vells, indrets ruderals i arenys de rius.
RRR.
(Hoppe) Hegetschw.

Taraxacum aquilonare Hand.–Mazz.
Citat per Gruber (1978) en pastures d’alta
muntanya de la serra Pedregosa, a 2300 m.
RRR.

(L.) Sch. Bip.

Taraxacum aquilonareHand.-Mazz.
Hand.–Mazz.
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Taraxacum dissectum (Ledeb.) Ledeb.
Des de l’estatge montà superior fins a
l’alpí. (1450) 1600–2540 m. Pastures
calcigades ( Poion supinae, Bromion erecti,
Juncetea trifidi ). C .

Taraxacum of
ficinale Weber
officinale
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
720–2100 m. Prats, herbassars ruderals, marges
de camins,... sobretot en llocs més aviat humits
i una mica nitrificats. CC.

(Ledeb.) Ledeb.

Taraxacum laevigatum (Willd.) DC.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
1200–2040
m.
Pastures
seques
( Aphyllanthion,
Brometalia
erecti,
Ononidion striatae). R.
PC; CG86 (Vives, 1964).
Si més no les plantes dels sectors MO i TAP,
semblen referibles a la microespècie T.
erythrospermum Andraz. ex Bess.

Weber

Taxus baccata L.
Estatges submontà i montà. 900–1380 m.
Boscos (Fagion sylvaticae), gairebé sempre en
indrets frescals al peu de cingles calcaris. RRR,
i generalment en peus isolats; només és una
mica abundant als engorjats de l’Aigua de
Valls, tot i que la zona ha estat molt
pertorbada els darrers anys.
Només a la conca del Llobregat–Cardener.
(DG07).

(Willd.) DC.
L.

Taraxacum obovatum DC.
Citat per Vives (1964) de la font Puda, sota la
Pedra, i del serrat dels Prats, sobre Montcalb,
a 900 i 1550 m aproximadament. RRR.

DC.

Telephium imperati L. subsp. imperati
Estatges submontà i montà; rarament als
solells del subalpí. 1000–1700 (2100) m.
Vessants pedregosos i assolellats, sovint al
peu dels cingles, damunt substrat calcari. RRR.
També molt a prop del límit dels sectors
CNE i CNW, als solells del marge dret del
Segre (CG89, CG99).
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L. subsp.

Tetragonolobus maritimus (L.) Roth
Estatges submontà i montà. 750–1700 m.
Sòls humits temporalment, en especial als
terrenys argilosos (Holoschoenetalia vulgaris,
Molinietalia coeruleae). C a les conques del
Llobregat i el Cardener, RR a la del Segre.
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L. subsp.

(Sennen) Rchb f.

Teucrium polium L. subsp. aureum (Schreb.)
Arcang.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 750–
2150 m. Pastures seques (Ononidetalia striatae,
Aphyllanthion), en terrenys rocosos calcaris. C
al sud de l’eix Cadí–Moixeró, RRR al nord (hi
sembla limitat a la carena del Moixeró).

(L.) Roth
L. subsp.

Teucrium botrys L.
Estatges submontà i montà. 1100–1750 m.
Pradells d’anuals, sovint en codines o sòls
remoguts. R.

(Schreb.) Arcang.

subsp. capitatum (L.) Arcang.
Estatges submontà i montà. 1100–1400 m.
Pastures seques (Aphyllanthion, Xerobromion
erecti, Ononidion striatae) en sòls pedregosos.
RR.
Només a les conques del Segre i del riu de
La Vansa.

L.

Teucrium chamaedrys L. subsp. pinnatifidum
(Sennen) Rchb f.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–2210 m. Pastures seques ( Ononido–
Rosmarinetea, Xerobromion erecti), matollars i
boscos clars (Quercion pubescenti–sessiliflorae,
Quercion ilicis), generalment en indrets pedregosos i assolellats. C.

L. subsp.

(L.) Arcang.
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subsp. polium
Estatge submontà. 940–1200 m. Pastures
s e ques assolellades ( Aphyllanthion,
Xerobromion erecti). RRR.

Thalictrum aquilegifolium L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 975–
1900 m. Herbassars megafòrbics o humits
( Adenostylion
alliariae,
Molinio–
Arrhenatheretea), en sòls eutròfics. RR.
Només al nord de l’eix Cadí–Moixeró.
També apareix al massís dels Rasos de Peguera,
no gaire lluny del límit sud del sector EN
(DG06).

L. subsp.

Teucrium pyrenaicum L. subsp. guarense P.
Monts.
Des de l’estatge submontà fins a la base de
l’alpí. 750–2400 m. Pastures xeròfiles o
xeromesòfiles (Aphyllanthion, Xerobromion
erecti, Ononidion striatae), matollars i boscos
clars ( Quercion pubescenti–sessiliflorae,
Deschampsio–Pinion, Juniperion nanae). CC.

L. subsp.

L.

Thalictrum flavum L. subsp. costae (Timb.–
Lagr. ex Debeaux) Rouy & Foucaud [subsp.
simplex (L.) O. Bolòs & Vigo]
Estatges montà i subalpí. 1240–1900 m. Herbassars
humits (Molinio–Arrhenatheretea). RR.
Només al nord de l’eix Cadí–Moixeró.

P. Monts.

Thalictrum alpinum L.
Només és conegut del territori per una citació
de Gruber (1978) al "Cadi–Cristal", 2610 m.
Per l’altitud, aquesta localitat ha de correspondre necessàriament al cim del Vulturó,
situat a l’oest del puig de la Canal del Cristall.
RRR.

L. subsp.
(Timb.-Lagr.
Debeaux) Rouyex
& Foucaud
Thalictrum flavum
L. subsp.
costae ex
(Timb.–Lagr.
Debeaux)
Rouy & Foucad

Thalictrum minus L. subsp. minus
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 850–
2000 m. Matollars assolellats (sobretot
Quercion pubescenti–sessiliflorae, rarament
Juniperion nanae); també pastures seques i
vorades forestals en indrets rocosos. R.

L.
L. subsp.
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subsp. pubescens Schleich. ex Arcang.
Només l’hem observat al torrent Gran —sobre Lletó— a 1690 m i al Montoriol —sobre
Cava— a 1875 m, en pastures calcícoles
pedregoses. RRR.
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Thesium humifusum DC.
Estatges submontà i montà. 700–1500 m.
Pastures seques assolellades (Aphyllanthion,
Xerobromion erecti). R.

DC.
L. subsp.

Schleich. ex Arcang.

Thesium pyrenaicum Pourr. subsp. pyrenaicum

Thesium alpinum L. subsp. alpinum
Estatges montà i subalpí. 1200–2450 m. Pinedes
obagues de pi negre o de pi roig
( Rhododendro–Vaccinion, Deschampsio–
Pinion), pastures calcícoles frescals (Seslerietalia
coeruleae, Bromion erecti). R.

L. subsp.

Gairebé totes les referències bibliogràfiques d’aquest
tàxon (Font, 1993; Soriano, 1994) s’han d’atribuir
clarament a T. catalaunicum, amb el qual havia estat
confós. Això no obstant, podrien certament
correspondre–hi comptades citacions que apareixen
en inventaris de boscos i matollars acidòfils, hàbitats
en els quals la presència de T. catalaunicum és improbable; aquest és el cas, per exemple, d’un inventari
d’un bosquet de bedolls i pi roig ( Veronico
urticifoliae–Betuletum pinetosum sylvestris) de sobre
Bastanist, (CNE; CG98), a 1340 m, publicat a Carreras
et al. (1996a). Malauradament no es conserva cap
testimoni d’herbari d’aquesta citació, de manera que
la presència de l’espècie al territori resta per confirmar.

Thlaspi arvense L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
1000–2000 m. Camps i ambients ruderals
(Chenopodietalia). RR.
CG76 (Vives, 1964).

Thesium catalaunicum Pedrol & M. Laínz
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
800–2050 m. Pastures de tendència mesofila
(Aphyllanthion, Bromion erecti), no rarament
formant part del sotabosc de pinedes de pi
roig i, generalment, en sòls argilosos
temporalment saturats d’aigua. RR però
localment abundant.
Només el coneixem del sud de l’eix Cadí–
Moixeró.
L.

Pedrol & M. La nz
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Thlaspi brachypetalum Jord.
Estatges montà i subalpí. 1520–1950 m.
Pastures mesòfiles (Bromion erecti). R .

Thymelaea passerina (L.) Coss. & G.
Espècie citada de Bagà per Cadevall (1933).
No hi ha estat retrobada, i potser s’ha extingit
per causa de la gran regressió dels sembrats i
de la reforestació general al llarg del segle
XX.

Jord.

Thlaspi perfoliatum L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
750–1900 m. Ambients ruderals, camps, terres
remogudes. C.

Thymelaea pubescens (L.) Meisn. subsp.
pubescens
Estatge submontà. 950–1350 m. Pastures seques ( Aphyllanthion ). RR .

L.

Thymelaea dioica (Gouan) All.
Estatges montà i subalpí; molt rarament al
submontà. (950) 1400–2200 m. Fissures de
roques calcàries ( Saxifragion mediae). RR.

(L.) Meisn. subsp.

Thymelaea sanamunda All.
Només l’hem vista als vessants solells a l’oest
de la Pobla de Lillet, on creix en pastures
seques ( Aphyllanthion ) damunt substrat
margós, a 840–900 m. RRR .

(Gouan) All.

All.
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Thymelaea tinctoria (Pourr.) Endl. subsp.
nivalis (Ramond) Nyman
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
900–2000 m. Xaragalls argilosos, relleixos de
cingle, pedruscalls fixats i, rarament, fissures
de roques calcàries. RRR però localment
abundant.

Gay ex Willk.

(Pourr.) Endl. subsp.

(Ramond) Nyman

Thymus polytrichus A. Kern. ex Borbás, T.
serpyllum L. subsp. polytrichus (A. Kern. ex
Borbás) Briq.
Des de l’estatge montà superior fins a l’alpí.
1700–2580 m. Pastures mesòfiles, en sòls
acidificats ( Juncetea trifidi, Bromion erecti).
C als sectors nord–orientals, RR a la resta.
CNE (Gruber, 1978).

Thymus froelichianus Opiz, T. serpyllum L.
subsp. carniolicus (Borbás) P. Schmidt
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1050–
2010 m. Pastures xeròfiles o xeromesòfiles
(Brometalia erecti) en indrets assolellats, sovint
en sòls pedregosos. C als sectors nord–orientals,
RR a la resta.

Thymus polytrichus
Kern.
ex Borbás
A.A.
Kern.
ex Borb
s

Opiz

Thymus nervosus Gay ex Willk., T. serpyllum
L. subsp. nervosus (Gay ex Willk.) Nyman
Estatges subalpí i alpí. 1620–2610 m. Pastures
d’alta muntanya (sobretot Festucion
scopariae). CC.
On conviuen aquest tàxon i el següent hi
pot aparèixer l’híbrid Thymus x nuriensis
Sennen & Pau, que hem observat als sectors
MO i TAP (DG18). Havent revisat el plec
testimoni corresponent, cal referir a aquest
híbrid una citació de T. serpylloides de
Comabella feta per Vayreda (1902).

Thymus pseudochamaedrys (Heinr. Braun)
Ronniger, T. serpyllum L. subsp. carolii Sennen
& Ronniger
Estatges submontà i montà. 1100–1700 m.
Codines i sòls pedregosos damunt substrat
silici, fent part de pradells d’anuals ( Sedo–
Scleranthion ) i de pastures acidòfiles
( Xerobromion erecti, Chamaespartio–
Agrostidenion ). R.

(Heinr. Braun) Ronniger
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Thymus pulegioides L., T. serpyllum L. subsp.
chamaedrys (Fr.) Vollm.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
2250 m. Pastures mesòfiles o mesoxeròfiles
(sobretot Brometalia erecti); també matollars i
boscos clars. CC.

subsp. vulgaris
Estatges submontà i montà. 980–1700 m.
Matollars i pastures seques (sobretot
Aphyllanthion, més escàs als Xerobromion erecti
i Ononidion striatae) en llocs assolellats i pedregosos. CC o C —segons sectors— a les zones
baixes, RR a l’estatge montà.

L.

L. subsp.

Thymus vulgaris L. subsp. palearensis (O.
Bolòs & Vigo) O. Bolòs & Vigo
Sobretot als estatges montà i subalpí; més
local al submontà. 850–2050 m. Matollars i
pastures (sobretot Ononidion striatae ,
també Aphyllanthion) en sòls molt pedregosos o damunt substrats tous (margues),
fissures de roques calcàries assolellades. CC
al Port del Comte i a la vall de La Vansa, C
a la resta d’àrees al sud de l’eix Cadí–
Moixeró i aparentment RR al vessant nord.
No coneixem amb precisió l’àrea de
distribució ni l’abundància d’aquest tàxon,
ja que fins no fa gaire no se’l distingia de
la subsp. vulgaris . És la forma dominant o,
segurament, exclusiva a l’alta muntanya.
En zones baixes és més localitzat, sembla
limitat a determinats substrats (margues)
o als hàbitat subrupestres, i possiblement
es troba lligat a les zones amb inversió
tèrmica hivernal. Als llocs on coincideixen
les dues subespècies —situació força
freqüent— s’observen plantes amb característiques intermèdies, que poden ser
interpretades com a híbrids.

Thymus zygis L.
Citat de Saldes per Marcet (1912). Es tracta, amb
tota probabilitat, d’una confusió.

Tilia cordata Mill.
Citat per Llensa (1946) de l’estret de Llúria, prop de
Gresolet (CSE; CG97). Creiem poc versemblant
aquesta citació, malgrat l’existència de poblacions
de l’espècie al Berguedà central.
Ocasionalment s’observen tells amb pèls axil·lars
de les fulles de color ros en lloc de blanc, però amb
la resta dels caràcters típics de T. platyphyllos, que
potser han estat l’origen de citacions com la
precedent.

Tilia platyphyllos Scop.
Estatges submontà i montà. 800–1650 m.
Boscos i arbredes de caducifolis, en indrets
relativament humits ( Fagetalia sylvaticae,
Quercetalia pubescentis). RR.

Scop.

(O.(O.
BolBolòs
s & Vigo)
O. Bol s &
Thymus vulgarisL.L.subsp.
subsp. palearensis
& Vigo)
O. Bolòs & Vigo
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Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
1000–1900 m. Molleres ( Caricetalia
davallianae), herbassars higròfils (Molinion
coeruleae ) i talussos amb circulació
subsuperficial d’aigua carbonatada. RRR.
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Torilis japonica (Houtt.) DC.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
720–1800 (2100) m. Herbassars nitròfils. C .
CG87 (Vives, 1964).

(Houtt.) DC.
(L.) Wahlenb.

Tordylium maximum L.
Estatges submontà i montà. 740–1700 m.
Herbassars nitròfils (Onopordetalia). RR.
SV; CG87 (Vives, 1964).

Torilis nodosa (L.) Gaertn.
Estatge submontà. 740–1300 m. Ambients
ruderals, en llocs més aviat secs. RRR.
SV; CG86 (Vives, 1964).

(L.) Gaertn.

L.

Torilis arvensis (Huds.) Link
Estatges submontà i montà. 900–1570 m.
Herbassars nitròfils, en ambients ruderals o
vorades de bosc. RR.
PC; CG87 (Vives, 1964).

(Huds.) Link
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Tragopogon pratensis L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–
1960 m. Pastures mesòfiles (Bromion erecti),
prats de dall (Arrhenatherion) i herbassars
nitròfils ( Onopordetalia ); més rarament
pastures de tendència seca (Aphyllanthion). R.
Gairebé tots els exemplars observats corresponen a la subsp. pratensis
pratensis, i hi ha poca
informació fiable sobre altres tàxons subespecífics. Hem vist plantes amb les característiques de la subsp. orientalis (L.) Celak.
en un prat de dall de Bagà (TAP; DG07); aquesta
subespècie també ha estat assenyalada per
Font (1989) als sectors CNE, CSW, PC i MO
(CG87, CG98, DG08) i per Montserrat (1957) a
la Seu d’Urgell (prop de CNW; CG78). En una
pastura seca entre Adraén i Ortedó (CNW;
CG78) n’hem vist d’atribuïbles a la subsp. minor
(Mill.) Wahlenb.

Trifolium alpinum L.
Estatges subalpí i alpí. 1700–2540 m. Pastures
acidòfiles (Caricetalia curvulae). CC al sector
TAP, R o RR a la resta.
CG76 (Vives, 1964).

L.

Trifolium angustifolium L.
Observat únicament a Gréixer, en marges
assolellats damunt substrat silici, a 1100 m.
RRR .

L.

Tragus racemosus (L.) All.
Espècie no observada dins el territori, però
citada ran del límit del sector CNE per
Hernández (1982), en un talús sorrenc de
Martinet. UTM CG99

L.

Trifolium arvense L.
Estatges submontà i montà. 860–1600 m.
Pradells d’anuals, damunt substrat silici o en
sòls descarbonatats ( Festuco–Sedetalia ). C .

(L.) All.

L.
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Trifolium aureum Pollich
Estatge montà. 1250–1660 m. Vorades de
boscos mesòfils i mulladius, damunt substrat
silici. RR.
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Trifolium fragiferum L.
Estatge submontà; ocasional al montà. 800–
1000 (1660) m. Prats calcigats, prop d’ambients
ruderals. RRR.
Només a les conques del Llobregat i del
Cardener.
SV (Vives, 1964).

Pollich

Trifolium campestre Schreb.
Estatges submontà i montà. 720–1580 m.
Sobretot als pradells d’anuals ( Festuco–
Sedetalia); també als marges de camins i altres
indrets ruderalitzats. R.

L.

Trifolium medium L. subsp. medium
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
750–1990 m. Vorades i clarianes de boscos
mesòfils ( Trifolion medii ). C o R , segons
sectors.

Schreb.

Trifolium dubium Sibth.
Estatges submontà i montà. 1250–1550 m.
Indrets humits, almenys temporalment (prats
mesòfils, mulladius, vorades de bosc). RRR.

L. subsp.

Trifolium montanum L.
Des de l’estatge submontà fins a la base de
l’alpí. 850–2450 m. Pastures mesòfiles
(Bromion erecti). CC.

Sibth.

L.
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Trifolium ochroleucon Huds.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
950–2170 m. Vorades de bosc, pastures de
tendència mesòfila (Brometalia erecti); més
corrent als sòls una mica àcids. R.
CG87 (Vives, 1964).

Trifolium rubens L.
Estatges submontà i montà. 1100–1700 m.
Vorades i clarianes de bosc ( Geranion
sanguinei), amb preferència pels substrats
silicis. R o RR , segons sectors.
SV (Vives, 1964).
(CG96).

Huds.

L.

Trifolium pratense L. subsp. pratense
Des de l’estatge submontà fins a la base de
l’alpí. 720–2450 m. Comunitats herbàcies molt
diverses (pastures mesòfiles, prats humits,…).
CC.

L. subsp.

Trifolium repens L.
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 720–
2500 m. Comunitat herbàcies molt diverses
(pastures mesòfiles, prats humits, ambients
ruderals,…). CC.

Trifolium scabrum L.
Estatges submontà i montà. 920–1460 m.
Pradells d’anuals en codines ( Festuco–
Sedetalia). R.

L.

Trifolium spadiceum L.
Observat només en una mollera acidòfila
(Caricetalia fuscae) del Pletissar de Dalt, la
Molina, a 1750 m. RRR.

L.
L.
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Trifolium striatum L.
Estatges submontà i montà. 1100–1550 m.
Pradells d’anuals (Festuco–Sedetalia) damunt
substrat silici. R.
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Triglochin palustre L.
Sobretot als estatges montà i subalpí;
rarament al submontà. 750–2050 m.
Molleres ( Caricetalia davallianae ) i altres
ambients aigualosos. RR , però localment
abundant.

L.

Trifolium strictum L.
Citat —com a T. laevigatum Poiret— de Comabella
per Vayreda (1902). No hi ha estat retrobat.

Trifolium sylvaticum Gérard ex Loisel.
L’hem observat únicament en pradells d’anuals
silicícoles damunt la Bastida d’Hortons, a
1100 m. RRR.

