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ABSTRACT
The topmost vegetation of the Besiberris and Mulleres massifs (Central Catalan

Pyrenees)

The vegetatian af summits (mainly fram 2,800 to 3,000 m) of Besiberris and Mulleres
granitic massifs (districts of Alta Ribagorça and Vall d'Aran, in the Central Catalan Pyrenees) is
studied by phytosociological methods. Bryophytes and lichens are included in the «relevés}}, which
correspond to the following associacions and alliances: Saxifragetum iratianae (Androsacion
vandellii, vegetation of rocks), Gentiano-Caricetum curvulae and Saxifrago~Minuartietum sedoidis
(Festucion airoidis, vegetation of landings with soil), Oxyrio-Doronicetum viscosae (Androsacion
alpinae, vegetation of rocky places and cliff .bases with glaciers) and Omalotheco-Mucizonietum
sedoidis (Salicion herbaceae, vegetation of snowdrifts).

RESUM

Hom ha estudiat fitosociològicament la vegetació de les parts culminals (principalment de
2.800 a 3.000 m sm) dels massissos granftics de Besiberris i de Mulleres (comarques de l'Alta
Ribagòrça i de la VaU d'Aran, Pirineus Centrals catalans). Els inventaris que hom presenta inclouen
briòfits i Irquens, i corresponen a les següents associacions i aliances: Saxifragetum iratianae
(Androsacion vande11ii, vegetació de roques), Gentiano-Caricetum curvulae i Saxifrago
Minuartietum sedoidis (Fesrucion airoidis, vegetació de replans amb sòl), Oxyrio-Doronicetum
víscosae (Androsacion alpinae, vegetació de tarteres i repeus de cingles amb geleres permanents)
i Omalotheco-Mucizonietum sedoidis (Salicion herbaceae, vegetació de congesteres).

KEY WQRDS: Alpine vegetation, phytosociology, Pyrenees.
MOTS CLAU: Vegetació alpina, fitosociologia, Pirineus.
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INTRODUCCIÓ

La vegetació de les cotes més elevades
dels Pirineus Centrals catalans ha estat es~
cassament estudiada. No es disposa encara
d'una quantitat d'inventaris gaire elevada
de la vegetació existent per sobre dels 2.800
2.900 m. Dues són les raons que justifiquen
aquesta escassesa: el magre desenvolupa
ment de la vegetació a aquestes altituds i la
reduïda superfície existent que superi
aquestes cotes als nostres Pirineus. Això no
obstant, el seu interès és gran, ja que repre
senten els retalls de vegetació situats al límit
superior de l'estatge alpí, prop ja de l'estatge
nival.

METODOLOGIA

En aquesta nota hom dóna a conèixer la
vegetació de les parts culminals de dos mas
sissos granítics que constitueixen la capça
lera de la Noguera Ribagorçana: Besiberris i
Mulleres (Fig. 1). Tots dos massissos tenen
cims que ranegen o superen els 3.000 m: tuc
de Mulleres, cap de Toro i pic Feixant al
massís de Mulleres, i Coma-Io-forno, Besi
berri Sud, Avellaners i Besiberri Nord al
massís de Besiberris.

Hom ha utilitzat la metodologia sigmatis
ta per a confeccionar els inventaris que es
presenten, els quals han estat agrupats en

')

FIG. 1. Situació de la capçalera de la Noguera Ribagor·
çana.
Situation of the headwaters of the Noguera Ribagorçana river
(NE Spain).
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funció de la seva afinitat florística. Hom e _
n:e~ta la seva c.onstituciÓ ~~peCÍfica, el se~
habItat, la possIble evoluclO successional
les afinitats o correspondències amb les as
sociacions ja descrites a la serralada piri.
nenca.

Els briòfits i els líquens observats a les co
munitats varen ser recol.lectats i posterior_
ment determinats al laboratori. Pel que fa
als briòfits, hom ha seguit la nomenclatura
proposada per DUELL (1983, 1984-1985).