L.

Trigonella monspeliaca L.
Estatges submontà i montà. 900–1430 m.
Pradells d’anuals (Festuco–Sedetalia). RRR.

L.

GØrard ex Loisel.

Trifolium thalii Vill.
Estatges subalpí i alpí. 1790–2500 m. Pastures
mesòfiles ( Bromion erecti, Primulion
intricatae, Festucion supinae). R o RR, segons
sectors.

Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. glauca
Des de l’estatge submontà fins a l’alpí.
850–2580 m. Pastures seques en indrets pedregosos (sobretot Ononidetalia striatae).
C.

(L.) Dumort. subsp.

Vill.
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Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
780–1900 m. Prats de dall (Arrhenatheretalia)
i pastures mesòfiles (Bromion erecti); també,
escàs, en altres comunitats pratenses. C.

Tulipa sylvestris L. subsp. australis (Link)
Pamp.
Estatges montà superior i subalpí. Pastures
xeròfiles o mesoxeròfiles (Festucion scopariae,
Ononidion striatae), en indrets pedregosos o
pertorbats pel bestiar. 1700–2240. RRR.
PC; CG77 (Romo, 1985a).

(L.) P. Beauv.

L. subsp.

Triticum aestivum L.
El blat es presenta no rares vegades com a
planta subespontània en marges de conreus i
de camins. L’hem observat als sectors CNW i
CNE (UTM CG88 i CG98).

(Link) Pamp.

Tussilago farfara L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 750–
2200 m. Talussos argilosos humits, molt sovint
en marges de camins o en terrenys aixaragallats.
C.

Trollius europaeus L.
Sobretot als estatges montà i subalpí; molt
rarament al submontà, a la Cerdanya. 1140–
2130 m. Prats i herbassars humits, en sòls
eutròfics. C a la Cerdanya, RR o RRR a la resta.
També prop del límit meridional del sector
EN, als Rasos de Peguera (CG96, DG06).

L.

Typha angustifolia L.
Estatges submontà i montà. 800–1400 m.
Indrets amb aigua embassada. RRR.
L.

L.
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Typha latifolia L.
Estatge submontà; molt rara al montà. 720–
1720 m. Indrets amb aigua embassada. RR.

341

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy
Només l’hem observat en relleixos de roques silícies del barranc d’Ortedó, a 1000 m.
RRR .

L.
(Salisb.) Dandy

Ulmus minor Mill.
Estatges submontà i montà. 730–1450 m.
Boscos de ribera i bardisses. R.

Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F. W.
Schmidt
Observat únicament en una pastura seca
( Aphyllanthion ) de Fórnols, a 1100 m. RRR .

Mill.
(L.) Scop. ex F. W. Schmidt

Ulmus glabra Huds.
Estatges submontà i montà. 800–1400 m.
Fondals humits dins boscos de vessant i boscos
de ribera. RR.

Urtica dioica L.
Sobretot als estatges submontà i montà; menys
corrent al subalpí i molt rara a la base de
l’alpí. 740-2400 m. Herbassars nitròfils en
ambients ruderals, indrets freqüentats pel
bestiar i vorades de bosc. CC.

Huds.

L.
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Urtica urens L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
1250-2060 m. Ambients ruderals. RRR.
PC (Vives, 1964).
CG76, CG86 i CG87 (Vives, 1964).

Vaccinium uliginosum
L. L. subsp. microphyllum (Lange) Tolm.

L.

Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert
Estatge submontà. 750–1300 m. Sembrats
(Centaureetalia cyani). RR al vessant nord de
l’eix Cadí–Moixeró, RRR al sud.
També prop del límit del sector PC, a Odèn
(CG76).

Vaccinium myrtillus L.
Estatges montà i subalpí. 1280–2100 m. Boscos
de pi negre, pi roig o avet de sòl àcid (Vaccinio–
Piceetea); rarament a les fagedes (Fagion
sylvaticae) i als matollars de bàlec (Genistion
europaeae). CC a les zones amb roques silícies,
RR a les de roques calcinals.

L.

(Mill.) Rauschert

Valeriana apula Pourr.
Estatges subalpí i alpí; rarament al montà.
(1500) 1700–2540 m. Fissures de roques calcinals
(Saxifragion mediae), i també a les tarteres
(Iberidion spathulatae). C.

Vaccinium uliginosum L. subsp. microphyllum
(Lange) Tolm.
Només l’hem vist al Pla d’Ensija, en una
pastura acidòfila (Festucion supinae) a 2280
m. Havia estat citat de Comabella i de la
Molina per Vayreda (1882, 1902) i del Pendís
—suposem que dels voltants d’aquest coll—
per Cadevall (1932), però no l’hem retrobat
a cap d’aquests indrets. RRR.
(MO?), (TAP?).
(DG08?), (DG18?).
Pourr.
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Valeriana montana L.
Sobretot als estatges montà i subalpí; ocasional al submontà i a l’alpí. (1000) 1250–
2210 (2580) m. Vessants pedregosos calcaris
i obacs, generalment sota una coberta de
pi roig o de pi negre (Deschampsio–Pinion,
Seslerio–Pinenion, Quercion pubescenti–
sessiliflorae, Seslerietalia coeruleae). CC.
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Valeriana tuberosa L.
Estatges montà i subalpí. 1350–2050 m.
Pastures seques de les carenes (Ononidion
striatae). RR.

L.

L.

Valeriana of
ficinalis L.
officinalis
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
800–2000 m. Herbassars de llocs humits
(vorades i clarianes forestals, marges de
torrents,...). R.
Gruber (1975) cità la subsp. repens (Host.)
O. Bolòs & Vigo de llocs humits de la Molina,
a 1700 m.

Valerianella carinata Loisel.
No ha estat observada dins el territori, però
sí no gaire lluny del límit del sector CNW, en
pradells d’anuals acidòfils de Castellciutat
(herbari JACA). UTM CG79.

Loisel.

Valerianella coronata (L.) DC.
Només l’hem observada prop de la Bastida
d’Hortons, a 860 m, i a Riu. RRR.
L.

Valeriana tripteris L.
Estatges montà i subalpí. 1450–1980 m. Fissures
de roques i pedruscalls, sobretot damunt
substrat silici. R.
La major part de localitats conegudes
corresponen a la Cerdanya.

(L.) DC.

L.
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Valerianella dentata (L.) Pollich
Coneguda únicament de Gréixer, on creix
en pradells d’anuals acidòfils a 1100 m. RRR.

L.

(L.) Pollich

Verbascum boerhavii L.
Estatges submontà i montà. 1100–1700 m.
Vorades de bosc i terres remogudes. R.

Valerianella locusta (L.) Laterr.
Només l’hem vista sobre d’Alp, en pradells
d’anuals a 1250 m. RRR.
També, no gaire lluny del límit de CNW, a
Castellciutat (herbari JACA), UTM CG79.

L.

(L.) Laterr.

Verbascum chaixii Vill.
Estatges submontà i montà. 780–1450 m.
Ambients freqüentats pel bestiar, prats
pertorbats i talussos, en llocs més aviat secs. R.
Bàsicament al sud de l’eix Cadí–Moixeró.

Valerianella rimosa Bastard
Només la coneixem de Gréixer, en pastures
mesòfiles damunt substrat silici, a 1100 m. RRR.

Vill.

Bastard

Veratrum album L.
Estatges montà i subalpí. 1500–2000 m. Indrets
frescals, fent part d’herbassars megafòrbics
(Adenostylion alliariae), boscos (Rhododendro–
Vaccinion, Deschampsio–Pinion, Fagion
sylvaticae) o prats (Seslerietalia coeruleae). R.

Verbascum lychnitis L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–2080 m. Pastures —preferentment seques— i ambients ruderals. C.
Hem observat els híbrids d'aquesta espècie
Verbascum x spurium Koch)
amb V. thapsus (V
i amb V. chaixii a la vall de Gréixer, a 1700 i
1200 m, respectivament.
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L.
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L.

Verbascum pulverulentum Vill.
Estatges submontà i montà. 900–1500 m. Terres
remogudes i pedruscalls, en ambients poc o
molt ruderalitzats. RR.
SV; CG86, CG87 i CG97 (Vives, 1964).

Vill.

Verbascum sinuatum L.
No ha estat observat dins el territori, però sí
molt a prop del límit del sector CNW, a la
rodalia de la Seu d’Urgell. UTM CG79.

Verbena of
ficinalis L.
officinalis
Estatges submontà i montà. 730–1660 m. Ambients
poc o molt ruderalitzats (Dauco–Melilotion). R a les
conques del Llobregat i del Cardener, RR a les del
Segre i del riu de La Vansa.

L.

Veronica alpina L.
Citada de la Tosa d’Alp i del Puigllançada per Cadevall
(1932), però no hi ha estat retrobada i no coneixem
cap testimoni d’herbari que ho certifiqui. Creiem
prudent deixar en suspens aquestes citacions.

V eronica anagallis–aquatica L. subsp.
anagallis–aquatica
Estatge submontà; molt rarament al montà.
7420–1230 (1600) m. Marges de rius, rierols i
sèquies de fons llimós. RR.

L.

Verbascum thapsus L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 750–
2100 m. Pastures pertorbades, ambients
ruderals, pedruscalls, terres remogudes. C.
Les plantes examinades corresponen totes a
la subsp. montanum Bonnier & Layens.

L. subsp.
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Veronica aphylla L.
Estatges subalpí i alpí. 1700–2470 m. Prats
en llocs rocosos obacs, allà on la neu
persisteix més ( Seslerietalia coeruleae). R .
CNW; CG78 (Gruber, 1978). PC; CG77 (Romo,
1985a),

Veronica beccabunga L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
720–2020 m. Mulladius, fonts, sèquies i rierols.
C.

L.
L.

Veronica arvensis L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–2030 m. Pradells d’anuals, camps,
ambients ruderals, prats pertorbats; més
abundant en sòls àcids. C.

Veronica chamaedrys L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
1100–2100 m. Boscos clars, vorades forestals i
matollars, en indrets frescals. R.
SV (Vives, 1964).

L.

L.

Veronica austriaca L. subsp. teucrium (L.) D.
Weber
Des de l’estatge submontà fins a la base de
l’alpí. 740–2400 m. Pastures mesòfiles o
mesoxeròfiles (sobretot Bromion erecti). CC.

Veronica fruticans Jacq.
Estatge subalpí. 1750–2020 m. Sòls molt pedregosos. RRR.
Només a la Cerdanya.
TAP; DG18 (Fernández–Casas, 1970a;
Gruber, 1978).

Jacq.
L. subsp.
(L.) D. (L.)
WebeD. Weber
Veronica austriaca
L. subsp. teucrium
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Veronica fruticulosa L.
Des de l’estatge montà fins a la base de
l’alpí. 1450–2400 m. Fissures i replans de
roques, matollars i pastures de sòl molt
pedregós; sobretot en indrets assolellats,
tant damunt substrat calcari com silici. C .
Ha estat citada, però, a la rasa de la Vall–
llonga, poc a l’oest del límit del sector PC,
UTM CG76 (Devis, 2000).
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Veronica nummularia Gouan
Estatges subalpí i alpí. 1975–2610 m.
Pastures molt pedregoses ( Festucion
scopariae ), fissures de roques (Saxifragion
mediae) i pedruscalls (Iberidion spathulatae),
damunt calcàries, i preferentment en indrets
obacs. R a la zona alpina del Cadí, RRR als
altres llocs.

Gouan
L.

Veronica hederifolia L. subsp. hederifolia
Estatges submontà i montà; molt rarament
al subalpí. 740–1800 m. Ambients ruderals.
R.
CG97 (Sebastià, 1983).

Veronica officinalis L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
900–2070 m. Boscos i matollars en sòls àcids
(sobretot Deschampsio–Pinion ). C a les
zones de substrat silici, RR a les calcàries.

L.
L. subsp.

La subsp. triloba (Opiz) Celak. ha estat
trobada a Castellciutat (CG79) i al Pont de
Bar (CG89), no lluny del límit del sector
CNW (herbari JACA).

Veronica persica Poir.
Estatge submontà. 740–1300 m. Horts i altres
ambients ruderals. R.

Poir.
L. subsp.

(Opiz) Celak.
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Veronica polita Fr.
Sobretot a l’estatge submontà; rara al
montà. 750–1350 (1700) m. Camps i
ambients ruderals. R.

Fr.

Veronica spicata L.
Estatges montà i subalpí. 1500–2000 m.
Pastures de tendència mesofila (Brometalia
erecti). RR.

L.

Veronica ponae Gouan
Estatges montà i subalpí; accidental al
submontà. 1100–1950 m. Vores de rierols i
fonts. RR.

Gouan

Veronica tenuifolia Asso
Només l’hem observada en una pastura
seca (Aphyllanthion) vora d’Alp, a 1250 m.
RRR .

Asso

Veronica serpyllifolia L. subsp. humifusa
(Dicks.) Syme
Estatges montà i subalpí. 1200–2400 m.
Pastures de sòl poc o molt humid, mulladius i
indrets freqüentats pel bestiar. R.

Veronica triphyllos L.
Només l’hem vista als conreus prop d’Alp, a
uns 1200 m d’altitud. RRR.

L.

L. subsp.

(Dicks.) Syme

Veronica urticifolia Jacq.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
1000–1950 m. Boscos frescals (sobretot Fagion
sylvaticae, també Vaccinio–Piceetea), especialment en indrets rocosos calcaris. R.
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Jacq.

Veronica verna L.
Estatge montà; rarament al submontà.
(1000) 1350–1700 m. Pradells d’anuals en
terrenys àcids (Festuco–Sedetalia ). RR .
Només a la Cerdanya.
CG98 (Bolòs, 1981).
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L. subsp.

subsp. tenuifolia (Roth) Gaudin, V. tenuifolia
Roth
Estatges submontà i montà; rarament al
subalpí. 740–1900 m. Herbassars en marges
de camps, boscos clars, pastures. C .

L. subsp.

(Roth) Gaudin

L.

Viburnum lantana L.
Estatges submontà i montà; rarament als solells
del subalpí. 740–1830 m. Boscos i matollars,
sobretot en rouredes i pinedes amb boix
(Quercion pubescenti–sessiliflorae). C.

Vicia ervilia (L.) Willd.
Només ha estat citada del territori per Vives
(1964), als sembrats de Riu Mosoll de la Coma
(SV; CG87), on devia ser subspontània. El
mateix autor també la trobà a Canalda, no
gaire lluny del límit meridional del sector PC
(CG76).
Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray
Estatges submontà i montà. 780–1660 m.
Pradells d’anuals en ambients ruderalitzats,
sobretot damunt substrat silici. R.

L.

Vicia cracca L. subsp. cracca
Només l’hem observada als camps entre
Bagà i Guardiola de Berguedà, a 750–
800 m. RRR.
(L.) S. F. Gray

Vigo, Soriano, Carreras, Aymerich, Carrillo, Font, Masalles & Ninot

350

V icia incana Gouan, V. cracca L. subsp.
gerardi (All.) Gaudin
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–2000 m. Vorades de bosc ( Origanetalia),
bardisses, boscos i matollars poc densos,
herbassars dels marges de camí. CC.

Vicia pannonica Crantz
Estatge submontà. 780–1200 m. Sembrats
(Centaureetalia cyani) i herbassars al marge
dels camps. C a la Cerdanya, RRR a la resta
del territori.
(CG76).
Les plantes del territori corresponen a la
var. purpurascens (DC.) Ser.

Gouan

Crantz

Vicia lutea L. subsp. lutea
Estatge submontà. 1000–1400 m. Pradells
d’anuals en marges de camins i llocs pedregosos, sobretot damunt substrat silici. RRR.
SV; CG97 (Vives, 1964).

V icia parviflora Cav., V. tetrasperma (L.)
Schreb. subsp. gracilis Hook. f.
Citada del quadrat UTM CG78 (Bolòs, 1998),
sense cap altra indicació. La seva presència al
territori és versemblant, ja que aquest tàxon
apareix de manera esparsa per altres valls
dels Pirineus centrals.

L. subsp.

Vicia onobrychioides L.
Estatges submontà i montà. 1100–1800 m.
Prats ( Brometalia erecti) i vorades forestals,
en llocs assolellats. R.
L’hem observada, també, molt poc al sud
del límit del sector PC (CG76).

Cav.

Vicia peregrina L.
Estatge submontà. 800–1350 m. Sembrats i
pradells d’anuals en ambients ruderalitzats.
RRR.
PC; CG87 (Vives, 1964).

L.

L.
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Vicia pyrenaica Pourr.
Sobretot als estatges subalpí i alpí; de
manera molt local s’observa al montà i
com a accidental al submontà. 1100–2580
m. Vessants pedregosos, formant part de
pastures (sobretot Festucion scopariae ),
boscos clars (sobretot Seslerio–Pinenion )
i comunitats de pedrusca (Iberidion
spathulatae). CC.
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Vicia sepium L.
Sobretot als estatges submontà i montà;
rara al subalpí. 750–1740 (2000) m. Boscos
mesòfils ( Querco–Fagetea, Deschampsio–
Pinion), vorades (Origanetalia) i bardisses
(Prunetalia spinosae). CC als sectors orientals,
C o R als occidentals.

L.
Pourr.

Vicia sativa L. subsp.. nigra (L.) Ehrh., V.
angustifolia L.
Des de l’estatge submontà fins a la base del
subalpí. 740–1860 m. Pradells d’anuals en
indrets ruderalitzats. C.

Vicia tetrasperma (L.) Schreb.
Només l’hem observada en uns pradells
d’anuals acidòfils vora la carretera d’Adraén,
a 1100 m. RRR.

(L.) Schreb.
L. subsp.

(L.) Ehrh.

subsp. sativa
Estatges submontà i montà; accidental al
subalpí. 740–1510 (2020) m. Sembrats i
ambients ruderals. C.

Vicia villosa Roth subsp. varia (Host.) Corb.,
V. dasycarpa Ten.
Estatges submontà. 870–1300 m. Sembrats
(Centaureetalia cyani) i marges de camins.
RR .

Roth subsp.
L. subsp.

(Host.) Corb.
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subsp. pseudocracca (Bertol.) Rouy, V.
pseudocracca Bertol.
No ha estat observada dins el territori, però sí
als sembrats de la plana cerdana, en diverses
localitats properes al límit septentrional dels
sectors TAP i MO (UTM DG09).

Roth subsp.

(Bertol.) Rouy

Vinca cf. dif
formis Pourr.
difformis
Citada per Vives (1964) de la rodalia de la
Coma, on creixia a les bardisses —suposem
que com a subespontània— a uns 1000 m
(SV; CG87).

Vincetoxicum hirundinaria Medik. subsp.
intermedium (Loret & Barrandon) Markgr.
Des de l’estatge submontà fins als solells del
subalpí. 740–1875 m. Pastures pedregoses
(Aphyllanthion, Xerobromion erecti), marges
de bosc, pedruscalls. C.

Medik. subsp.
(Loret & Barrandon)
Markgr.
Vincetoxicum hirundinaria
Medik. subsp. intermedium
(Loret
&
Barrandon) Markgr.

Vincetoxicum nigrum (L.) Moench
Només l’hem trobat en una bardissa de Paller
de Baix (Bagà), a 1000 m, i al serrat de Santa
Eulàlia (Guixers), a 950–1000 m. RRR .

Vinca minor L.
La coneixem únicament del bosc de Gresolet,
en una clariana de fageda a 1300 m, i del bosc
de ribera del Bastareny poc a l’oest de Cal
Cerdanyola (Gisclareny), a 910 m. RRR.
No es pot excloure que aquestes dues
poblacions —en particular la segona— siguin
naturalitzades, ja que es tracta d’una espècie
que havia estat cultivada als jardins de les
cases de pagès.
(L.) Moench

Viola alba Besser
Estatges submontà i montà; molt rarament al subalpí. 800–1740 (2000) m.
Matollars i boscos ( Quercion pubescenti–
sessiliflorae, Quercion ilicis ), pastures seques ( Aphyllanthion ). RR .
EN; CG96 (Vives, 1964).

L.

Besser
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Viola arvensis Murray
Estatges submontà i montà; ocasional al
subalpí. 740–1850 m. Sembrats, ambients
ruderals (Stellarietea mediae, Chenopodietea).
R.
CG86 (Vives, 1964).
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Viola diversifolia (Ging.) W. Becker
Hi ha un plec de l’Herbari Girona amb etiqueta de
"Bagà, 2300 m" (citat a ORCA, 1998), que, si no hi
ha hagut cap confusió, per força hauria de procedir
de la Tosa d’Alp (TAP; DG08). No existeix cap altra
dada sobre aquesta espècie referent al territori.

Viola hirta L.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–2170 m. Pastures més aviat seques
(Brometalia erecti, Aphyllanthion), matollars
i boscos clars (sobretot Quercion pubescenti–
sessiliflorae); principalment damunt substrat
calcinal. CC.

Murray

Viola biflora L.
Sobretot als estatges subalpí i alpí; rara al
montà superior. 1450–2500 m. Indrets rocosos frescals (Seslerietalia coeruleae, Iberidion
spathulatae, Seslerio–Pinenion, Saxifragion
mediae). C.
L.

Viola kitaibeliana Schult.
Estatge submontà. 900–1100 m. Pradells
terofítics damunt substrat silici. RRR.

L.

Viola canina L.
Estatge montà. 1320–1670 m. Sotabosc de
pinedes de pi roig ( Deschampsio–Pinion),
damunt substrat silici. RRR.

Schult.

Viola lutea Huds.
Indicada de la Molina per Vayreda (1882), de coll de
Pal per Cadevall (1913–1915) i de sota el Roc Negre,
al vessant sud de la Tosa d’Alp, per Lapraz (1954).
Molt probablement aquestes citacions són degudes
a confusions amb V. saxatilis.

L.
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Viola mirabilis L.
Estatges submontà i montà. 850–1740 m.
Vorades de bosc, matollars i pastures, en
indrets frescals. RR.
CSW (Gruber, 1977), EN (Cadevall, 1932).
CG78 (Gruber, 1977).
La distribució i l’abundància reals
d’aquesta espècie al territori són mal
conegudes, ja que força vegades ha estat
confosa amb altres tàxons, sobretot amb V.
willkommii i amb híbrids d’aquesta i V.
riviniana.
L’híbrid entre V. mirabilis i V. riviniana
V. x pseudomirabilis H. J. Coste) ha estat
(V
trobat a les fonts del Bastareny (CSE; DG08),
a Paller de Baix, a la Collada Gran (TAP,
DG08), a la Barceloneta (CSW; CG77) i a
Arsèguel (CNW, CG89), com també entre
Guardiola de Berguedà i Sant Julià de
Cerdanyola (prop de TAP; DG07). De la
major part d’aquestes poblacions híbrides
se’n conserven testimonis, revisats per P.
Montserrat, als herbaris BCN i JACA.

Viola pyrenaica Ramond ex DC.
Només l’hem observada en un matollar de
ginebró (Juniperion nanae) del costat oest
de la torrentada de coll de Pal, a 1900 m.
RRR .

Ramond ex DC.

Viola rupestris F. W. Schmidt
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
740–2580 m. Pastures, en terrenys pedregosos ( Festucion scopariae, Aphyllanthion,
Brometalia erecti). C.

L.

Viola palustris L. subsp. palustris
Estatge montà. 1450–1550 m. Marges de
rierols en terreny silici ( Calthion palustris).
RRR .
Només al vessant de la Cerdanya.

F. W. Schmidt

Viola saxatilis F. W. Schmidt, V. tricolor L.
subsp. subalpina (Gaudin) Schinz & Thell.
Estatges montà i subalpí. 1400–2300 m.
Pastures i matollars nitrificats pel bestiar,
ambients ruderals. C.

L. subsp.

F. W. Schmidt
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Viola suavis M. Bieb.
N’existeixen dades de la rodalia d’Arsèguel,
a 800–920 m (herbari JACA, 46592 i 47592),
de les Rovires (vall de Gréixer), a 1300 m
(det. P. Montserrat), i de la serra del Verd,
sense indicació d’altitud (J. Garcia Pausas in
ORCA, 1998). Potser és més corrent del que
semblaria i ha estat confosa amb altres
tàxons. RRR.
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Viola willkommii R. Roem.
Estatges submontà i montà. 750–1600 m.
Boscos i matollars ( Quercion pubescenti–
sessiliflorae), també pastures seques. R.
L’híbrid entre aquesta espècie i V.
riviniana ha estat observat al Grau de l’Ós
(MO; DG08).

R. Roem.
M. Bieb.

Viola sylvestris Lam.
Des de l’estatge submontà fins al subalpí.
750–2040 (2350) m. Boscos i matollars
(Querco–Fagetea, Vaccinio–Piceetea ). CC.
Una gran part de la informació de què
disposem, sobretot la procedent d’inventaris fitocenològics i la bibliografia més
antiga, no diferencia els dos tàxons que
s’hi han distingit: subsp. sylvestris [ V.
reichenbachiana Jord. ex Boreau] i subsp.
r i v i n i a n a (Rchb.) Tourlet [ V. riviniana
Rchb.]. Les dades que en tenim són
incompletes, però permeten suposar que
totes dues es troben àmpliament esteses
per tot el territori. Segons Soriano (1992),
V. reichenbachiana esdevindria més rara
en altitud que no pas V. riviniana.

Viscum album L. subsp. album
Només conegut de Gresolet, on viu com a
paràsit de diversos arbres caducifolis
(Fraxinus excelsior, Sorbus aria,...), a 1250–
1300 m; es localitza sobretot vora el santuari.
RRR .

L. subsp.

subsp. austriacum (Wiesb.) Vollm.
Sobretot a l’estatge montà; rarament al
submontà. 1200–1800 m. Paràsit del pi roig.
C a la baga del massís del Verd, RRR a la
resta del territori.

Lam.

L. subsp.

(Wiesb.) Vollm.
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Vitaliana primuliflora Bertol. subsp. cinerea
(Sünd.) Kress, Androsace vitaliana (L.)
Lapeyr. subsp. cinerea (Sünd.) Kress
Estatges subalpí i alpí. 1950–2600 m. Pastures
pedregoses d’alta muntanya, tant sobre
esquists com sobre calcàries ( Festucion
scopariae). R.

Vulpia myuros (L.) Gmel.
Estatge submontà. 870–1230 m. Pradells
d’anuals en terrenys silicis. RRR.

(L.) Gmel.

Bertol. subsp.

(S nd.) Kress

Vitis vinifera L.
Actualment la vinya forma poblacions
espontànies als boscos de ribera del Segre
entre Bar i Alàs, com també a la part baixa
del riu de Cadí, a 780–900 m. En altres llocs
(sectors CSW, EN, MO, TAP) únicament hi
ha individus esparsos que creixen en
antigues feixes, com a testimonis d’antics
cultius. RRR.

Vulpia unilateralis (L.) Stace
L’hem observada en pradells d’anuals de
Bagà, a 800 m, en terrenys calcaris. També
ha estat citada per Vives (1964) de la Coma
i de Gósol. RRR.

(L.) Stace

Woodsia pulchella Bertol.
Una sola indicació, de Rivas–Martínez & Costa (1968), d’unes fissures de roca calcària al
vessant nord del Pedraforca, a 2100–2300
m. Aquesta localitat és l’única coneguda als
Pirineus. RRR.
Vulpia bromoides (L.) S. F. Gray
Només l’hem vista en pradells d’anuals dels
voltants de Gréixer, damunt substrat silici, a
1100 m. RRR.

Bertol.

(L.) S. F. Gray
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X a n t h i u m e c h i n a t u m Murray subsp.
italicum (Moretti) O. Bolòs & Vigo
Estatge submontà. 720–1320 m. Ambients
nitrificats (llocs ruderals, marges de camins,
llit de rius). RR a la conca del Llobregat,
RRR a la del Segre (observat només a
Baltarga).

Murray subsp.
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Xeranthemum inapertum (L.) Mill.
Dins el territori i en els darrers temps, només
l’hem trobat a Canals, al vessant nord del
Moixeró, en herbassars ruderals a 1400 m.
També l’hem vist en sembrats de Bellver i
Baltarga, més enllà del límit de l’àrea d’estudi.
A més, hi ha citacions antigues de Saldes
(Marcet, 1912) i de Bagà (Cadevall, 1919–1931),
i un plec de l’herbari Vayreda procedent d’Alp.
RRR.

(Moretti) O. Bol s & Vigo

Xanthium spinosum L.
Estatge submontà. 720–1300 m. Llocs
ruderals, camps. RR.

(L.) Mill.

Zannichellia palustris L.
La coneixem només d’un parell de basses del
riberal del Llobregat, prop de Guardiola de
Berguedà, a 710–730 m, i d’una sèquia sota el
pont de Valls (Guixers), a 830 m. RRR.

L.

Xatardia scabra (Lapeyr.) Meissn.
Estatge subalpí; rarament a la base de l’alpí
i al montà. 1450–2450 m. Tarteres (Iberidion
spathulatae), sobretot calcàries i orientades
al nord; més rara en tarteres esquistoses o
en exposició al sud. C al vessant nord del
Cadí, RR o RRR als altres llocs.
CG77 (Devis, 2000).

(Lapeyr.) Meissn.

L.
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3. Síntesi del catàleg i conclusions
El nostre catàleg aplega dades, pròpies o bibliogràfiques, referents a 1761 tàxons de categoria
específica o subespecífica, inclosos un híbrid intergenèric i setze híbrids interespecífics. L’adscripció
d’aquests tàxons a les tres categories indicades a l’apartat 2.2.1 la resumim així:
Plantes espontànies (exclosos els híbrids)
1634 (1547 espècies)
Híbrids intergenèrics i interespecífics espontanis
17
Plantes adventícies sense poblacions estables i plantes subespontànies 56
Plantes excloses del catàleg (citades per error o molt dubtoses)
54
En aquest darrer capítol sintetitzem els trets principals de la nostra flora pel que fa a riquesa,
freqüència, grups taxonòmics, formes biològiques i grups corològics. Per a tots aquests punts
aportem dades quantitatives (espectres) referides al conjunt del territori i també, en alguns casos,
als sectors que l’integren. A més, comentem d’altres aspectes d’interès, com ara endemismes,
plantes notables, plantes en situació de risc i plantes protegides.
Per a l’ordenació dels tàxons en famílies, que detallem a l’annex 1, seguim l’esquema adoptat
per Bolòs et al. (1993), tret dels casos dels Pteridòfits i de les Monocotiledònies en què hem seguit
Pichi Sermolli (1977) i Dahlgren et al. (1985), respectivament. La informació sobre formes
biològiques i grups corològics l’hem obtinguda sobretot de les flores de Bolòs et al. (l. c.) i Bolòs
& Vigo (1984–2001). Quant als llistats d’endemismes, hem pres com a referència el treball de Sáez
et al. (1998), actualitzat per un de nosaltres (P. Aymerich).

3.1. Riquesa
Els 1634 tàxons espontanis del catàleg representen poc més del 40% de la flora vascular tant de
les contrades pirinenques (més de 3500 tàxons, entre espècies i subspècies, segons Villar &
Dendaletche, 1992) com de Catalunya (prop de 3600, segons Bolòs et al., 1993): una quantitat
remarcable, si més no en el context de l’Europa occidental. El total de tàxons és intermedi entre
els dels catàlegs d’àrees pirinenques menys extenses però de desnivells similars (entre 900 i 1500;

Taula 4 – Riquesa florística per sectors.
Table 4 – Floristic richness by sectors.

Sector
CNW
CNE
MO
TAP
CSW
CSE
PE
PC
SV
EN
Tots

Extensió
(km2)
103,2 (11,7%)
118,5 (13,4%)
44,4 (5,0%)
145,5 (16,5%)
84,0 (9,5%)
69,3 (7,8%)
33,1 (3,7%)
78,6 (8,9%)
113,5 (12,8%)
94,4 (10,7%)
884,6

Desnivell
(m s. m.)
1928 (720 – 2648)
1748 (900 – 2648)
1476 (800 – 2276)
1816 (720 – 2536)
1648 (1000 – 2648)
1827 (720 – 2547)
1527 (970 – 2497)
1382 (1000 – 2382)
1488 (800 – 2288)
1600 (720 – 2320)
1928 (720 – 2648)

Tàxons
espontanis
898 (55,0 %)
1014 (62,1 %)
1100 (67,3 %)
1285 (78,6 %)
769 (47,1 %)
962 (58,9 %)
697 (42,7 %)
582 (35,6 %)
817 (50,0 %)
732 (44,8 %)
1634

Sense pobl.
estables
11
13
10
23
6
20
9
3
9
7
56
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vegeu Montserrat & Montserrat, 1990, i Devis, 2000), i els d’algunes flores regionals pirinenques
publicades darrerament (1822 tàxons al Pirineus navarresos: Lorda, 2001; o 3111 als Pirineus
aragonesos: Villar et al., 2001).
El nombre de plantes per sector (vegeu la taula 4), assoleix el màxim al de la Tosa d’Alp, des
d’on disminueix de manera progressiva vers el Sud i l’Oest. Aquesta gradació es correspon, d’una
banda, amb una minva de la diversitat d’hàbitats a conseqüència de la reducció els desnivells, les
altituds màximes i la diversitat de substrats, i d’una altra amb una intensitat de prospecció més
baixa. Per aquest darrer motiu, a bastament comentat a la introducció, pensem que cal considerar
aquestes dades amb cautela.
Quant a la relació entre altitud i nombre de plantes, les àrees d’altituds intermèdies (la muntanya
mitjana) són les més riques, però també les més extenses. El predomini de les plantes medioeuropees
a l’espectre corològic global ho confirma, com també les dades sobre riquesa del quadrant
nordoriental basades en classes altitudinals (Soriano, 1990 i 1992).

3.2. Freqüència
La taula 5 mostra la proporció de tàxons segons categories de freqüència (vegeu l’apartat 2.2) per
al conjunt del catàleg. Hi és evident el predomini de les plantes poc o molt rares (893, un 54,7%)
en comparació amb les poc o molt comunes (404, un 24,7%) i amb les de freqüència desigual
segons els estatges o els sectors (289, un 17,7%).

Taula 5 – Freqüència.
Table 5 – Frequency.
Categories
CCC
CC
C
R
RR
RRR
Variable segons sectors
Sense categoria (Hieracium)

Tàxons
8
124
272
230
209
454
289
48

%
0,5
7,6
16,6
14,1
12,8
27,8
17,7
2,9

A tall d’exemple, hem considerat molt comunes (CCC) arreu del territori o en una part :

Avenula pratensis subsp . iberica
Buxus sempervirens
Deschampsia flexuosa
Festuca gautieri
Genista scorpius
Juniperus communis subsp . alpina
Pinus nigra subsp . salzmannii
Pinus sylvestris
Pinus uncinata
Sesleria caerulea
Pel que fa a les plantes rares i a les de freqüència desigual, en donem uns quants exemples als
apartats 3.6 i 3.7.
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3.3. Grups taxonòmics
L’adscripció dels nostres tàxons als quatre grans grups de plantes vasculars queda desglossada
com segueix:

Grup taxonòmic
Pteridòfits
Gimnospermes
Angiospermes dicotiledònies
Angiospermes monocotiledònies

Tàxons
37
12
1285
300

%
2,3
0,7
78,6
18,4

Percentatges màxim i mínim
segons sectors
2,1 (TAP) – 3,4 (PE)
0,7 (CNE) – 1,2 (SV)
77,9 (EN) – 81,1 (PC)
15,5 (PC) – 18,0 (EN)

En general, aquestes proporcions difereixen poc de les d’altres flores pirinenques. El tant per
cent de pteridòfits, que hom considera relacionat directament amb la humitat del clima, assoleix
un valor intermedi entre els de la serralada axial (a l’entorn del 2,5%) i els d’àrees prepirinenques
més meridionals (inferiors al 2%). Tanmateix, el Pedraforca i Ensija enregistren percentatges força
més alts (3,4 i 3,0%, respectivament), potser a causa del grau més intens de prospecció de què hi
ha estat objecte aquest grup (vegeu Sáez, 1997).
Fem notar, a més, que el percentatge global de monocotiledònies supera els percentatges
parcials de tots els sectors, cosa que denota l’abundància de plantes de distribució restringida a
escala local. Aquest fet l’apreciem també en d’altres espectres, per a grups amb pautes de
distribució anàlogues, com ara els teròfits, els hidròfits o les plantes al·lòctones. Per contra, els
grups rics en plantes ubiqüistes (hemicriptòfits, faneròfits, plantes de tendència boreal,...) mostren
percentatges globals inferiors als parcials.
Quant al nombre de gèneres i famílies inclosos al catàleg, és el següent:
Gèneres
Tot el catàleg
Plantes admeses (espontànies, subspontànies i accidentals)
Plantes espontànies

587
581
556

Famílies
126
124
124

A les taules 6 i 7 detallem les famílies i els gèneres més ben representats al territori. Noteu els
llocs capdavanters que ocupen alguns gèneres rics en estirps apomíctiques o d’origen híbrid
(Hieracium, Rosa, Alchemilla), com també les famílies respectives (Asteraceae i Rosaceae), un fet
altrament habitual a les flores pirinenques. D’altra banda, les dotze famílies més diverses totalitzen
gairebé dues terceres parts de la flora (un 65,5% dels tàxons espontanis). A més, la taula 6 coincideix
exactament, tant en composició com en ordre d’abundància, amb la relativa als Pirineus aragonesos
(Villar et al., l. c.) i, llevat de les Rosàcies i les Orquídiàcies, la resta de famílies figuren entre les més
diverses en l’àmbit pirinenc (vegeu Montserrat & Montserrat, l. c.). En general, els grups amplament
estesos per l’Europa mitjana, com les Crucíferes, les Rosàcies i les Cariofil·làcies hi tenen més
importància que els preferentment mediterranis, com ara les Labiades i, sobretot, les Cistàcies (amb
només sis espècies, un 0,4%). La proporció de Papilionàcies, força més baixa que a les contrades
mediterrànies (vegeu Devis, l. c.) tot i ser la tercera família en importància, referma aquesta
impressió.

3.4. Formes biològiques
Les dades de la taula 8 mostren de nou un espectre semblant als d’altres contrades pirinenques
(vegeu–ne un resum a Devis, l. c.) i, més en general, als de les terres de clima temperado–fred de
l’hemisferi Nord.
Els hemicriptòfits, o herbes perennes, totalitzen gairebé la meitat de la flora. Llur importància
numèrica es correspon amb la seva rellevància paisatgística, donat que caracteritzen
fisiognòmicament moltes de les formacions vegetals del territori (pastures, molleres, herbassars,...),
des de les zones baixes fins a l’alta muntanya.
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Taula 6 – Nombre de tàxons (i tant per cent) de les famílies més ben representades.

Table 6 – Number of taxa and percentages of the most important families.
Famílies
Asteraceae
Poaceae
Fabaceae
Brassicaceae
Rosaceae
Caryophyllaceae
Scrophulariaceae
Labiatae
Apiaceae
Cyperaceae
Ranunculaceae
Orchidaceae
Resta (112 famílies)
Cistaceae

Nombre de tàxons
224
134
120
91
83
75
69
67
63
54
48
42
564
6

%
13,7
8,2
7,3
5,6
5,1
4,6
4,2
4,1
3,9
3,3
2,9
2,6
34,5
0,4

Taula 7 – Nombre de tàxons (i tant per cent) dels gèneres més ben representats.
Table 7 – Number of taxa and percents of the most important genera.
Gèneres
Nombre de tàxons
%
Hieracium
48
2,92
Carex
42
2,56
Veronica
21
1,28
Festuca, Rosa
19
1,16
Ranunculus, Trifolium
18
1,10
Euphorbia, Lathyrus
17
1,04
Vicia
16
0,97
Galium
15
0,91
Alchemilla, Silene, Viola
14
0,85
Orchis, Potentilla
13
0,79
Crepis, Gentiana, Poa, Sedum
12
0,73
Asplenium, Bromus, Geranium, Ononis, Salix
11
0,67
Campanula, Cerastium, Juncus, Polygonum, Saxifraga
10
0,61
Resta (535 gèneres)
1.213
74,36

Les plantes llenyoses (camèfits
faneròfits), tot i que força menys abundants,
camèfits i faneròfits
comparteixen amb el grup precedent un paper rellevant en el paisatge. Els faneròfits, en
particular, presideixen i caracteritzen boscos i matollars des de les parts baixes fins a l’estatge
subalpí. Vers les zones més altes, perden efectius i importància en benefici dels camèfits, els
quals, amb els hemicriptòfits, caracteritzen bona part de les comunitats vegetals de l’alta
muntanya, com també les de moltes àrees desforestades de les parts baixes i mitjanes.
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Taula 8 – Espectre de formes biològiques (segons la classificació de RAUNKIAER, 1905, 1934), en
nombre de tàxons i en tants per cent, i percentatges extrems segons sectors.