RESULTATS I DISCUSSIÓ

Hom ha distingit quatre grans grups d;am.
bients, cadascun dels quals és caracteritzat
per un tipus de vegetació concret:
- Les roques (Androsacion vandellíi)
- Els replans mitjanament innivats amb sòl
,(Festucion aíroidis)
- Les tarteres i els repeus dels espadats amb
geleres permanents (Androsacion alpinae)
- Les congesteres (Salicion herbaceae).

A continuació són exposats separada.
ment.

1. Les roques

La vegetació de les roques és ben diferent
en funció de la seva orientació. A les parets
orientades al N (E i W) es desenvolupa una
comunitat caracteritzada per Saxifraga pu
bescens ssp. iratiana, S. retusa i Draba flad
nizensis. Aquesta comunitat és molt pobra
f10rísticament (5 a 10 espècies de plantes su·
periars per inventari) (Taula 1) i apareix
sempre per sobre dels 2.600 m amb un
.òptim als 2.900-3.000 m. Llevat de les tres
espècies característiques, les espècies de
l'aliança i de l'ordre (Androsacion vandellii,
Androsacetalia vandellii) pròpies d'altres
comunitats rupícoles de la regió hi són pràc
ticament absents, probablement a causa de
les condicions climàtiques extraordinària
ment ext'remes a què són sotmeses. Les es
pècies acompanyants són pròpies d'am
bients pedregosos, com ara Saxífraga
oppositifolia, Hutchinsia alpina i Poa laxa, o
bé dels pradells amb poc sòl de les zones
culminals (Silene acaulis, Anneria maritima
ssp. alpina, Festuca borderi). Els briòfits més
abundants són Grimmia affinis i G. incurva,
dues molses saxícoles pulviniformes,
pròpies dels estatges alpí i subnival, i Disti
chium capillaceum, espècie fissurícola de
prefèrencies calcícoles.

TAULA I. Saxifragetwl1 iratianae.

- 5 lUo 7 2~0 3~6oNúm. d'inventari I 2 3 4
Altitud 3.030 3.005 3.000 3.010 2.995 2.800
Cob. her?~cia «()lo) 0.2 0.5 1.0 0.3 0.5 0.1 1.5 0.1 1.0

W N NW N NW N N S Worientaclü
60-90 80-90 70 80 90 80 80-90 90 90Inclinació (0) .

superfície estudiada (m2
) 16 21 20 10 10 4 10 6 12

Característiques d'ass. i al.
(Al1drosaciol1 l'Ql1dellii)
saxífraga pubescel1s ssp.

1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 2.3 + 1.3iraliana
saxifratza retusa + +

"Draba ladnizel1sis +

e 'racterístiques d'ord. (An-
drosacelalia val1dellii) i el.
(Asple,!-ietea. l1'i~homal1is)

+potenlllla 11lvahs

COIUrranyes
1.3 1.3 + 1.3 1.3 1.3Saxi l'aga bryoides + + +

Saxifraga oppositifolia 1.3 1.3 + 1.3 + + 1.3 /J.3
Hutchinsia alpilta + + + + + 1.2 + +
Poa laxa + + + + + +
Silene acaulis + + + + 1.3
Anneria maritima ssp. alpi-

+ ++ + +lla + +Festuca borderi + +
Minuartia sedoides + + +

dSaxifraga nwschata +
Draba carinthiaca + +
Poa alpina +
Leontódon pyrenaieus +
RanuneuIus glaciaIis +
Cerastium alpinum

+ssp. lanatum

Briòfits
x ·xGrimmia affhlis x x x x x

Distichiwn eapillaeeul11 x x x x x
Grimmia ineurva x x x x
Barbilophozia hatcheri x x
Mnium hornwn x x
Pogonatum urnigerul11 x x
Polytrichwn aIpinum x x
Tortella tortuosa x x

Briòfits presents en un sol inventari: Amphidiuln mougeotii (9). Andreaea angustata (3). Bartramia
ithyphylla (7). Didymodon asperifolius (3). E1!caIY/J.ta rhab4ocf}-rpa (9). Hypn~m revo~u.lU~n (7). LesCLI-
raea saxicola (7). Myurella juIacea (9). PIagwthecwm eavlfoltum (2). Polytnehwn p¡[lfe1Um (2).