Table 8 – Biological forms spectrum. Number of taxa, percentagess and maximum and
minimum percentages among sectors.

Grup

Extrems de percentatges
segons sectors

Tàxons

%

145

8,9

Camèfits

205

12,5

13,8 (CNE) – 17,7 (CSW)

Hemicriptòfits

794

48,6

49,1 (SV) – 55,0 (PC)

Faneròfits

9,1 (CNE) – 11,2 (EN)

Geòfits

141

8,6

5,7 (PC) – 9,8 (EN)

Teròfits

328

20,1

11,5 (PC) – 18,4 (CNW)

18

1,1

0,2 (CNW) – 1,0 (CNE)

3

0,2

–––

Hidròfits
Epífits

D’altra banda, a tots tres grups els percentatges sectorials superen els globals, ço que
denota, com hem assenyalat més amunt, llur riquesa en plantes de distribució àmplia a
escala local.
Per contra, els teròfits (plantes anuals), com també els hidròfits (plantes aquàtiques), mostren
pautes de distribució gairebé oposades. Sovint són freqüents només en una part dels sectors,
preferentment a les parts baixes, i mostren una distribució i una abundància molt desiguals. En el
cas dels teròfits, a més, les diferències de percentatges segons sectors són superiors a les de
qualsevol altre grup.
Pel que fa als geòfits (herbes perennes bulboses o rizomatoses), constitueixen un cas intermedi
entre els precedents, mentre que els epífits són representats només per tres paràsits dels gèneres
Viscum i Arceuthobium, els quals resulten gairebé anecdòtics.

3.5. Grups corològics
A les taules 9 i 10 presentem els espectres corològics global i per sectors. A tots dos hi distingim
set grans grups, a més de diversos subgrups, en bona part corresponents a elements i subelements
fitogeogràfics.
En general, els col·lectius més muntanyencs, com ara les plantes de tendència boreal, les
boreoalpines i els oròfits, hi són menys diversos que als Pirineus axials, però més que a les serres
externes, tot al contrari que les mediterrànies (vegeu–ne una taula comparativa a Devis, 2000).
D’altra banda, els espectres parcials de la taula 10 mostren diferències remarcables entre sectors,
relacionades sobretot amb la situació geogràfica, la fisiografia, el clima, les exposicions dominants
o l’altitud. Pel que fa a aquest darrer punt, ens remetem de nou a les anàlisis per classes
altitudinals donades per Soriano (1990 i 1992) en relació amb la flora del quadrant nordoriental
del territori.
Com en el conjunt de les contrades pirinenques, les plantes eurosiberianes «sensu lato» (element
fitogeogràfic eurosiberià) són el grup més important al territori tant en l’aspecte numèric (més d’un
terç de la flora) com en el paisatgístic. Es troben repartides per tot el territori i sobre tota mena de
substrats; moltes, a més, són plantes de distribució àmplia a escala local. Els percentatges més alts els
enregistren, en general, els sectors septentrionals i orientals, amb màxims a CNE i CNW, per bé que
TAP i MO tenen flores més riques i els superen en nombre de tàxons. Quant als percentatges mínims,
s’enregistren als sectors sudoccidentals (PC, SV).
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Taula 9 – Espectre corològic (1). Nombre de tàxons i tants per cent (desglossats i
agrupats), i valors extrems dels percentatges dels grups principals segons sectors (V).

Table 9 – Chorological spectrum (1). Number of taxa, percents and maximum and
minimum percent of the main groups among sectors (V).
Grups corològics

Tàxons (%)

Boreoalpí
Oròfits
Alpino–eurasiàtic
Pirinenc (i pirenaico–cantàbric)
Europeu
Submediterrani
Eurosiberià s. l.
Eurosiberià s. s.
Atlàntic
Submediterrani
Mediterrani s. l.
Mediterrani s. s.
Oròfits mediterranis
Pluriregional
Subcosmopolita
Plantes al·lòctones
Altres

87 (5,3)
287 (17,6)

V
4,1 (CNW) – 6,3 (CNE)
16,0 (EN) – 21,4 (PE)

135 (8,3)
96 (5,9)
46 (2,8)
10 (0,6)
578 (35,4)

35,8 (SV) – 41,3 (CNE)
470 (28,8)
21 (1,3)
87 (5,3)

244 (14,9)

9,2 (CNE) – 16,3 (SV)
190 (11,6)
54 (3,3)

330 (20,2)
57 (3,5)
43 (2,6)
8 (0,5)

18,9 (PE) – 21,7 (SV)
2,3 (CSW) – 4,9 (CSE)
0,9 (PC) – 2,1 (TAP)

Taula 10 – Espectre corològic (2): sectors, nombre de tàxons i tants per cent dels grups
corològics principals segons sectors.
Table 10 – Chorological spectrum (2): sectors, number of taxa and percentages of the main
chorological groups in the different sectors.

Sectors, nombre de tàxons i tants per cent
Grups corològics

TAP

CSW

37 (4,1)

64 (6,3)

62 (5,6)

77 (6,0)

40 (5,2)

Oròfits

152 (16,9)

195 (19,2)

200 (18,2)

243 (18,9)

148 (19,2)

Eurosiberià s.l.

358 (39,9)

419 (41,3)

430 (39,1)

489 (38,1)

289 (37,6)

Mediterrani s.l.

111 (12,4)

93 (9,2)

127 (11,5)

153 (11,9)

111 (14,4)

Pluriregional

189 (21,0)

193 (19,0)

225 (20,5)

247 (19,2)

153 (19,9)

Boreoalpí

CNW

CNE

MO

Subcosmopolita

32 (3,6)

26 (2,6)

39 (3,5)

48 (3,7)

18 (2,3)

Plantes al·lòctones

17 (1,9)

21 (2,1)

17 (1,5)

27 (2,1)

10 (1,3)

Altres

2 (0,2)

3 (0,3)

0

1 (0,1)

0

Total

898

1014

1100

1285

769
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Pel que fa a la distribució per estatges altitudinals, aquest grup ateny la màxima representació
a la muntanya mitjana. Malgrat una pèrdua progressiva d’importància en passar a zones més
elevades, la seva irradiació vers els estatges superiors és considerable, fins i tot a les parts
culminants; Pinus sylvestris, Juniperus communis subsp. communis, Plantago media, Bromus
erectus,... exemplificarien força bé aquest comportament. Les plantes submediterrànies i les de
tendència atlàntica han estat incloses també dins d’aquest primer grup. Les primeres inclouen
sobretot tàxons calcícoles, amplament estesos pels ambients més aviat secs dels estatges
submontà i montà (cas de Buxus sempervirens, Quercus pubescens, Pinus nigra subsp .
salzmannii,...). Al seu torn, les plantes de tendència atlàntica es distribueixen preferentment
pels sectors orientals i septentrionals, afavorides pel clima subhumit; en general, tenen una
importància numèrica i paisatgística força limitada, tret potser de Fagus sylvatica.
Una gran part dels tàxons pluriregionals mostren unes pautes de distribució semblants a les
dels eurosiberians; és el cas de Calluna vulgaris, Dactylis glomerata, Taraxacum officinale,... De
tota manera, les dissemblances entre sectors són força menys pronunciades en aquest cas que en
el de les plantes de tendència boreal.
Els oròfits no mediterranis i les plantes boreoalpines atenyen la màxima representació,
lògicament, a l’alta muntanya. Els primers constitueixen un grup força nombrós (el 17,6% de la
flora), però no gaire homogeni, i tenen en comú el presentar àrees de distribució lligades a les grans
serralades. Hi figuren alguns elements principals del paisatge (cas de Pinus uncinata, Abies alba,
Rhododendron ferrugineum, Festuca gautieri,...), al costat de plantes més aviat remarcables pel seu
caràcter endèmic, com ara Xatardia scabra, Delphinium montanum o Endressia pyrenaica, o bé per
la seva raresa en l’àmbit pirinenc oriental, com és el cas de Dracocephalum austriacum, Antirrhinum
element boreoalpí, té una
sempervirens subsp. sempervirens o Leuzea centauroides. Quant a l’element
representació força més baixa (un 5,3%). A més, els seus integrants solen tenir un paper poc
rellevant dins el paisatge, tret de Juniperus communis subsp. alpina, Arctostaphylos uva–ursi o Dryas
octopetala; molts són, fins i tot, plantes francament rares (cas de Loiseleuria procumbens, Salix
retusa, Listera cordata,...).
Els oròfits i les plantes boreoalpines es localitzen sobretot a l’eix Cadí–Moixeró–Tosa d’Alp,
però és en aquest darrer massís on són més diversos i més freqüents. Vers el sud i l’oest, la pèrdua
d’extensió i de diversitat dels ambients d’alta muntanya fa que tots dos grups perdin efectius
(vegeu també l’apartat 3.7). Els percentatges de plantes boreoalpines (màxims a CNE, EN, TAP, MO

Sectors, nombre de tàxons i tants per cent
CSE

PE

PC

SV

EN

Global

48 (5,0)

36 (5,2)

31 (5,3)

37 (4,5)

45 (6,1)

87 (5,3)

184 (19,1)

149 (21,4)

121 (20,8)

132 (16,2)

117 (16,0)

287 (17,6)

360 (37,4)

274 (39,3)

215 (36,9)

292 (35,7)

289 (39,5)

578 (35,4)

118 (12,3)

77 (11,0)

77 (13,2)

133 (16,3)

103 (14,1)

244 (14,9)

184 (19,1)

132 (18,9)

114 (19,6)

177 (21,7)

145 (19,8)

330 (20,2)

47 (4,9)

19 (2,7)

18 (3,1)

31 (3,8)

26 (3,6)

57 (3,5)

20 (2,1)

10 (1,4)

5 (0,9)

14 (1,7)

7 (1,0)

43 (2,6)

1 (0,1)

0

1 (0,2)

1 (0,1)

0

8 (0,5)

962

697

582

817

732

1634
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i mínims a CSE, SV, CNW) reflecteixen força més bé aquesta tendència que no pas els dels
oròfits, segurament per causa de l’heterogeneïtat d’aquest darrer grup. És remarcable el cas
d’Ensija, el sector amb el percentatge més baix d’oròfits no mediterranis i, alhora, el segon
en el tant per cent de plantes boreoalpines, moltes de les quals es fan als extensos rasos
culminals acidificats d’aquesta serra.
Les plantes mediterrànies representen un 14,9% de la flora, inclòs un 3,3% d’oròfits.
Viuen preferentment als ambients càlids i eixuts de les parts baixes de les valls principals, on
localment arriben a determinar la fisiognomia del paisatge (cas de Quercus ilex subsp.
ballota, de Q. coccifera o d’Aphyllanthes monspeliensis). Des d’allà ascendeixen fins als
solells i a les parts més seques de l’alta muntanya, on viuen oròfits mediterranis com Galium
pyrenaicum, Onopordum acaulon o Juniperus sabina.
Com era d’esperar, l’element mediterrani ateny la màxima diversitat als sectors meridionals i
als d’altituds més baixes. Els percentatges més elevats corresponen a SV i CSW, bé que el nombre
més alt de tàxons el trobem de nou a TAP, sector de què fan part els extensos solells de la vall del
Llobregat. Als sectors més elevats, la proporció de tàxons mediterranis baixa clarament, sobretot
a la Cerdanya, l’única part del territori que no supera el 10% (9,2 a CNE i 9,6% al conjunt dels
vessants septentrionals de MO i TAP segons dades de Soriano, 2001). D’altra banda, la diferència
de percentatges entre sectors és més alta que en els altres grups, mentre que el tant per cent
global, inferior només al d’un sector (SV), indica un cop més l’abundància de plantes d’àrea local
restringida. En efecte, força plantes mediterrànies són exclusives, o gairebé, de les conques del
Llobregat i del Cardener, i algunes altres de les conques del Segre i La Vansa (vegeu l’apartat 3.7)
Pel que fa a la resta de grups corològics, les plantes al·lòctones i les subcosmopolites, es
concentren sobretot als ambients antropitzats de les parts baixes. Les plantes al·lòctones
al·lòctones, a més de
poc nombroses, són poc abundants, com correspon a contrades relativament isolades fins fa poc.
Moltes viuen només en alguns dels sectors, on han arribat en general remuntant les valls principals,
sobretot les del Segre i del Llobregat–Bastareny (el percentatge màxim es dóna a CSE). Fan part
d’aquest grup plantes arvenses i ruderals (Datura stramonium, Amaranthus spp.), plantes ornamentals
naturalitzades (Impatiens balfourii) i neòfits en expansió (Senecio inaequidens). Quant a les plantes
subcosmopolites
subcosmopolites, en trobem moltes de vingudes amb l’home o afavorides per la seva presència i les
seves activitats (Urtica dioica, Galium aparine, Poa annua, Verbena officinalis, Stellaria media,...),
com també d’altres lligades a ambients humits (Phragmites communis, Veronica anagallis–aquatica,
Zannichellia palustris,...)
altres
Dins l’apartat d’altres
altres, a més de diverses plantes de significació corològica poc precisa, cal
remarcar la presència d’alguns tàxons estèpics com ara Silene otites, Stipa capillata o Adonis
vernalis a les valls interiors (la Cerdanya, La Vansa).

3.6. Endemismes i altres plantes notables
Més d’un centenar dels tàxons del nostre catàleg són exclusius de la serralada pirinenca i de
les terres septentrionals de la península Ibèrica. Com és lògic, entre aquests endemismes hi
predominen els oròfits, als quals s’hi afegeixen algunes plantes d’afinitat boreal i diverses
estirps mediterrànies.
Si ens referim només als endemismes catalans, és a dir, als tàxons distribuïts exclusivament, o
gairebé, per la Catalunya àmplia (Catalunya autònoma, Catalunya del nord, Andorra i la Franja de
Ponent), el seu nombre baixa a divuit (vegeu–ne la relació ací dessota). Hem assenyalat amb un
asterisc els endemismes dels Pirineus i els Prepirineus orientals, amb dos, els de les serres prepirinenques,
i amb tres, els d’àrea principal extrapirinenca (endemismes del NE ibèric):

Antirrhinum majus subsp. striatum *
Antirrhinum molle **
Aquilegia viscosa subsp. hirsutissima **
Arenaria fontqueri subsp. hispanica **
Asplenium seelosii Leybold subsp. catalaunicum **
Aster willkommii subsp. catalaunicus ***
Delphinium montanum *
Dianthus multiceps ***
Dianthus pyrenaicus subsp. pyrenaicus*
Endressia pyrenaica *

Flora del Parc Natural del Cadí–Moixeró i de les serres veïnes

367

Festuca liviensis *
Leucanthemum catalaunicum *
Narcissus moleroi *
Salvia lavandulifolia subsp. pyrenaeorum **
Scabiosa pulsatilloides subsp. macropoda **
Sideritis bubanii *
Thesium catalaunicum **
Xatardia scabra *
D’altra banda, vint tàxons més tindrien la meitat de l’àrea global coneguda, o poc més de la
meitat dintre del territori català (subendemismes catalans):

Achillea chamaemelifolia
Arenaria ligericina
Brassica repanda subsp. cadevallii
Campanula jaubertiana
Campanula speciosa
Chaenorhinum origanifolium subsp. cadevallii
Draba subnivalis
Erigeron aragonensis
Galeopsis pyrenaica
Iberis spathulata
Juncus balticus subsp. pyrenaeus
Nepeta latifolia
Onosma bubanii
Onosma tricerosperma subsp. catalaunica
Ranunculus auricomus subsp. envalirensis
Ranunculus montanus subsp. ruscinonensis
Saxifraga media
Saxifraga pubescens subsp. pubescens
Silene borderei
Thymus vulgaris subsp. palearensis
D’algunes plantes no endèmiques, moltes de les quals oròfits, en coneixem només una o
poques localitats, on fan poblacions molt allunyades de les més properes. Les adscripcions
corològiques són força diverses: hi trobem oròfits pirinencs (Antirrhinum sempervirens, Dethawia
tenuifolia, Leuzea centauroides), oròfits sudeuropeus (Carex brevicollis, Daphne alpina, Woodsia
pulchella, Orchis spitzelii, Potentilla pensylvanica, Petasites paradoxus), oròfits d’afinitats
sarmàtiques (Artemisia chamaemelifolia, Dracocephalum austriacum) i plantes boreoalpines
(Lappula deflexa).
Quatre d’aquestes espècies ( Dracocephalum austriacum, Lappula deflexa, Woodsia pulchella i
Daphne alpina) tenen a la nostra zona les úniques localitats conegudes actualment a tota la
serralada pirinenca. Al seu torn, les d’Antirrhinum sempervirens, Leuzea centauroides, Cystopteris
montana, Carex brevicollis,… són les úniques conegudes als Pirineus orientals.
Una bona part dels tàxons esmentats en aquest apartat figuren al Catàleg de la flora d’interès
especial del Parc Natural del Cadí–Moixeró elaborat per tal de donar suport a les polítiques
d’estudi, conservació i gestió de la flora vascular dins l’espai protegit (vegeu 3.8, l’annex 3 i també
Aymerich, 2000).

3.7. Disimetries i barreres florístiques
Dels apartats precedents, se’n desprèn que les plantes de distribució local àmplia representen només una petita part del catàleg. A tall d’exemple, només 382 (un 23,4%) viuen a tots
els sectors; poc menys de la meitat (760, un 46,6%) són presents a més de cinc, mentre que
265 (un 16,2%) són exclusives d’un de sol.
A més dels grups de plantes tractats als apartats precedents, n’hem pogut reconèixer
d’altres amb unes pautes característiques de distribució per sectors, en part coincidents amb
aquells. Entre els tàxons que en fan part n’hi figuren força d’estenoics, lligats a hàbitats o a
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condicions ambientals exclusius d’una part del territori; també n’hi ha d’altres de requeriments
menys estrictes, per als quals determinats accidents geogràfics (serralades, valls) deuen haver
actuat com a barreres, o gairebé. Les dissemblances florístiques més remarcables entre parts del
territori es troben precisament vinculades a aquests accidents, alhora límits de sectors (llevat de
les carenes del Moixeró i de la Tosa d’Alp). Comentem tot seguit tres dels casos més rellevants.

Les conques del Llobregat i del Segre
Força plantes de la muntanya mitjana i de la terra baixa són exclusives, o especialment
freqüents, en una d’aquestes conques. En general, les plantes pròpies de les valls del
Llobregat i del Cardener són més nombroses que no pas les del Segre i de La Vansa. Aquest
fet té relació tant amb l’extensió de les àrees de baixa altitud com amb el clima general,
subhumit d’influència marítima en el cas de l’Alt Llobregat i de l’Alt Cardener, i continental
a les conques del Segre i de La Vansa. La combinació de grups corològics i àrees de
distribució permet d’establir quatre grups, segons les dades de què disposem fins ara i tenint
en compte només les plantes poc o molt corrents:
• Plantes mediterrànies exclusives, o gairebé, de la conca Llobregat–Cardener – Es fan
en hàbitats molt diversos, com ara boscos i matollars esclerofil·les (Ruscus aculeatus,
Asparagus acutifolius, Juniperus oxycedrus, el darrer molt rar), pastures xeròfiles
(Helianthemum apenninum, Dorycnium hirsutum, Coronilla minima subsp. lotoides,
Narcissus assoanus, Seseli elatum), pastures xeromesòfiles (Stachys heraclea, Peucedanum
officinale subsp. stenocarpum), ambients humits (Carex mairii) i també en indrets poc o
molt antropitzats (Carthamus lanatus, Echinops ritro, Mantisalca salmantica, Pallenis
spinosa). Força orquídies viuen només en aquestes conques o hi són més corrents que a
la resta del territori: totes les Ophrys, Aceras antropophorum, Cephalanthera rubra i
Dactylorhiza elata. No incloem dins d’aquest grup espècies com Globularia alypum,
Euphorbia flavicoma i Coriaria myrtifolia, absents de la part estudiada de les conques de
La Vansa i del Segre, però presents a les solanes situades al nord del Segre o a la rodalia
de la Seu, prop dels límits del nostre terrritori.
• Plantes extramediterrànies de la conca Llobregat–Cardener – Plantes eurosiberianes o
submediterrànies d’ambients poc o molt humits, com ara Calamintha grandiflora, Cirsium
tuberosum, Daphne laureola, Equisetum telmateia, Euphorbia angulata, Lithospermum
purpurocaeruleum, Orchis militaris, Physalis alkekengi, Pteridium aquilinum, Pulmonaria
longifolia, Rosa arvensis, Seseli annuum i Symphythum tuberosum. D’altres tàxons com
Fagus sylvatica, Acer opalus, A. campestre, Carex montana, Euphorbia amygdaloides, Ilex
aquifolium, Lamium maculatum, Sanicula europaea o Scrophularia nodosa són freqüents
a la conca del Llobregat–Cardener però molt rars i localitzats a les del Segre o de La Vansa.
ansa – Grup reduït integrat,
• Plantes mediterrànies de les conques del Segre i de La V
Vansa
entre d’altres, per Rosa sempervirens, Jasminum fruticans, Sarcocapnos enneaphylla,
Teucrium polium subsp. capitatum, T. polium subsp. polium, Onobrychis saxatilis i Thymelaea
pubescens. Les tres darreres són freqüents a la conca del Llobregat, poc al sud del territori
considerat; la resta hi falten o hi són molt rares. D’altra banda, els terrenys silicis del sector
CNW acullen tàxons acidòfils com Cistus laurifolius, Lathyrus angulatus, Lens nigricans,
Myosotis ramosissima i Psilurus incurvus.
ansa – Un
• Plantes extramediterrànies presents alhora a les conques del Segre i de La V
Vansa
dels pocs exemples és el de les poblacions naturals de Pinus nigra subsp. salzmannii. També
Odontides viscosus abunda als sectors occidentals, i apareix localment als orientals, igualment
com Viscum album subsp. austriacum, freqüent a la vall de La Vansa (CSW) i molt més rar a la
conca del Cardener i a CNW. A aquestes plantes cal afegir–hi uns quants tàxons dels prats secs
de tendència continental de les valls del Segre i de La Vansa: Silene otites, Euphorbia
seguierana, Androsace elongata, Adonis vernalis i Stipa capillata (les dues darreres exclusives
de la Cerdanya). Hom hi podria afegir encara dues plantes montanes, Seseli peucedanoides i
Draba nemorosa, la primera dels vessants obacs de l’eix Cadí–Moixeró i del Port del Comte, i
la segona de la Cerdanya i la vall de Gósol.

Els dos vessants de l’eix Cadí–Moixeró
Les nostres dades, com també les de Soriano (1990, 2001) per al sistema Moixeró–Tosa d’Alp,
fan evident la discordança entre les flores dels dos costats d’aquest eix. Una de les causes és
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el contingent de plantes mediterrànies i eurosiberianes de les conques del Llobregat i
del Segre suara esmentades; però també hi ha d’altres grups de plantes limitats, bé al
vessant nord de l’eix, bé a la resta del territori. Tot i que hom podria pensar en un
efecte de barrera de les muntanyes, la disimetria es deu explicar sobretot per la
diferent disponibilitat d’ambients adequats en un i altre vessant.
Coneixem un bon nombre de plantes exclusives de l’obaga de l’eix Cadí–Moixeró,
o si més no molt més abundants aquí que a la resta del territori, a més, d’ecologia
molt diversa. Per contra, les plantes presents alhora a les conques del Llobregat, del
Cardener i de La Vansa i absents al nord de l’eix són més aviat escasses. Entre els
tàxons limitats o distribuïts preferentment pel vessant Nord de l’eix Cadí–Moixeró, hi
reconeixem:
AP i
• Plantes de l’extrem nordoriental del territori, limitades al vessant cerdà de T
TAP
MO
MO, i algunes només a la vall de la Molina. Moltes són tàxons eurosiberians
d’ambients humits com Catabrosa aquatica, Narcissus poeticus, Trifolium spadiceum,...
Pedicularis sylvatica i Scrophularia alpestris són presents, però molt rars, al costat
sud.
• Plantes silicícoles, abundants gràcies sobretot a l’extensió dels substrats silicis. No
arriben al vessant sud Senecio jacobaea, Arabidopsis thaliana, Antirrhinum asarina,
Potentilla rupestris, Geum hispidum, Dianthus pyrenaicus,... i hi són molt menys
esteses Genista balansae subsp. europaea, Lathyrus linifolius, Peucedanum
oreoselinum,...
• Plantes montanes d’ambients humits, afavorides pels substrats silicis poc
permeables, la innivació o l’orientació preferentment obaga dels vessants. És el cas
de megafòrbies com Adenostyles alliariae, Actaea spicata, Cicerbita plumieri,
Thalictrum aquilegifolium, Saxifraga rotundifolia,… o bé de plantes dels mulladius:
Galium uliginosum, Thalictrum flavum subsp. costae, Achillea ptarmica subsp.
pyrenaica, Geum rivale, Carex echinata, Cardamine flexuosa, Leontodon
autumnalis,…
• Plantes nemorals i dels marges forestals – Grup més petit que els precedents,
integrat per tàxons dels boscos mesòfils montans i subalpins: Anemone nemorosa,
Pulmonaria affinis, Silene nemoralis, Gymnocarpium dryopteris,...
• Plantes dels prats de dall i dels seus marges, però no necessàriament exclusives
– Es concentren a les valls del nord, en particular al riberal del Segre: Lysimachia
vulgaris, Polygonum bistorta, Geranium pratense,…
• Plantes del riberal del Segre – En trobem d’associades als boscos de ribera, com
ara Agrimonia procera, Iris pseudacorus, Symphythum officinale, Lathraea clandestina, Scirpus sylvaticus. Hi són abundants també alguns neòfits en expansió pels
ambients nitrificats i pertorbats del riberal: Oenothera biennis, Senecio inaequidens,
Helianthus tuberosus,...
• Plantes segetals i nitròfiles – La flora segetal és molt més rica i diversa al nord de
l’eix gràcies a l’extensió dels sembrats; Gagea villosa, Bifora radians i Bupleurum
rotundifolium en són les espècies més característiques. Entre les plantes nitròfiles
exclusives, o gairebé, de la vall del Segre cal esmentar Descurainia sophia i Erodium
ciconium.
Pel que fa als tàxons limitats a la part meridional de l’eix, cal remarcar sobretot el cas
de Teucrium polium subsp. aureum, gairebé inexistent al costat nord i molt comú al sud,
com també el de Genista hispanica, tot i que es tracta d’una planta menys comuna. De
distribució semblant, però més poc freqüents, són Asplenium seelosii subsp. celtibericum,
Phlomis herba–venti, Peucedanum cervaria, Erodium glandulosum, Centaurea montana i
Stipa offneri.
És interessant constatar que molts dels endemismes i subendemismes catalans esmentats
a l’apartat 3.6 presenten aquest mateix tipus de distribució; és el cas d’Arenaria fontqueri
subsp. hispanica, Asplenium seelosii subsp. catalaunicum, Aster willkommii subsp.
catalaunicum, Dianthus multiceps, Chaenorhinum origanifolium subsp. cadevallii,
Onosma tricerosperma subsp. catalaunica, Thesium catalaunicum . Determinades
limitacions ecològiques, com ara l’escassedat de vessants solells o de substrats margosos
al costat Nord de l’eix, podrien justificar en bona part aquest patró.
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Gradacions a la flora de l’alta muntanya
Com hem assenyalat més amunt, la diversitat de la flora d’alta muntanya disminueix
progressivament de nord a sud i també d’est a oest. Els motius principals cal cercar–los tant en
l’homogeneïtat com en l’extensió limitada dels ambients d’alta muntanya, propiciades per la
davallada d’altitud dels massissos vers el sud i per l’assecament gradual del clima vers el sud i
l’oest. Pel que fa als grups de plantes, hi distingim:
osa d’Alp–Moixeró–Cadí – Grup força nombrós, constituït
• Plantes exclusives de l’eix T
Tosa
sobretot per oròfits i plantes boreoalpines, propis de les zones més elevades. Moltes
d’aquestes plantes són corrents als Pirineus axials però rares al territori, on apareixen
només a les parts culminants de la Tosa–Puigllançada i del Cadí. És el cas d’Artemisia
umbelliformis, Carex curvula subsp. curvula, Gentianella tenella, Geum montanum, Salix
retusa, Vitaliana primuliflora o Kobresia myosuroides.
• Plantes de l’alta muntanya oriental – Als sectors orientals, relativament humits, es
concentra la major part dels oròfits extramediterranis i dels tàxons boreoalpins, molts dels
quals esdevenen cada cop més rars vers el sud i l’oest. Algunes plantes viuen només a la
part nordoriental (TAP): Minuartia sedoides, Saxifraga pubescens, Androsace carnea,
Avenula versicolor, Alyssum cuneifolium, Draba subnivalis,... D’altres avancen més cap al
sud i a l’oest, sense arribar al Cadí occidental ni al Port del Comte i, en alguns casos,
tampoc al Verd ni a Ensija: Astragalus sempervirens subsp. catalaunicus, Arnica montana,
Bartsia alpina, Erigeron aragonensis, Iberis sempervirens, Gentiana alpina, G. pyrenaica,
Luzula nutans, Molopospermum peloponnesiacum, Narcissus moleroi, Onosma bubanii,
Senecio doronicum subsp. doronicum. D’altres viuen a gairebé tots els sectors però
abunden més als nordorientals; Trifolium alpinum, Endressia pyrenaica i Bulbocodium
vernum en són tres bons exemples.
• Plantes de l’alta muntanya occidental – Als sectors occidentals (sobretot CSW, CNW i
PC) hi viuen unes quantes plantes muntanyenques absents o molt escasses a la resta
del territori. En general, solen fer–se als ambients secs i pedregosos, a diferència de les
del grup precedent, que són pròpies sobretot d’hàbitats més o menys humits. En són
exemples Astragalus danicus (només al Cadí), Iberis carnosa, Minuartia cymifera,
Jurinea humilis, Merendera montana. D’altres, com Oxytropis amethystea, Iberis saxatilis,
Alyssum serpyllifolium,... atenyen els sectors orientals, però abunden més als occidentals.

3.8. Plantes en situació de risc i plantes protegides
A la taula 11 presentem una relació de plantes amenaçades o en situació potencial de risc
segons els criteris de la UICN (1994, 2001), basada en llistes vermelles i en d’altres treballs
publicats els darrers anys. Com és natural, hi figuren alguns dels endemismes i de les plantes
indicades a l’apartat 3.6, al costat d’altres de no endèmiques ni gaire localitzades al territori,
però rares i escasses en el context català o ibèric.
En confrontar aquesta llista amb la de plantes que gaudeixen d’estatus de protecció (vegeu la
taula 12) no deixen de sobtar les poques coincidències: només tres espècies, la raresa i la situació
d’amenaça de les quals, això sí, és ben coneguda de fa temps. Sí que es troben protegits, per contra,
alguns elements emblemàtics de la flora local no especialment amenaçats (Xatardia scabra, Oxytropis
amethystea, Iris latifolia,...), com també plantes sotmeses de fa temps a pressions intenses de
recol·lecció (Gentiana lutea, Taxus baccata, Ilex aquifolium,...). D’altra banda, com que la normativa
de protecció és del 1992 o anterior, no contempla plantes citades darrerament com, per exemple,
Cystopteris montana o Androsace halleri.
Per tant, fóra convenient actualitzar de manera periòdica tant les llistes de plantes protegides
com les de plantes en situació de risc, incorporant–hi els coneixements generats pels estudis
florístics i taxonòmics i, sobretot, pels estudis sobre demografia i biologia de la conservació
referents a plantes suposadament en situació de risc.
Precisament amb aquesta finalitat, el Parc Natural del Cadí–Moixeró va promoure
l’elaboració d’un Catàleg de la flora d’interès especial (vegeu l’annex 3 i Aymerich, 2000) en
què hi figuren una seixantena de tàxons, els més rellevants de l’espai protegit des de la
perspectiva de la conservació. Aquest catàleg hauria d’esdevenir una eina clau a l’hora de
definir les prioritats en la gestió, l’estudi i, si s’escau, l’adopció de mesures adreçades a la
conservació de la flora.
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Taula 11 – Tàxons en situació de risc. Categories UICN: EN, en perill; VU, vulnerable;
NT, quasi amenaçat; DD, no prou estudiat. Fonts bibliogràfiques: 1, Sáez, Rosselló &
Vigo (1998); 2, DD. AA. (2000); 3, Sáez & Soriano (2000); 4, Aymerich & Sáez (2001); 5,
Aymerich (2002). * Plantes protegides per la normativa legal en vigor (vegeu la
taula 12).

Table 11 – Endangered taxa of our flora. IUCN categories: EN, endangered; VU,
vulnerable; NT, near threatened; DD, data deficient. Literature references: see
above. *, Protected plants (see table 12).
Tàxons en situació de risc

Androsace carnea var. rosea (≡A. halleri)
Androsace vitaliana subsp. cinerea (≡ Vitaliana primuliflora subsp. cinerea)
Antirrhinum majus subsp. striatum (≡ A. latifolium subsp. intermedium)
Asplenium seelosii subsp. catalaunicum (≡ A. catalaunicum)
Asplenium seelosii subsp. celtibericum (≡A. celtibericum)
Carex alba
Cystopteris montana
*Daphne alpina
Delphinium montanum
*Dracocephalum austriacum
Gymnadenia odoratissima
Rubus muricola
Saxifraga rotundifolia
*Woodsia pulchella
Astragalus danicus
Calamintha grandiflora
Carex muricata subsp. muricata
Hieracium cavanillesianum
Hieracium eriopogon
Hieracium inuliflorum
Hieracium pseudocerinthe
Nigritella gabasiana
Ranunculus auricomus subsp. carlitensis (≡R. carlittensis)
Ranunculus auricomus subsp. envalirensis (≡R. envalirensis)
Taraxacum aquilonare

Categories
EN (2)
VU (2)
VU (2)
VU (1, 2); NT (5)
VU (3)
VU (2)
VU (2, 3)
VU (2); EN (4)
VU (1, 2, 4)
VU (2, 3); EN (4)
VU (2)
VU (2)
VU (2)
VU (2, 3); DD (4)
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD

(2)
(3)
(2)
(1, 2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1, 2)
(2)

3.9. Conclusió
El Parc Natural de Cadí–Moixeró i les valls i muntanyes veïnes acullen una flora vascular rica
i variada, plenament representativa de la biodiversitat florística dels Prepirineus orientals
ibèrics i, alhora, bon exemple de transició entre les serralades prepirinenques exteriors, de
caire netament mediterrani, i la serralada axial, on predominen els elements medioeuropeu
i boreoalpí. La diversitat i el bon estat de conservació dels hàbitats naturals hi ha propiciat
la coexistència de plantes d’origen, ecologia i corologia ben diversos, algunes de les quals
autèntiques joies florístiques, bé pel seu caràcter endèmic o relíctic, bé per la seva singularitat
dins l’àmbit pirinenc. Tot plegat defineix una flora molt particular, digne d’ésser coneguda,
conservada i estudiada.
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Taula 12 – Normes legals sobre protecció de la flora vascular que afecten plantes del nostre
catàleg, i tàxons protegits.
Table 12 – Legal rules on protection of vascular flora, and protected taxa in the studied area.

Directiva 92/43/CEE (Directiva Hàbitats)
Annex II (espècies d’interès comunitari per a les quals cal designar zones especials de conservació)
Dracocephalum austriacum
Annex IV (espècies que requereixen protecció estricta)
Dracocephalum austriacum
Euphorbia nevadensis
Annex V (espècies la recol·lecció de les quals ha de ser regulada)
Arnica montana
Galanthus nivalis
Gentiana lutea
Ruscus aculeatus
Decret 328/1992 de la Generalitat de Catalunya (Pla d’Espais d’Interès Natural)
Espècies estrictament protegides dins els límits del Parc Natural del Cadí–Moixeró
Adonis pyrenaica
Campanula jaubertiana
Daphne alpina
Dracocephalum austriacum
Iris latifolia
Oxytropis amethystea
Potentilla nivalis
Seseli peucedanoides
Woodsia pulchella
Xatardia scabra
Ordre 5/11/84 de la Generalitat de Catalunya sobre protecció de la flora autòctona
Gentiana lutea
Taxus baccata
Ordre 28/11/86 de la Generalitat de Catalunya sobre regulació del verd nadalenc
Ilex aquifolium