Localitats dels inventaris: Inv. 1: C~ma-lo-forno, Vall d~ la ~oguera de Tor, CH 21. In.vs., 2 i 3:
Besiberri Sud, Vall de la NoJuera de Tor, CH 21. Inv. 4: ~eslbern Nord, Vall de~gue~aRlbagolí~a-
na CH21 Inv S·Besiberri elMig Vall de la Noyuera Ribagorçana, CH 21. Inv:.. IcFeIX~ e
la No ue~ Ribagorçana, CH 12. I~v. 7:~de a Gerbosa, Vall d'Aran \riu Nere), C~ 12. nv. C,:p
de To~o, Vall d'Aran (riu Nere), eH 12. v.. Tuc de Mulleres, Vall de a Noguera Rlbagorç (nu
Salenques), eH 12.
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Companyes
Silene acat/lis
Poa alpina
Primula integrifolia
Saxifraga oppositifolia
Poa laxa
Saxifraga moschata
Saxifraga retusa
Agrostis alpina . .
Saxífraga pubeseens ssp. /fatlana
Sibbaldia proeumbens
Hutchinsia alpina
Linaria alpina
Alchemilla fissa
Gentiana nivalis
Thymus nervosus
Antennaria carpathica
Oxyria digyna
Draba fladnizensis
Arenaria grandiflora
Alchemilla gro hybrida
Carex parviflora
Cardamine resedifolia
Sedum alpeslre
Sempervivum montantlm .
~ca:r:da:m:i:ne:be:il=id=if:ol=ia~5S=p:.~a=IP~m=a__~__-.:-_ _ :...- _

Característiques d'ord. i c~..(~arice.
talia eurvulae, Juncetea tflfldl)
Luzula spicata
Agrostis rupestris
Phyteuma hemisphaericum
Cerastiwn alpinum var.lanatwn
Pedicularis kerneri

1 2 3 4 5 6 m (8, (9\ rM II O3~1O 2~395 2~tO~
Núm. d'inventari 3.0003.0102.9002.9902.975 2.920 l-sIó~~~~ 3.0~0 . 75 . 75 . 65 70
Acolt~~~erbàcia (%) 65 80 40 80 65 60 ~ W NE WSW W SSE E W

WSW S W E E W 20 20 O 20 12
Orientació 55 30 25 10 30 20 35 20 106 302 3 6 5 16 16
Inclinació (o) 3 10 6 4 15 4 3 16
superfície estudiada (m2

)

Característiques idiferencials d'ass.
Festuca borderi 2.2
saxifraga bryoides 2.3
potentilla frigida 1,2
Erigeron uniflorus ssp. unif/orus +
Draba carinthiaea

Característiques d'al. (Festucion ai
roidis)
Minuartia seddides ,
Anneria maritima ssp. alpma
Leontodon pyrenaicus
Care;: Cl/rvula ssp. curvula
Gentiana alpina
Leueanthemopsis alpina
Euphrasia minima
Minuartia reel/rva
Jasione erispa
Oreoehloa disticha ssp. blanka

TAULA lI. Saxifrago-Minuartietum sedoidis.d'aquesta comunitat i, segons una primera
impressió, és difícil de caracteritzar fitoso_
ciològicament.

2. Els replans

Els replans on es pot acumular un mínim
de sòl són proveïts d'una v~g~tació bastant
densa, dommada per camefits pulvinifor_
mes i per hemicriptòfits, on Minuartia sedol_
des i Silene acaulis acostumen a ser les es
pècies principals (faula II). Aquesta
vegetació es presenta en tot tipus d'orienta_
ció, en indrets plans o moderadament incli
nats. El recobriment herbaci és força im
portant (40-80 %) i la riquesa especifica és
notable (IS a 23 espècíes de plantes supe
riors per inventari). Les espècies caracterís
tiques de la comunitat són Potentilla frigida,
Festuca borden i Draba carinthiaca. Saxifra
ga bryoides i Erigeron uniflorus es compor
ten com a espècies diferencials respecte
d'altres comunitats de l'aliança Festucion
airoidis. La inclusió d'aquesta comunitat en
aquesta aliança no ofereix cap dubte, atès
l'elevat grau de presència i recobriment de
les espècies que la caracteritzen (Minuartia
sedoides, Armeria maritima ssp. alpina,
Leontodon pyrenaicus, Carex curvula ssp.
curvula, Leucanthemopsis alpina, Gentiana
alpina, etc.). Les espècies de Caricetalia cur
vulae i de Juncetea trifidi són també abun
dants (Luzula spicata, Phyteuma hemisphae
ricum, Agrostis rupestris). Com a acom·
panyants apareixen espècies alpines amb
una àmplia distribució ecològica (Silene
acaulis, Poa alpina, Primula integrifolia,
Saxifraga moschata), espècies dels Androsa
cetalia alpinae (Saxifraga oppositifolia, Poa
laxa) i dels Androsacetalia vandellii (Saxi-