En el decurs dels darrers vint–i–cinc anys, dues generacions de botànics hem tingut
ocasió d’explorar la flora del territori. Creiem que les nostres troballes han permès
d’aprofundir–ne el coneixement i, de retruc, de fer progressar l’inventari florístic de la
serralada pirinenca, força complet a hores d’ara. Tant de bo que aquest treball ajudi a
potenciar l’interès envers aquests components del nostre patrimoni natural tant per part
dels gestors com de la comunitat científica i de la societat en general. A més, esclar,
d’encoratjar d’altres persones i equips a completar i millorar els coneixements, i a emprendre
estudis sobre d’altres grups d’organismes o sistemes naturals de casa nostra i dels Pirineus.
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Summary
Flora of the Natural Park Cadí–Moixeró and neighbouring
Pre–Pyrenean areas (Eastern Iberian Pyrenees)
The Serra de Cadí and neighbouring mountains are of great botanical interest given the great
diversity and uniqueness of their vascular flora as well as the vast extent of calcareous habitats
they harbour, the greatest in the Catalan Pyrenees.
The study area stretches over 884.6 square kilometres (projected surface) belonging to the
Berguedà, Cerdanya, Alt Urgell and Solsonès districts and Lleida, Girona and Barcelona provinces.
In addition to the Natural Park Cadí–Moixeró, other areas have been declared Natural Interest
Sites or Natural Reserves.
Altitudes range from 700 m a.s.l. in the Segre and Llobregat valleys to 2648 m a.s.l. at the Vulturó
peak, the top of the Serra de Cadí. The Cadí–Moixeró–Tosa d’Alp–Puigllançada range, in the
Northern part, has several summits beyond 2500 m a.s.l. and the roughest relief. Cadinell, Pedraforca
and Port del Comte massifs, and the Ensija and El Verd ranges, all of them exceeding 2000 m, are
located in the central and southern part. The heads of the valleys of Llobregat, Cardener, Segre, La
Vansa and their tributaries separate all these mountains.
Limestone and dolomite are the most common substrates of the highest mountain ranges (fig.
3). The valleys are settled on marls and clay, outcropping in wide badlands in the Llobregat valley.
In the SW lie several areas of gypsum and calcareous conglomerates. Siliceous substrata are
restricted to tight bands and isolated outcrops between limestone, mainly in the Moixeró–Tosa
d’Alp range and in the NW part of Serra de Cadí. Slates, quartz conglomerates and sandstone are
frequent, while volcanic rocks and granites are more localised. Detritus are deposited in Cerdanya
and in the lower parts of the main valleys.
Lower and mid–altitudes have axeromeric sub–Mediterranean bioclimates on the Gaussen
scale, which turn into axeromeric cold–wet, sub–alpine and alpine cold–axeric climates upwards
(see ombrothermic diagrams in fig. 4). Aridity and thermal continentality increase SE to NW
(Llobregat–Segre valleys), mainly at low altitudes, owing to the weakening of the oceanic
influence through the mountains.
Vegetation and landscapes, notably rich and diverse, are arranged according to climate–related
gradients. The increase in the aridity–continentality factor favours Mediterranean and sub–
Mediterranean xerophytic communities to the detriment of Euro–Siberian mesophiles, rather
frequent and extense in the Eastern half. Concerning the altitude, four vegetation belts according
to the alpine zonation can be distinguished, each characterised by specific vegetation domains
(see fig. 5):
• Sub–Montane belt. Sub–Mediterranean, from 700 to 1000–1500 m a.s.l. Vegetation domains:
Calcicolous oak or Scots pine woodlands (Buxo–Quercetum pubescentis), Acidophilous oak
woodland (Pteridio–Quercetum pubescentis), Salzmann pine woodland (Lonicero–Pinetum
salzmannii, only in Western valleys), Holm oak mountain woodlands (Quercetum
rotundifoliae buxetosum and asplenietosum adianti–nigri, from Mediterranean spots in
the S of Cadí–Moixeró range)
• Montane belt. Euro–Siberian and Sub–Mediterranean, from 1200–1400 to 1650–1800 m
a.s.l. Vegetation domains: Calcicolous, rather xerophilous Scots pine woodland (Primulo–
Pinetum sylvestris, mixed with Polygalo–Pinetum sylvestris in Northern slopes), Acidophilous
xerophilous Scots pine woodland (Veronico–Pinetum sylvestris), Acidophilous mesophilous
Scots pine woodland (Hylocomio–Pinetum catalaunicae), Beechwood or Silver fir forest
(Buxo–Fagetum sylvaticae, calcicolous and Luzulo niveae–Fagetum sylvaticae, acidophilous,
only in the Llobregat valley).
• Sub–Alpine belt. Boreo–alpine and oro–Mediterranean, from 1600–1800 to 2200–2300 m
a.s.l. Vegetation domains: Xerophilous mountain pine woodland and dwarf Juniper scrub
(Genisto–Arctostaphyletum), Calcicolous Mountain pine woodland (Pulsatillo–Pinetum
uncinatae), Acidophilous Mountain pine or Silver fir woodland (Saxifrago–Rhododendretum
ferruginei pinetosum uncinatae and abietetosum).
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• Alpine belt. Boreo–alpine (and oro–Mediterranean), above 2200–2300 m a.s.l. Acidophilous
and calcicolous boreo–alpine pastures (Hieracio–Festucetum supinae, Oxytropido–Elynetum
myosuroidis) and oro–Mediterranean pastures (Festucion scopariae), in mosaic with rocky
and scree areas.
Several types of azonal vegetation also cover quite broad areas and hold a special floristic
pattern: riverside woodlands (Alnion incanae, Salicion triandro–neotrichae), rocky areas and scree
(Potentilletalia caulescentis, Thlaspietea rotundifolii), hygrophilous and water–edge (Molinio–
Arrhenatheretea, Scheuchzerio–Caricetea fuscae, Phragmitetea, Montio–Cardaminetea), tall herb
(Mulgedio–Aconitetea), ruderal and weed communities (Artemisietea, Stellarietea, Chenopodietea
and Polygono–Poetea annuae).
The floristic catalogue has been built on the basis of about 20,000 mainly original records,
from five sources:
• Phytocoenological releves, original, partly published
• Partial floristic monographs of some of the authors (Vigo, 1983; Font, 1989, 1993; Soriano,
1992, 1994)
• Other floristic data, original
• Bibliographical records from other authors, mainly Vives (1964) and Gruber (1978) (see
Bibliography)
• Critical revision of herbaria (mainly BC, BCN and JACA)
The references are arranged in alphabetical order according to the scientific names of plants.
For every taxon, the following information is given:
• Scientific name
• Ecology (vegetation belts, altitude range, habitats, communities and syntaxa)
• Frequency degree, on the basis of a six–term scale, from very common, CCC, to very rare,
RRR.
• Occurrence in the studied area, in each sector (see fig. 2 and 6) and 10 x 10 km UTM
squares, in a small map annex to the text of each spontaneous taxon.
• Taxonomical and/or chorological comments.
Bibliographical references are given only for quotations of plants, sectors and UTM squares
that have not been confirmed by us in the field. However, a complete list of bibliographical
sources (mentioned or not in the text) is given in the Bibliography.
Our catalogue collects 1744 taxa at a species or subspecies level and 17 hybrids —1634
spontaneous plants (not hybrid), 56 sub–spontaneous or adventitious plants without stable
populations (scientific name in italics in the catalogue, no map) and 54 plants belonging to
false or doubtful records (name and text in small caps, no map). The percentage contribution
to the wide taxonomical groups is Dicots 78.6%, Monocots 18.4%, Pteridophyta 2.3% and
Gymnospermae 0.7%. The most diverse families and genera are listed in tables 6 and 7.
About 100 plants in our catalogue are exclusive of the Pyrenees and adjacent areas, 18 of
them are Catalan endemisms and 20 are Catalan sub–endemisms (see 3.6). Non–endemic
Daphne alpina, Dracocephalum austriacum, Lappula deflexa and Woodsia pulchella have
their unique populations in Pyrenees in our area, like Antirrhinum sempervirens subsp.
sempervirens, Cystopteris montana, Carex brevicollis and Leuzea centauroides, among others
in Eastern Pyrenees.
The global percentages of biological forms on the Raunkiaer classification reveal the dominance
of hemicryptophytes (48.6%), followed by therophytes (20.1%), chamaephytes (12.5%),
phanerophytes (8.9%), geophytes (8.6%), hydrophytes (1.1%) and parasitic epiphytes (0.2%).
Hemicryptophytes, chamaephytes and phanerophytes are the main groups in the landscape, and
often show a wide distribution on a local scale. In contrast, several therophytes and hydrophytes
appear only in a part of the area, mostly at lower altitudes.
Among chorological groups, Euro–Siberian plants sensu lato (35.4%) are the most diverse,
followed by Pluriregional (20.2%), non–Mediterranean Orophytes (17.6%), Mediterranean (14.9%),
Boreo–alpine (5.3%), Sub–cosmopolite (3.5%), Allochthonous (2.6%) and others (0.5%). Sub–
Montane and Montane belts are the optimal environment for Euro–Siberian and Pluriregional
plants, often widely distributed, like high mountains are the optimal for Orophytes and Boreo–
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alpines. All these groups are particularly diverse in the Northern half of the area. On the
other hand, Mediterranean, Sub–cosmopolite and Allochthonous mostly occur in lower and
mid altitudes, and reach their maximum in the Southern and/or low altitude sectors.
As a general rule, our spectra agree with those of other Pyrenean sites and, as expected,
most of percentages show intermediate values between outer Pre–Pyrenean and axial range
floras. Thus, our flora can be considered transitional between those of these orographical
systems, markedly Mediterranean and rather Euro–Siberian and Boreo–alpine, respectively.
At a local scale, the transition is evidenced by some floristic dissymmetries. The Segre and
Llobregat valleys bear large amounts of exclusive Euro–Siberian and Mediterranean plants,
like the Northern face of the Cadí–Moixeró range. Moreover, non–Mediterranean Orophytes
and Boreo–alpine plants reveal a progressive decline southwards and westwards.
Finally, endangered and protected plants are listed in tables 11 and 12, the first according to
IUCN criteria (EN, VU and DD categories). The few coincidences point out the need to periodically
update these lists and improve the information on plants of the DD (data deficient) category.
Key words – Vascular flora, Eastern Iberian Pre–Pyrenees, floristic catalogue, floristic analysis.
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Resumen
Flora del Parque Natural del Cadí–Moixeró y de las sierras
vecinas (Prepirineos orientales ibéricos)
La sierra de Cadí y los macizos vecinos constituyen un conjunto de singular interés botánico por
la diversidad de su flora vascular, la originalidad de algunos de sus elementos y la gran extensión
de hábitats de alta montaña caliza.
El área estudiada, de 884,6 km 2, abarca la totalidad del Parque Natural de Cadí–Moixeró y los
valles y montañas próximos (véase la figura 2). Pertenece a las comarcas del Berguedà, la Cerdaña,
el Alt Urgell y el Solsonès, y a las provincias de Lérida, Gerona y Barcelona. Además del Parque
Natural, incluye total o parcialmente diversos Espacios de Interés Natural y una Reserva Natural.
Las mayores altitudes se alcanzan en el sistema Cadí–Moixeró–Tosa d’Alp–Puigllançada, con
varios picos de más de 2500 m y el punto culminante, de 2648 m, en el Vulturó, en la Sierra de
Cadí. Más al sur se sitúan los macizos de Cadinell, Pedraforca y Port del Comte y las sierras de El
Verd y Ensija, todos ellos de más de 2000 m. Las altitudes mínimas, 700 m s.m., se dan en los
extremos NO y SE del territorio, en los valles de los ríos Segre y Llobregat.
Como se aprecia en la fig. 3, en toda el área predominan los substratos calizos. Todos los
macizos y sierras están formados por calizas compactas, dolomitas y lutitas; los valles se asientan
sobre margas o arcillas que, en la cuenca del Llobregat, afloran en extensos badlands. En el
cuadrante suroccidental del territorio se localizan algunas áreas de yesos y de conglomerados
calizos. Los substratos silíceos quedan restringidos a bandas estrechas y afloramientos de poca
extensión en ambas vertientes del sistema Moixeró–Tosa d’Alp y en el sector NO de la Serra de
Cadí. Consisten principalmente en esquistos, conglomerados cuarcíferos y areniscas; locamente,
aparecen también riolitas y granitos. En los fondos de los principales valles y en la Cerdaña se han
formado depósitos de origen detrítico.
El clima de las partes medias e inferiores corresponde al tipo axeromérico submediterráneo de la
clasificación de Gaussen. Hacia las zonas altas, se pasa sucesivamente a climas axeroméricos de
tendencia fría y húmeda, axéricos fríos subalpinos y axéricos fríos alpinos (véase la fig. 4). Tanto las
series termométricas y pluviométricas (tablas 1 y 2) como la vegetación indican un incremento de la
aridez y la continentalidad en sentido SE–NO (cuenca del Llobregat–cuenca del Segre). Este
fenómeno, causado por la atenuación de la influencia marítima impuesta por los macizos orográficos,
afecta en especial a las partes bajas.
La vegetación, notablemente rica y diversa, manifiesta dos ejes principales de variación,
paralelos a los gradientes climáticos mencionados. El incremento de la sequía y la continentalidad
hacia el NO conlleva la extensión de la vegetación xerófila, de afinidad mediterránea y
submediterránea, en detrimento de las comunidades mesófilas medioeuropeas, frecuentes en la
parte oriental. En relación con la altitud, la vegetación adopta la denominada zonación alpina,
disponiéndose en los cuatro pisos siguientes, cada uno definido por determinados dominios de
vegetación (véase el mapa de la fig. 5):
• Submontano (de 700 a 1000–1500 m), de afinidad submediterránea. Vegetación potencial:
robledales y pinares calcícolas de pino silvestre (Buxo–Quercetum pubescentis); robledales
acidófilos (Pteridio–Quercetum pubescentis); pinares de pino negral (Lonicero–Pinetum
salzmannii, solo en los valles occidentales); carrascales de montaña (Quercetum rotundifoliae
buxetosum y asplenietosum adianti–nigri, en los enclaves mediterráneos al S del eje Cadí–
Moixeró).
• Montano (de 1200–1400 a 1650–1800 m), de tipo medioeuropeo y submediterráneo.
Vegetación potencial: pinares calcícolas más bien secos (Primulo columnae–Pinetum
sylvestris), en las umbrías en mosaico con pinares de afinidad boreal (Polygalo–Pinetum
sylvestris); pinares xerófilos acidófilos (Veronico–Pinetum sylvestris); pinares y abetales
acidófilos (Hylocomio–Pinetum sylvestris); hayedos (Buxo–Fagetum sylvaticae, calcícolas, y
Luzulo–Fagetum sylvaticae, acidófilos, casi exclusivos del valle del Llobregat).
• Subalpino (de 1600–1800 a 2200–2300 m), de afinidad boreoalpina (y oromediterránea).
Vegetación potencial: pinares de pino negro y matorrales de enebro rastrero de
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solana (Genisto–Arctostaphyletum); pinares calcícolas de pino negro de vertientes
umbrías (Pulsatillo–Pinetum uncinatae); pinares de pino negro y abetales acidófilos
(Saxifrago–Rhododendretum pinetosum uncinatae y abietetosum).
• Alpino (a partir de 2200–2300 m). Dominio de los pastos de afinidad boreoalpina
(asociaciones Hieracio–Festucetum supinae y Oxytropido–Elynetum myosuroidis) u
oromediterránea (alianza Festucion scopariae), en alternancia con roquedos y pedrizas.
Distintos tipos de vegetación azonal ocupan áreas más o menos extensas y albergan una flora
muy específica: bosques riparios (alisedas del Alnion incanae y saucedas arbustivas del Salicion
triandro–neotrichae); comunidades de rocas y canchales (principalmente de los órdenes
Potentilletalia caulescentis y Thlaspietalia rotundifolii, calcícolas); comunidades de suelos húmedos y bordes de agua (de las clases Molinio–Arrhenatheretea, Scheuchzerio–Caricetea fuscae,
Montio–Cardaminetea, Phragmitetea,...); herbazales megafórbicos (Mulgedio–Aconitetea); comunidades ruderales y arvenses (Artemisietea, Stellarietea, Chenopodietea y Polygono–Poetea annuae).
Nuestro catálogo florístico se ha elaborado a partir de unas 20.000 citas florísticas, en su mayor
parte originales, procedentes de cinco fuentes:
• inventarios fitocenológicos originales, en parte ya publicados
• estudios florísticos parciales de algunos de los autores (Vigo, 1983; Font, 1989 y 1993;
Soriano, 1992 y 1994)
• otros datos florísticos originales
• datos bibliográficos de otros autores, Vives (1964) y Gruber (1978) en particular (véase la
relación completa de obras consultadas en el apartado bibliográfico)
• revisión crítica de herbarios (BC, BCN y JACA, principalmente)
Las referencias se presentan ordenadas alfabéticamente según los nombres científicos de los
taxones. Para cada taxon se incluye la siguiente información:
• Nombre científico
• Ecología (pisos de vegetación, intervalo altitudinal, hábitats, comunidades y sintáxones a
que va asociado)
• Grado de frecuencia, según una escala de seis términos, desde muy común, CCC, a muy
raro, RRR.
• Distribución dentro del territorio, por sectores (véase la fig. 6) y por cuadrados UTM de 10
x 10 km, mediante una cártula anexa a cada taxon.
• Comentarios taxonómicos o corológicos.
El texto solo incluye referencias bibliográficas (de plantas, sectores o cuadrados UTM) no
comprobadas en el campo por los autores. No obstante, en el apartado de bibliografía damos una
extensa relación de todos los trabajos consultados que contienen información sobre la flora del
territorio.
Los datos del catálogo se refieren a 1744 táxones de categoría específica o subespecífica, más
17 híbridos. De todos ellos, 1634 son plantas espontáneas no híbridas; 56, subespontáneas o
adventicias sin poblaciones estables (nombre en cursiva en el catálogo; sin cártula) y 54
corresponden a citas erróneas o muy dudosas (nombre y texto en letra pequeña; sin cártula).
Entre las plantas espontáneas, las Dicotiledóneas suponen un 78,6%; las Monocotiledóneas,
un 18,4%; los Pteridófitos, un 2,3% y las Gimnospermas un 0,7%. En las tablas 6 y 7 se da la
relación de las familias y géneros mejor representados.
Entre los elementos más relevantes de la flora local figuran más de un centenar de plantas
exclusivas de la cordillera pirenaica y áreas contiguas, 18 de las cuales son endémicas y 20
subendémicas del territorio catalán (véase la relación en 3.6). Cuatro plantas no endémicas,
Daphne alpina, Dracocephalum austriacum, Lappula deflexa y Woodsia pulchella, tienen aquí las
únicas poblaciones conocidas en la cordillera pirenaica, análogamente que Antirrhinum
sempervirens subsp. sempervirens, Cystopteris montana, Carex brevicollis, Leuzea centauroides,…
para los Pirineos orientales.
El espectro de formas biológicas refleja la preponderancia de los hemicriptófitos (48,6%),
seguidos de terófitos (20,1%), caméfitos (12,5%), fanerófitos (8,9%), geófitos (8,6%), hidrófitos
(1,1%) y epífitos parásitos (0,2%). Hemicriptófitos, fanerófitos y caméfitos son los grupos de
mayor importancia paisajística e incluyen un gran número de especies de distribución amplia en
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el territorio. Por el contrario, muchos terófitos e hidrófitos viven solo en una parte del
mismo, preferentemente en las zonas bajas.
Con respecto a los grupos corológicos, predominan las plantas eurosiberianas sensu lato
(35,4%); les siguen, por orden de abundancia, las pluriregionales (20,2%), los orófitos no mediterráneos (17,6%), las plantas mediterráneas (14,9%), las boreoalpinas (5,3%), las subcosmopolitas
(3,5%), las alóctonas (2,6%) y otras (0,5%). Los táxones eurosiberianos y pluriregionales, ampliamente distribuidos, alcanzan su óptimo en los pisos submontano y montano, mientras que los
orófitos y las plantas boreoalpinas predominan en la alta montaña; todos ellos se hallan especialmente representados en la mitad norte del territorio. Por su parte, las plantas mediterráneas, las
subcosmopolitas y las alóctonas se localizan principalmente en las partes bajas y alcanzan la
máxima diversidad, bien en los sectores meridionales (plantas mediterráneas), bien en los de
menor altitud (subcosmopolitas y alóctonas).
Todos estos porcentajes concuerdan, a grandes rasgos, con los calculados para otras áreas
pirenaicas. Como cabría esperar, la mayoría toman valores intermedios entre los correspondientes
a los Prepirineos exteriores y a la cordillera axial. Nuestra flora, pues, puede considerarse de
transición entre ambos sistemas orográficos, de marcada afinidad mediterránea el primero y
eurosiberiano y boreoalpino el segundo. A escala local, esta transición queda plasmada en varios
casos de disimetría florística entre partes del territorio. Tal ocurre para las cuencas del Segre y del
Llobregat (numerosas plantas eurosiberianas o mediterráneas son exclusivas de una o de otra) y
para las dos vertientes del sistema Cadí–Moixeró (con diversos grupos de plantas exclusivos de la
vertiente N). Es asimismo notable la reducción progresiva hacia el S y el W de los contingentes de
orófitos no mediterráneos y de plantas boreoalpinas.
Presentamos, por último (tablas 11 y 12), sendas listas de plantas protegidas y de plantas
amenazadas, según los criterios IUCN (categorías EN, VU y DD). Las escasas coincidencias entre una
y otra ponen en evidencia la necesidad de actualizar la relación de plantas protegidas y de ampliar
y completar la información sobre las plantas de la categoría DD (datos insuficientes).
Palabras clave – Flora vascular, Prepirineos orientales ibéricos, catálogo florístico, análisis florístico.
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Resum
Flora del Parc Natural del Cadí–Moixeró i de les serres
veïnes (Prepirineus orientals ibèrics)
La serra de Cadí i els massissos veïns formen un sistema d’interès botànic remarcable per la
diversitat de la flora vascular, la singularitat d’alguns dels seus elements i la gran extensió
d’hàbitats d’alta muntanya calcària.
L’àrea estudiada, de 884,6 km2, comprèn tot l’àmbit del Parc Natural, com també bona part de les
valls i muntanyes que l’envolten. Administrativament és adscrita a les comarques del Berguedà, la
Cerdanya, l’Alt Urgell i el Solsonès i a les circumscripcions provincials de Lleida, Girona i Barcelona.
A més del Parc, inclou total o parcialment diversos Espais d’Interès Natural i una Reserva Natural.
Les altituds són compreses entre uns 700 m s.m. a les valls del Segre i del Llobregat i els 2648
m del cim del Vulturó, el punt culminant de la serra de Cadí. El sistema Cadí–Moixeró–Tosa d’Alp–
Puigllançada, situat a la part Nord, té diversos cims pel damunt dels 2500 m, com també el relleus
més accidentats. Més al sud es troben els massissos del Cadinell, el Pedraforca i el Port del Comte
i les serres del Verd i d’Ensija, tots de més de 2000 m.
Com s’aprecia a la fig. 3, a tot el territori predominen els substrats calcaris. Els massissos i les
serres són formats principalment per calcàries compactes, dolomies i lutites; les valls han estat
excavades en margues i argiles que, a la conca del Llobregat, afloren en extensos badlands. Al
quadrant SW es localitzen algunes àrees de guixos i de conglomerats calcaris. Els substrats silicis
queden restringits a bandes estretes i afloraments poc extensos a ambdós vessants del sistema
Moixeró–Tosa d’Alp i al sector NW de la serra de Cadí. Consisteixen sobretot en esquists,
conglomerats quarsífers i gresos; localment, apareixen també roques volcàniques i granits. A les
parts baixes de les valls principals i a la Cerdanya s’han format dipòsits d’origen detrític.
El clima de las parts mitjanes i inferiors correspon al tipus axeromèric submediterrani de la
classificació de Gaussen. Vers les parts altes, es passa successivament a climes axeromèrics de
tendència freda i humida, axèrics freds subalpins i axèrics freds alpins (vegeu els diagrames
ombrotèrmics de la fig. 4). Tant les sèries termomètriques i pluviomètriques (taules 1 i 2) com la
vegetació indiquen un increment de l’aridesa i la continentalitat en sentit SE–NW (conca del
Llobregat–conca del Segre). Aquest fenomen, causat per l’atenuació de la influència marítima
imposada pels massissos orogràfics, afecta sobretot les parts baixes.
La vegetació, rica i diversa, palesa dos eixos principals de variació, paral·lels als gradients
climàtics esmentats. L’increment de la sequera i de la continentalitat vers el NW comporta
l’extensió de la vegetació xeròfila, d’afinitat mediterrània i submediterrània, en detriment de les
comunitats mesòfiles medioeuropees, freqüents a la part oriental. En relació amb l’altitud, la
vegetació adopta la denominada zonació alpina. Hom diferencia quatre estatges, cadascun
definit per uns dominis de vegetació característics (vegeu el mapa de la fig. 5):
•
•
•
•

Submontà, de 700 a 1000–1500 m, d’afinitat submediterrània.
Montà, de 1200–1400 a 1650–1800 m, de tipus medioeuropeu i submediterrani.
Subalpí, de 1600–1800 a 2200–2300 m, d’afinitat boreoalpina i oromediterrània.
Alpí, per damunt de 2200–2300 m.

Diversos tipus de vegetació azonal ocupen àrees més o menys extenses i acullen una flora molt
específica: boscos de ribera (vernedes i sargars), comunitats de roques i tarteres (sobretot calcícoles),
comunitats de sòls humits i vores d’aigua, herbassars megafòrbics, comunitats ruderals i arvenses.
El catàleg florístic ha estat elaborat a partir d’unes 20.000 citacions florístiques, en gran part
originals, procedents de cinc fonts:
•
•
•
•

inventaris fitocenològics originals, en part ja publicats.
estudis florístics parcials d’alguns dels autors (Vigo, Font, Soriano)
altres dades florístiques originals.
dades bibliogràfiques d’altres autors, sobretot Vives i Gruber (vegeu–ne la relació completa a l’apartat bibliogràfic).
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• revisió crítica d’herbaris (BC, BCN i JACA, principalment).
Les referències es presenten ordenades alfabèticament segons els noms científics de les
plantes. Per a cadascuna donem la informació següent:
• Nom científic
• Ecologia (estatges de vegetació, interval altitudinal, hàbitats, comunitats i sintàxons a què
va associat).
• Grau de freqüència, segons una escala de sis valors, des de molt comú, CCC, a molt rar, RRR.
• Distribució dins del territori, per sectors (vegeu les fig. 2 i 6) i per quadrats UTM de
10 x 10 km, mitjançant una càrtula annexa al text de cada taxon.
• Comentaris taxonòmics o corològics.
El text inclou només referències bibliogràfiques (de plantes, sectors o quadrats UTM) no
comprovades al camp pels autors. Tanmateix, a l’apartat bibliogràfic donem una extensa relació
de tots els treballs consultats que inclouen informació sobre la flora del territori.
El catàleg aplega 1744 tàxons de categoria específica o subespecífica, més 17 híbrids. 1634 són
plantes espontànies no híbrides; 56, subspontànies o adventícies sense poblacions estables (nom
en cursiva al catàleg; sense càrtula) i 54 corresponen a citacions errònies o molt dubtoses
(nom i text en lletra petita; sense càrtula). Entre les plantes espontànies, les Dicotiledònies
representen un 78,6%; les Monocotiledònies, un 18,4%; els Pteridòfits, un 2,3% i les
Gimnospermes un 0,7%. A les taules 6 i 7 donem la relació de les famílies i gèneres més ben
representats.
Prop d’un centenar de plantes del nostre catàleg són exclusives dels Pirineus i de les terres
adjacents, 18 de les quals endèmiques i 20 subendèmiques del territori català (vegeu–ne la relació
a 3.6). Quatre plantes no endèmiques, Daphne alpina, Dracocephalum austriacum, Lappula
deflexa i Woodsia pulchella, tenen aquí les úniques poblacions conegudes a la serralada pirinenca;
de manera anàloga, les localitats d’Antirrhinum sempervirens subsp. sempervirens, Cystopteris
montana, Carex brevicollis, Leuzea centauroides,… són també les úniques indicades fins ara dins
l’àmbit dels Pirineus orientals.
L’espectre de formes biològiques mostra el predomini dels hemicriptòfits (48,6%), seguits dels
teròfits (20,1%), camèfits (12,5%), faneròfits (8,9%), geòfits (8,6%), hidròfits (1,1%) i epífits paràsits
(0,2%). Hemicriptòfits, faneròfits i camèfits són els grups de més gran importància paisatgística i
inclouen moltes espècies de distribució àmplia dins el territori. Per contra, molts teròfits i hidròfits
viuen només en una part, preferentment a les zones baixes.
Pel que fa als grups corològics, predominen les plantes eurosiberianes sensu lato (35,4%);
segueixen, per ordre d’abundància, les pluriregionals (20,2%), els oròfits no mediterranis (17,6%),
les plantes mediterrànies (14,9%), les boreoalpines (5,3%), les subcosmopolites (3,5%), les al·lòctones
(2,6%) i d’altres (0,5%). Els tàxons eurosiberians i pluriregionals, àmpliament distribuïts, atenyen
l’òptim als estatges submontà i montà, mentre que els oròfits i les plantes boreoalpines predominen a l’alta muntanya; tots es troben especialment representats a la meitat nord del territori. Al
seu torn, les plantes mediterrànies, les subcosmopolites i les al·lòctones es localitzen principalment
a les parts baixes i assoleixen la màxima diversitat als sectors meridionals (plantes mediterrànies)
o bé als de menys altitud (subcosmopolites i al·lòctones).
Tots aquests percentatges es corresponen, en general, amb els calculats per d’altres àrees
pirinenques. Com era d’esperar, la majoria prenen valors intermedis entre els dels Prepirineus
exteriors i la serralada axial. Per tant, la nostra flora es pot considerar de transició entre tots dos
sistemes orogràfics, de marcada afinitat mediterrània el primer i eurosiberià i boreoalpí el segon.
A escala local, aquesta transició queda plasmada en diversos casos de disimetria florística entre
parts del territori. És el cas de les conques del Segre i del Llobregat (moltes plantes eurosiberianes
o mediterrànies són exclusives de l’una o de l’altra) i per als dos vessants del sistema Cadí–Moixeró
(amb diversos grups de plantes exclusius del vessant N). També cal remarcar la reducció progressiva
vers el sud i l’oest dels contingents d’oròfits no mediterranis i de plantes boreoalpines.
Per acabar, presentem dues llistes de plantes protegides i de plantes amenaçades (taules 11 i
12), segons els criteris de la UICN (categories EN, VU i DD). Les escasses coincidències entre l’una
i l’altra fan evident la necessitat d’actualitzar la relació de plantes protegides i d’ampliar i
completar la informació sobre les plantes de la categoria DD (no prou estudiades).
Mots clau – Flora vascular, Prepirineus orientals ibèrics, catàleg florístic, anàlisi florística.
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Annex 1. Conspecte taxonòmic
PTERIDOPHYT
A
PTERIDOPHYTA

TAXACEAE
Taxus

ADIANTACEAE
Adiantum
ASPLENIACEAE
Asplenium
Ceterach
Phyllitis
ATHYRIACEAE
Athyrium
Cystopteris
Gymnocarpium

ANGIOSPERMAE
DICOTYLEDONES
ACERACEAE
Acer
AMARANTHACEAE
Amaranthus

BOTRYCHIACEAE
Botrychium

ANACARDIACEAE
Pistacia

DRYOPTERIDACEAE
Dryopteris
Polystichum

APIACEAE
Apium
Aegopodium
Aethusa
Angelica
Anthriscus
Astrantia
Bifora
Bupleurum
Carum
Caucalis
Chaerophyllum
Conium
Conopodium
Daucus
Dethawia
Endressia
Eryngium
Foeniculum
Heracleum
Laserpitium
Ligusticum
Meum
Molopospermum
Pastinaca
Petroselinum
Peucedanum
Pimpinella
Ptychotis
Sanicula
Scandix
Selinum
Seseli
Tordylium
Torilis
Trinia
Xatardia

EQUISETACEAE
Equisetum
HYPOLEPIDACEAE
Pteridium
POLYPODIACEAE
Polypodium
SELAGINELLACEAE
Selaginella
SINOPTERIDACEAE
Cheilanthes
WOODSIACEAE
Woodsia

SPERMA
TOPHYT
A
SPERMATOPHYT
TOPHYTA
GYMNOSPERMAE
EPHEDRACEAE
Ephedra
CUPRESSACEAE
Juniperus
PINACEAE
Abies
Picea
Pinus

391

392

APOCYNACEAE
Vinca
AQUIFOLIACEAE
Ilex
ARALIACEAE
Hedera
ARISTOLOCHIACEAE
Aristolochia
ASCLEPIADACEAE
Vincetoxicum
ASTERACEAE
Achillea
Adenostyles
Antennaria
Anthemis
Arctium
Arnica
Artemisia
Aster
Bellis
Bidens
Bombycilaena
Carduncellus
Carduus
Carlina
Carthamus
Catananche
Centaurea
Chondrilla
Chrysanthemum
Cicerbita
Cichorium
Cirsium
Conyza
Crepis
Crupina
Doronicum
Echinops
Erigeron
Eupatorium
Filago
Galinsoga
Gnaphalium
Helianthus
Helichrysum
Hieracium
Homogyne
Hypochoeris
Inula
Jasonia
Jurinea
Lactuca
Lapsana
Leontodon
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Leucanthemum
Leuzea
Logfia
Mantisalca
Matricaria
Mycelis
Onopordum
Pallenis
Petasites
Picris
Prenanthes
Pulicaria
Santolina
Scorzonera
Senecio
Serratula
Solidago
Sonchus
Staehelina
Tanacetum
Tragopogon
Tussilago
Urospermum
Xanthium
Xeranthemum
BALSAMINACEAE
Impatiens
BETULACEAE
Alnus
Betula
Corylus
BORAGINACEAE
Anchusa
Asperugo
Borago
Cynoglossum
Echium
Heliotropium
Lappula
Lithospermum
Lycopsis
Myosotis
Onosma
Pulmonaria
Symphytum
BRASSICACEAE
Aethionema
Alliaria
Alyssum
Arabidopsis
Arabis
Barbarea
Biscutella
Brassica
Bunias
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Camelina
Capsella
Cardamine
Cardaria
Coincya
Conringia
Coronopus
Descurainia
Diplotaxis
Draba
Erophila
Erucastrum
Erysimum
Hormatophylla
Hornungia
Iberis
Kernera
Lepidium
Lunaria
Murbeckiella
Neslia
Petrocallis
Pritzelago
Raphanus
Rapistrum
Rorippa
Sinapis
Sisymbrium
Thlaspi
BUDDLEJACEAE
Buddleja
BUXACEAE
Buxus
CALLITRICHACEAE
Callitriche
CAMPANULACEAE
Campanula
Jasione
Legousia
Phyteuma
CANNABACEAE
Humulus
CAPRIFOLIACEAE
Lonicera
Sambucus
Viburnum
CARYOPHYLLACEAE
Agrostemma
Arenaria
Bufonia
Cerastium
Cucubalus

Dianthus
Gypsophila
Herniaria
Holosteum
Lychnis
Minuartia
Moehringia
Paronychia
Petrorhagia
Sagina
Saponaria
Scleranthus
Silene
Spergula
Spergularia
Stellaria
Telephium
Vaccaria
CELASTRACEAE
Euonymus
CHENOPODIACEAE
Atriplex
Beta
Chenopodium
Kochia
Polycnemum
CISTACEAE
Cistus
Fumana
Helianthemum
CONVOLVULACEAE
Calystegia
Convolvulus
Cuscuta
Ipomoea
CORIARIACEAE
Coriaria
CORNACEAE
Cornus
CRASSULACEAE
Hylotelephium
Sedum
Sempervivum
Umbilicus
CUCURBITACEAE
Bryonia
DIPSACACEAE
Cephalaria
Dipsacus
Knautia
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Scabiosa
Succisa
ERICACEAE
Arctostaphylos
Calluna
Erica
Loiseleuria
Rhododendron
Vaccinium
EUPHORBIACEAE
Euphorbia
Mercurialis
FABACEAE
Anthyllis
Argyrolobium
Astragalus
Chamaespartium
Colutea
Coronilla
Cytisophyllum
Cytisus
Dorycnium
Genista
Hippocrepis
Laburnum
Lathyrus
Lens
Lotus
Lupinus
Melilotus
Medicago
Onobrychis
Ononis
Oxytropis
Psoralea
Retama
Robinia
Spartium
Tetragonolobus
Trifolium
Trigonella
Vicia
FAGACEAE
Castanea
Fagus
Quercus
GENTIANACEAE
Blackstonia
Centaurium
Gentiana
Gentianella
Swertia
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GERANIACEAE
Erodium
Geranium
GESNERIACEAE
Ramonda
GLOBULARIACEAE
Globularia
GROSSULARIACEAE
Ribes
GUTTIFERAE
Hypericum
JUGLANDACEAE
Juglans
LAMIACEAE
Acinos
Ajuga
Ballota
Calamintha
Clinopodium
Dracocephalum
Galeopsis
Hyssopus
Lamium
Lavandula
Lycopus
Marrubium
Melissa
Melittis
Mentha
Nepeta
Origanum
Phlomis
Prunella
Rosmarinus
Salvia
Satureja
Sideritis
Stachys
Teucrium
Thymus
LAURACEAE
Laurus
LENTIBULARIACEAE
Pinguicula
LINACEAE
Linum
LYTHRACEAE
Lythrum
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MALVACEAE
Althaea
Malva

PORTULACACEAE
Montia
Portulaca

MONOTROPACEAE
Monotropa

PRIMULACEAE
Anagallis
Androsace
Coris
Lysimachia
Primula
Samolus
Soldanella
Vitaliana

MORACEAE
Ficus
OLEACEAE
Fraxinus
Jasminum
Ligustrum
Phillyrea
ONAGRACEAE
Epilobium
Oenothera
OROBANCHACEAE
Orobanche
OXALIDACEAE
Oxalis
PAEONIACEAE
Paeonia
PAPAVERACEAE
Chelidonium
Corydalis
Fumaria
Glaucium
Hypecoum
Papaver
Roemeria
Sarcocapnos

PYROLACEAE
Moneses
Orthilia
Pyrola
RANUNCULACEAE
Aconitum
Actaea
Adonis
Anemone
Aquilegia
Caltha
Clematis
Delphinium
Helleborus
Hepatica
Nigella
Pulsatilla
Ranunculus
Thalictrum
Trollius
RESEDACEAE
Reseda

PLANTAGINACEAE
Plantago

RHAMNACEAE
Rhamnus

PLATANACEAE
Platanus

ROSACEAE
Agrimonia
Alchemilla
Amelanchier
Aphanes
Cotoneaster
Crataegus
Dryas
Filipendula
Fragaria
Geum
Malus
Potentilla
Prunus
Pyracantha

PLUMBAGINACEAE
Armeria
POLYGALACEAE
Polygala
POLYGONACEAE
Fallopia
Oxyria
Polygonum
Rumex
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Pyrus
Rosa
Rubus
Sanguisorba
Sorbus
RUBIACEAE
Asperula
Crucianella
Cruciata
Galium
Rubia
Sherardia
RUTACEAE
Ruta
SALICACEAE
Populus
Salix
SANTALACEAE
Osyris
Thesium
SAXIFRAGACEAE
Chrysosplenium
Parnassia
Saxifraga
SCROPHULARIACEAE
Antirrhinum
Bartsia
Chaenorhinum
Cymbalaria
Digitalis
Erinus
Euphrasia
Kickxia
Lathraea
Linaria
Melampyrum
Odontides
Pedicularis
Rhinanthus
Scrophularia
Scutellaria
Verbascum
Veronica
SOLANACEAE
Atropa
Datura
Hyoscyamus
Physalis
Solanum
TAMARICACEAE
Tamarix
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THYMELAEACEAE
Daphne
Thymelaea
TILIACEAE
Tilia
ULMACEAE
Celtis
Ulmus
URTICACEAE
Parietaria
Urtica
VALERIANACEAE
Centranthus
Valeriana
Valerianella
VERBENACEAE
Verbena
VIOLACEAE
Viola
VISCACEAE
Arceuthobium
Viscum
VITACEAE
Parthenocissus
Vitis

MONOCOTYLEDONES
ALISMATACEAE
Alisma
ALLIACEAE
Allium
AMARYLLIDACEAE
Galanthus
Narcissus
ANTHERICACEAE
Anthericum
Paradisea
APHYLLANTHACEAE
Aphyllanthes
ASPARAGACEAE
Asparagus
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ASPHODELACEAE
Asphodelus
COLCHICACEAE
Bulbocodium
Colchicum
Merendera
CONVALLARIACEAE
Convallaria
Polygonatum
CYPERACEAE
Carex
Cyperus
Eleocharis
Eriophorum
Kobresia
Schoenus
Scirpus
DIOSCOREACEAE
Tamus
HYACINTHACEAE
Dipcadi
Muscari
Ornithogalum
IRIDACEAE
Crocus
Gladiolus
Iris
JUNCACEAE
Juncus
Luzula
JUNCAGINACEAE
Triglochin
LEMNACEAE
Lemna
LILIACEAE
Fritillaria
Gagea
Lilium
Tulipa
MELANTHIACEAE
Tofieldia
Veratrum
ORCHIDACEAE
Aceras
Anacamptis
Cephalanthera

Coeloglossum
Dactylorhiza
Epipactis
Goodyera
Gymnadenia
Limodorum
Listera
Neottia
Nigritella
Ophrys
Orchis
Platanthera
Pseudorchis
Spiranthes
POACEAE
Achnatherum
Aegilops
Agrostis
Alopecurus
Anthoxanthum
Arrhenatherum
Arundo
Avena
Avenula
Bellardiochloa
Briza
Bromus
Calamagrostis
Catabrosa
Cleistogenes
Cynodon
Cynosurus
Dactylis
Danthonia
Deschampsia
Desmazeria
Dichanthium
Digitaria
Echinaria
Elymus
Eragrostis
Festuca
Festulolium
Glyceria
Helictotrichon
Holcus
Hordeum
Hyparrhenia
Koeleria
Lolium
Melica
Micropyrum
Milium
Molinia
Nardus
Panicum
Phalaris
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Phleum
Phragmites
Poa
Polypogon
Psilurus
Sclerochloa
Secale
Sesleria
Setaria
Stipa
Tragus
Trisetum
Triticum
Vulpia
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POTAMOGETONACEAE
Potamogeton
RUSCACEAE
Ruscus
TRILLIACEAE
Paris
TYPHACEAE
Typha
ZANNICHELLIACEAE
Zannichellia
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Annex 2. Esquema sintaxonòmic
Vegetació fontinal
Cl. Montio fontanae–Cardaminetea amarae Br.–Bl. & Tüxen ex Klika & Hadac 1944
O. Montio–Cardaminetalia Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallish 1928
Al. Cardamino–Montion Br.–Bl. 1926