i fraga retusa, S. pubescens ssp. iratiana). Les
criptògames es presenten amb una certa re·
gularitat en aquests ambients. Els briòfits,
preferentment terrícoles, arriben a cobrir
petites superfícies de terreny; el més comÚ
és Polytrichum piliferum, acompanyat sovint
per Pogonatum urnigerum o per Polytrichum
juniperinum. Els liquens, llevat de Cetraria
islandica, són poc abundants.

Els inventaris de la Taula II corresponen
al Saxifrago-Minuartietum sedoidis, associaM
ció recentment descrita per CARRILLü
(1984) i CARRILLO & NINOT (1989) de les
crestes i carenes culminals de l'Alta ·Riba
gorça i el Pallars. Festuca borderi i Potentil/a
frigida es revelen com a espècies molt fidels
a la comunitat, amb la particularitat d'ésser

Les fanerògames es localitzen exclusiva~

ment a les petites fissures de les roques, allà
on les llavors tenen un mínim de sòl per a
germinar. Hom observa un progressiu enri~

quiment específic a mesura que augmenta
la mida de les escletxes i, òbviament, de la
quantitat de sòl que retenen. Les espècies
típicament casmontiques perden importàn
cia i augmenten en nombre i recobriment
les espècies dels prats alpins silicícoles (Fes
tucion airoidis) fins a constituir una comu
nitat que té més relació amb aquests prats
que no pas amb la vegetació de les roques.

Els inventaris fue es presenten poden
identificar-se amb a comunitat de Saxifraga
iratiana indicada per CHOUARD (1949) de la
regió de Néouvielle i descrita per NÈGRE
(1968) de la vall d'One, als Pirineus Centrals
francesos. QUÈZEL (1956) retroba aquesta
comunitat a la Zona del Mont Perdut i nosal
tres hem observat que apareix també al
massís de la Maladeta. Als Pirineus Orien
tals, fins a l'Arieja, e! Saxifragetum iratianae
és desconegut. En indrets semblants apa
reix, però, una comunitat afí, el Saxifrage
tum retusae (GRUBER, 1978). Saxifraga retu
sa té el seu límit de distribució occidental al
massís de Besiberris (BALLESTEROS, 1989) i
apareix en alguns dels inventaris dei Besi
berri Sud, però la comunitat és assimilable
al Saxifragetum iratianae. Segons CARRILLü
& NINOT (1986) el límit oriental d'aquesta
comunitat es troba al Pallars Sobirà (vall
d'Espot). D'altra banda, altres comunitats
rupícoles i silicícoles de l'estatge alpí que
apareixen a la regió, relacionades amb el
Saxifragetum pubescentis o amb el Saxifra
go-Androsacetum vandellii (GRUBER, 1978;
CARRIILO & NINOT, 1986) tenen un límit alti
tudinal (2.600-2.800 m) que no els permet
colonitzar aquestes elevades crestes.