Vegetació helofítica
Cl. Phragmito–Magnocaricetea Klika in Klika & Novák 1941
O. Phragmitetalia Koch 1926
Al. Glycerio–Sparganion Br.–Bl. & Sissingh in Boer 1942

Vegetació higròfila no forestal
Cl. Isoeto–Nanojuncetea Br.–Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Paschier 1946
Cl. Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tüxen 1937
O. Caricetalia fuscae W. Koch 1926
Al. Caricion fuscae W. Koch 1926
O. Caricetalia davallianae Br.–Bl. 1949
Al. Caricion davallianae Klika 1934
Cl. Molinio-Arrhenatheretea R.Tüxen 1937
O. Molinietalia caeruleae W. Koch 1926
Al. Molinion caeruleae W. Koch 1926
Al. Calthion palustris Tüxen 1937
Al. Filipendulion ulmariae Segal 1966
O. Arrhenatheretalia Pawl. 1928
Al. Arrhenatherion elatioris W. Koch 1926
Al. Cynosurion cristati Tüxen 1947
O. Holoschoenetalia Br.–Bl. ex Tchou 1948
Al. Molinio–Holoschoenion Br.–Bl. ex Tchou 1948
O. Plantaginetalia majoris Tüxen & Preising in Tüxen 1950
Al. Poion supinae Rivas–Martínez & Géhu 1978
O. Agrostietalia stoloniferae Müller & Görs in Görs 1968
Al. Deschampsion mediae Br.–Bl. in Br.–Bl., Roussine & Nègre 1952
Al. Agropyro–Rumicion crispi Nordhagen 1940

Vegetació rupícola
Cl. Asplenietea trichomanis (Br.–Bl. 1934) Oberd. 1977
O. Potentilletalia caulescentis Br.–Bl. in Br.–Bl. & Jenny 1926
Al. Saxifragion mediae Br.–Bl. in Meier & Br.–Bl. 1934
Ass. Saxifrago longifoliae–Ramondetum myconi Br.–Bl. in Meier & Br.–Bl. 1934
Ass. Hieracio candidi–Potentilletum alchemilloidis Vigo & I. Soriano in Carreras,
I. Soriano & Vigo 1984
Ass. Sileno borderei–Potentilletum nivalis Ninot & I. Soriano in Carreras et al. 1996
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O. Asplenietalia petrarchae Br.–Bl. in Meier & Br.–Bl. 1934
Al. Asplenion petrarchae Br.–Bl. in Meier & Br.–Bl. 1934
O. Androsacetalia vandellii Br.–Bl. in Meier & Br.–Bl. 1934
Al. Antirrhinion asarinae (Br.–Bl. 1934) Br.–Bl. in Br.–Bl., Roussine & Nègre 1952
O. Parietarietalia Rivas–Martínez in Rivas Goday 1964
Cl. Thaspietea rotundifolii Br.–Bl. 1948
O. Thlaspietalia rotundifolii Br.–Bl. in Br.–Bl. & Jenny 1926
Al. Iberidion spathulatae Br.–Bl. 1948
Ass. Aquilegio montsiccianae–Xatardietum scabrae O. Bolòs & P. Monts. in O.
Bolòs 1974
Al. Gymnocarpion robertianae Fern. Casas 1970
Al. Stipion calamagrostis Jenny–Lips ex Br.–Bl., Roussine & Nègre 1952
O. Androsacetalia alpinae Br.–Bl. in Br.–Bl. & Jenny 1926
Al. Galeopsion pyrenaicae Rivas–Martínez 1977

Vegetació ruderal i arvense
Cl. Artemisietea vulgaris Lohm., Presing & Tüxen ex von Rochow 1951
O. Onopordetalia Br.–Bl. & Tüxen ex Klika & Hadac 1944
Al. Onopordion acanthii Br.–Bl. in Br.–Bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936
Al. Dauco–Melilotion Görs 1966
Ass. Brachypodio phoenicoidis–Melilotetum albae O. Bolòs & Vigo ex O. Bolòs 1983
Ass. Tanaceto vulgaris–Artemisietum vulgaris Sissingh 1950
Al. Arction lappae Tüxen 1937
Al. Rumicion pseudoalpini Rübel ex Scharfetter 1938 corr. Loidi & Biurrun 1996
O. Galio aparines–Alliarietalia petiolatae Görs & Müller 1969
Al. Galio–Alliarion petiolatae Oberdorfer & Lohmeyer in Oberdorfer et al. 1967
Al. Aegopodion podagrariae Tüxen 1967
O. Convolvuletalia sepium Tüxen 1950
Cl. Stellarietea mediae Tüxen, Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951
O. Aperetalia spicae–venti J. Tüxen & Tüxen in Malato–Beliz, J. Tüxen & Tüxen 1960
Al. Scleranthion annui (Kruseman & Vlieger 1939) Sissingh in Westhoff, Dijk &
Passchier 1946
O. Centaureetalia cyani Tüxen ex von Rochow 1951
Al. Caucalidion lappulae Tüxen ex von Rochov 1951
O. Solano nigri–Polygonetalia convolvuli (Sissingh in Westhoff, Dijk & Passchier 1946)
O. Bolòs 1962
Cl. Chenopodietea Br.–Bl. in Br.–Bl., Roussine & Nègre 1952
O. Chenopodietalia muralis Br.–Bl. in Br.–Bl. et al. 1936
O. Sisymbrietalia officinalis J. Tüxen in Lohmeyer et al. 1962
Al. Sisymbrion officinalis Tüxen, Lohmeyer & Preising in Tüxen 1950
Cl. Polygono–Poetea annuae Rivas–Martínez 1975
O. Polygono arenastri–Poetalia annuae Tüxen in Géhu, Richard & Tüxen 1972 corr.
Rivas–Martínez et al. 1991
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Pastures i matollars heliòfils de caràcter mediterrani
Cl. Ononido–Rosmarinetea Br.–Bl. in Br.–Bl., Roussine & Nègre 1952
O. Rosmarinetalia Br.–Bl. ex Molinier 1934
Al. Aphyllanthion Br.–Bl. in Br.–Bl., Roussine & Nègre 1952
O. Ononidetalia striatae Br.–Bl. 1950
Al. Ononidion striatae Br.–Bl. & Susplugas 1937

Pastures i matollars heliòfils de caràcter medioeuropeu
Cl. Festuco–Brometea Br.–Bl. & Tüxen ex Br.–Bl. 1949
O. Brometalia erecti Br.–Bl. 1936
Al. Xerobromion erecti Br.–Bl. & Moor 1938
Ass. Teucrio pyrenaici–Brometum erecti Vigo 1979
Al. Bromion erecti Koch 1926
Subal. Mesobromenion Br.–Bl. & Moor 1938
Ass. Euphrasio pectinatae–Plantaginetum mediae O. Bolòs 1954
Subal. Seslerio–Mesobromenion Oberd. 1958
Ass. Alchemillo flabellatae–Festucetum nigrescentis Vigo (1979) 1982
Ass. Astragalo danici–Poetum alpinae Farràs & Vigo in Farràs et al. 1981
Subal. Chamaespartio–Agrostidenion Vigo 1982
O. Festuco–Sedetalia Tüxen 1951
Al. Sedo–Scleranthion Br.–Bl. 1949
Al. Thero–Airion Tüxen 1951
Al. Alysso–Sedion albi Oberdorfer & Müller in Müller 1961
Cl. Calluno–Ulicetea Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadac 1944
O. Ulicetalia minoris Quantin 1935
Al. Genisto–Vaccinion Br.–Bl. 1926
Al. Genistion europaeae Tüxen in Tüxen & Oberd. 1958 corr. Vigo 1996

Pastures d’alta muntanya
Cl. Juncetea trifidi Hadak in Klika & Hadac 1944
O. Caricetalia curvulae Br.–Bl. in Br.–Bl. & Jenny 1926
Al. Nardion strictae Br.–Bl. in Br.–Bl. & Jenny 1926
Ass. Alchemillo flabellatae–Nardetum strictae Gruber 1975
Ass. Endressio pyrenaicae–Nardetum strictae Vigo 1972
Ass. Gentiano acaulis–Primuletum intricatae Vigo 1972 em. 1996
Al. Festucion supinae Br.–Bl. 1948
Ass. Hieracio pumili–Festucetum supinae Br.–Bl. 1948
Cl. Elyno–Seslerietea Br.–Bl. 1948
O. Seslerietalia coeruleae Br.–Bl. in Br.–Bl. & Jenny 1926
Al. Festucion scopariae Br.–Bl. 1948
Ass. Festucetum scopariae (Susplugas) Br.–Bl. 1948
Ass. Oxytropido amethysteae–Caricetum humilis Carrillo & I. Soriano in Carillo
& Vigo 1997
Al. Primulion intricatae Br.–Bl. ex O. Bolòs 1970
O. Elynetalia myosuroidis Oberd. 1957
Al. Oxytropido –Elynion Br.–Bl. (1948) 1949
Ass. Elyno–Oxytropidetum halleri Br.–Bl. 1948 em. Küpfer 1974
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Vegetació herbàcia de caràcter forestal
Cl. Mulgedio–Aconitetea Hadac & Klika in Klika 1948
O. Adenostyletalia G. & J. Br.–Bl. 1930
Al. Adenostylion alliariae Br.–Bl. 1926
Ass. Valeriano montanae–Aconitetum pyrenaici O. Bolòs & P. Monts. in O. Bolòs 1984
Cl. Epilobietea angustifolii Tüxen & Preising ex von Rochow 1951
O. Atropetalia belladonnae Vlieger 1937
Al. Atropion Br.–Bl. ex Aichinger 1933
Al. Carici piluliferae–Epilobion angustifolii Tüxen ex von Rochow 1951
Al. Sambuco-Salicion capreae Tüxen & Neumann ex Oberdorfer 1957
Cl. Trifolio-Geranietea Müller 1962
O. Origanetalia vulgaris Müller 1962
Al. Geranion sanguinei Tüxen in Müller 1962
Al. Trifolion medii Müller 1962

Boscos mediterranis i medioeuropeus
Cl. Quercetea ilicis Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950
O. Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934
Al. Quercion ilicis Br.–Bl. ex Molinier 1934
Ass. Quercetum rotundifoliae Br.–Bl. & O. Bolòs (1956) 1957
buxetosum Vives 1964
asplenietosum adiantinigri Carreras, Carrillo, Ninot & Vigo 1997
Cl. Querco-Fagetea Br.–Bl. & Vlieger in Vlieger 1937
O. Prunetalia spinosae R.Tüxen 1952
Al. Pruno-Rubion ulmifolii O. Bolòs 1954
Al. Berberidion vulgaris Br.–Bl. 1950
O. Quercetalia roboris Tüxen 1931
Al. Quercion roboris Malcuit 1929
Ass. Teucrio-Quercetum petraeae Br.–Bl (1931) 1932
Ass. Hepatico–Coryletum Br.–Bl. 1952
Ass. Veronico urticifoliae–Betuletum Vigo 1984
O. Quercetalia pubescentis Klika 1933
Al. Quercion pubescenti-sessiliflorae Br.-Bl. 1932
Subal. Buxo-Quercenion pubescentis Zólyomi & Jakucs ex Jakucs 1960
Ass. Buxo sempervirentis–Quercetum pubescentis Br.–Bl (1931) 1932
typicum
hylocomietosum (O. Bolòs & P. Monts. 1983) Carreras et al. 1996
Ass. Lonicero xylostei–Pinetum salzmannii Gamisans & Gruber 1988
Ass. Primulo columnae–Pinetum sylvestris Molero & Vigo ex Vigo, Carreras &
Carrillo in Carreras et al. 1996
typicum
teucrietosum catalaunici Carreras & Carrillo in Carreras et al. 1996
Ass. Pteridio–Quercetum pubescentis O. Bolòs 1983
Subal. Amelanchiero-Buxenion (O. Bolòs & Romo in Romo 1989) I. Soriano &
Sebastià 1990
Ass. Rhamno saxatilis–Buxetum (De Bannes–Puygiron 1933) Tüxen 1952
O. Populetalia albae Br.–Bl. ex Tchou 1948
Al. Salicion triandro–neotrichae Br.–Bl. & O. Bolòs 1958
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O. Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928
Al. Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928
Al. Carpinion betuli Issler 1931 em. Mayer 1937
Al. Tilio–Acerion Klika 1955
Al. Fagion sylvaticae Luquet 1926
Ass. Luzulo niveae–Fagetum sylvaticae (Susplugas 1942) Br.–Bl. 1952
typicum
abietetosum albae O. Bolòs 1983
Ass. Helleboro–Fagetum sylvaticae
Ass. Buxo–Fagetum sylvaticae Br.–Bl. ex Susplugas 1937 em. Br.–Bl. 1952
typicum
abietetosum albae Br.–Bl. ex Susplugas 1937

Boscos bòreo–alpins
Cl. Vaccinio–Piceetea Br.–Bl. in Br.–Bl. et al. 1939
O. Piceetalia abietis Pawlowski in Pawlowski, Soklolowski & Wallisch 1928
Al. Rhododendro-Vaccinion Br.–Bl. ex G. & J. Br.–Bl. 1931
Subal. Rhododendro-Vaccinienion
Ass. Saxifrago–Rhododendretum ferruginei Br.–Bl. 1948
pinetosum uncinatae Br.–Bl. 1948
abietetosum albae (Rivas–Martínez 1968) Vigo 1979
Subal. Seslerio-Pinenion Vigo 1979
Ass. Pulsatillo fontqueri–Pinetum uncinatae Vigo 1974 corr. Carreras et al. 1996
Al. Juniperion nanae Br.–Bl. in Br.–Bl. et al. 1939
Ass. Genisto–Arctostaphyletum Br.–Bl. 1948 typicum
O. Pinetalia sylvestris Oberd. 1956
Al. Deschampsio–Pinion Br.–Bl. 1961
Ass. Hylocomio splendentis–Pinetum catalaunicae Vigo 1968
typicum
abietetosum albae I. Soriano in Carreras et al. 1996
Ass. Veronico officinalis–Pinetum sylvestris Rivas–Martínez 1968
Ass. Polygalo calcareae–Pinetum sylvestris Vigo ex Rivas–Martínez 1982
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Annex 3. Catàleg de la flora d’interès
especial del Parc Natural del Cadí–Moixeró
Aquest catàleg és el resultat d’un encàrrec fet l’any 1995 pel Parc Natural del Cadí–Moixeró per
tal d’establir quines eren les plantes de l’espai protegit de més interès des de la perspectiva de la
conservació i, d’aquesta manera, disposar d’una eina de suport a l’hora de definir les prioritats de
gestió, de planificar estudis sobre plantes en situació de risc i d’adoptar —si es considerava
convenient— mesures de conservació. La selecció dels tàxons es va fer seguint dos criteris: a) que
la planta fos rara dins el context geogràfico–administratiu de Catalunya, i b) que les poblacions
del Parc representessin una part significativa de les existents a Catalunya, de manera que la gestió
de l’espai tingués una incidència real en la conservació de la planta en aquest àmbit. El resultat
fou un catàleg d’una seixantena de tàxons distribuïts en quatre categories d’interès
conservacionista, publicat a Aymerich (2000), i del qual en donem aquí una versió actualitzada.
La responsabilitat del Parc en la conservació d’aquests tàxons hauria de ser màxima per als dels
grups 1 i 2 (aquest darrer a escala regional). Per als grups 3 i 4, la incidència podria ser menor, per
bé que important en els casos de plantes molt rares a Catalunya (com ara Potentilla pennsylvanica)
o que hi tenen poblacions isolades i molt distants de l’àrea principal (com ara Antirrhinum
sempervirens i Leuzea centauroides).
Grup 1. Plantes endèmiques de la meitat oriental dels Pirineus, amb una part molt important de
llurs poblacions dintre del Parc

Asplenium seelosii subsp. catalaunicum
Delphinium montanum
Xatardia scabra
Grup 2. Plantes amb àrea de distribució àmplia, però amb les poblacions del Parc molt
isolades geogràficament, úniques (o gairebé) dins de la Catalunya autònoma.

Arenaria ligericina
Carex brevicollis
Daphne alpina
Dracocephalum austriacum
Gagea lutea subsp. burnatii
Lappula deflexa
Minuartia villarii
Orchis spitzelii
Petasites paradoxus
Woodsia pulchella
Grup 3. Plantes amb àrees de distribució més o menys àmplies, però rares a Catalunya i amb
una part important de les poblacions catalanes dintre del Parc

Antirrhinum sempervirens
Artemisia chamaemelifolia
Asplenium seelosii subsp. celtibericum
Calamintha grandiflora
Campanula jaubertiana
Carex brachystachys
Cystopteris fragilis subsp. huteri
Cystopteris montana
Gymnadenia odoratissima
Juniperus sabina
Leuzea centauroides
Potentilla pennsylvanica
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Saxifraga rotundifolia
Scabiosa graminifolia
Grup 4. Plantes escasses a Catalunya, però amb força localitats fora del Parc

Adonis pyrenaica
Adonis vernalis
Aegopodium podagraria
Alyssum cuneifolium
Arenaria fontqueri subsp. hispanica
Astragalus danicus
Carex alba
Carex tomentosa
Colchicum autumnale
Cystopteris alpina
Draba nemorosa
Draba subnivalis
Ephedra nebrodensis
Erodium glandulosum
Gagea lutea subsp. lutea
Geum hispidum
Globularia nudicaulis
Goodyera repens
Juncus balticus subsp. pyrenaeus
Linum tenuifolium subsp. tenuifolium
Listera cordata
Orchis coriophora subsp. martrinii
Orchis purpurea
Oxytropis amethystea
Pseudorchis albida
Saxifraga caesia
Seseli peucedanoides
Sideritis bubanii
Silene borderei
Thalictrum flavum subsp. costae
Thesium catalaunicum
Veronica spicata
Viscum album subsp. album
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Apèndix. Addicions al catà
à leg florístic
En el decurs de l’any 2002, i amb el textos d’aquesta flora enllestits, hem observat al territori
algunes plantes que no constaven al catàleg. En donem la relació tot seguit.

Cerastium tomentosum L.
Abundant als talussos de la carretera, prop del coll de la Creueta, a uns 1900 m s.m. (TAP;
DG18).

Gypsophila elegans M. Bieb.
Al costat de l’espècie precedent, als talussos de la carretera del coll de la Creueta, a uns
1900 m s.m. (TAP; DG18), també força abundant.
Linaria incarnata (Vent.) Sprengel
Esporàdica als marges de la carretera nova de Gósol a Tuixén (CSW, PC, SV; CG87).

Lobularia maritima (L.) Desv.
Amb l’espècie precedent, als marges de la carretera de Gósol a Tuixén (CSW, PC, SV; CG87)

Matthiola lunata DC.
A les mateixes localitats i en el mateix hàbitat que Linaria xxx i Lobularia maritima (CSW, PC,
SV; CG87). Cal suposar que totes tres hi han estat introduïdes arran de la construcció de la
carretera, i dels tractaments subsegüents de reverdiment dels talussos.
Teucrium polium L. subsp. aragonense (Loscos & Pardo) O. Bolòs & Vigo
Estatge montà, a les pastures emmatades de la Coma, a l’oest d’Urús, a 1220 m s.m. (MO;
DG08). RRR.
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El Parc Natural del Cadí–Moixeró i les muntanyes veïnes
apleguen el conjunt més extens d’hàbitats d’alta
muntanya calcària dels Pirineus catalans. La flora vascular,
rica i diversa, comprèn un bon nombre de plantes
endèmiques o amb disjuncions geogràfiques importants,
absents o molt rares a la resta de les terres catalanes.
El catàleg objecte d’aquesta monografia és fruit de
l’exploració del territori durant els darrers vint–i–cinc
anys. Inclou prop de 1700 espècies i subespècies, que es
presenten ordenades alfabèticament. Per a cada planta,
es dóna informació sobre ecologia (estatges de
vegetació, interval altitudinal, hàbitats i comunitats en
què es fa, i sintàxons a què va associada), freqüència–
abundància i distribució dins el territori, aquesta darrera
mitjançant càrtules annexes. Completa el volum una
selecció de fotografies en color d’una seixantena
d’espècies, entre les quals moltes de les més rellevants
de la flora local.
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