A les roques orientades al sud.Ies espècies
característiques del Saxifragetum iratianae
manquen gairebé totalment. llevat d'alguna
excepció (inventari 8). Les escletxes de les
roques són colonitzades bàsicament per Po
tentilla nivalis, Saxifraga oppositifolia, Hut
chinsia alpina, Thymus nervosus i algunes
espècies del Festucion airoidis com Agrostis
rupestns, Phyteuma hemisphaericum i Festu
ca borderi, entre altres. Aquesta comunitat,
que hom ha observat als espadats del Besi
berri Nord i de! tuc de Mulleres, es relacio
na amb el Potentillo-Phyteumetum hemi
sphaerici descrit per NÈGRE (1968) dels
Pirineus Centrals francesos. Hom no dispo
sa, però, d'inventaris prou satisfactoris
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Briòfits • • • • f
PolytrichwJ1 pilifertlm x x x x x x X
Distichilll11 capillaCelll1l x x X

HYPl1l1l11 revoltllllm .x x x
P0f,0l1atwn urnigerlll11 x x x
Po ytrichllm jllniperinulJ1 x X x
Barbilophozia hatcheri x x
Encalypta rhabdocarpa x x

Líquens
Celraria islandica x x x x x x x x x x
ThalJ1l1olia vermiclIlaris x x x
Cornicularia normoerica x x

Presents en un sol inventari: Briòfits: GymJ1omitriol1 concinna/lIm (5). Brywl1 pseudotrique/rtlm (2). Cirriphyllwl1 cirrosul1I (3),
Dicranwll muehlenbeckii var, negleC1WJ1 (10). Di/richul11 flexicaule (1), Drepanoclad /lS revolvens (5). MYlIrella illlacea (1). Polytn'chu/Il
alpinul11 (3). Tor/ella densa (lS). Tortella Jortuosa (12). Líquens: Cetraria juniperina var. terres/ris (8). CeJraria Ilivalis (8).

Localitats dels inventaris: Inv. 1: Coma-lo-fama, escletxes de roques, Vall de la Noguera de Tor. CH 21. Inv, 2: Besiberri Sud
escletxes de roques, Vall de la Noguera de Tor, CH 21. Inv. 3: Besiberri del Mig, pradell, Vall de la Noguera Ribagorçana, eH 21.Inv:
4: Cresta de Besiberris, escletxes de roques, Vall de la Noguera de Tor, CH 21. Inv. 5: Avellaners, pradell culmina!, Vall de la Noguera
de Tor, CH 21. Inv. 6: Besiberri Nord, escletxes de ro ues, Vall de la Noguera Ribagorçana, CH 21. Inv~re~t, pradell
culmina!, Vall de la Noguera Ribagorça ,CH 12.Jn . e ,pradell, VaU de l'Essera, CH 12.~ ~mae Saléña1leS,
pradell rocós, Vall de l'Essera, CH 12, . a-- de Tor escletxes e roques, Vall d'Aran (riu Nere), CH 12.In\'.II;~,
pradell, Vall de la Noguera de Tor, eH 21. Inv. 1 : esiberri Sud, pradell, Vall de la Noguera de Tor, CH 21. Inv. 13: Cresta de
Besiberr~'s,pradell,Jal! de la Noguera de Tor; Cif 21. Inv. 14: Avellaners, col!et d:ls Estanys Gelats, Vall de la Noguera de Tor,. CH
21. Inv. --, -¡fe Mufh , pradell, Vall de l'Essera, CH 12. Inv. 16: Beslbem Nord, escletxes de roques, Vall de la Noguera
Ribagorçana, CH .

TAULA III. Gentiano-Caricetum curvulae saliceto
sum herbaeeae.

3. Les tarteres i els repeus dels espadats

Les plantes pròpies de les tarteres (AI1dro
sacetalia alpinae)-es -localItzen, preferent~
ment en dos indrets diferents.

D'l~na banda les tarteres d'origen morrè
nie originades 'sota les geleres situades pe:
sobre dels 2.700 m, orientades al nord, est I
oest duen una comunitat dominada per
plantes de l'ordre Androsacetalia alp,in.ae
amb Oxyria digyna i Poa laxa com a espeCIes
principals; l'inventari 8 (Taula IV) c~racte
ritzaria sumàriament aquesta comunItat. En
els indrets més humits i freds apareixen Ra
nunculus glacíalis i Andros,ac,e ciliata (in
ventaris 4 a 7; Taula IV), especIes molt rares
a la regió. La vegetació d'aquestes tarteres
té un recobriment molt feble, fins al punt
que sovint no assoleix un 1 %; la riguesa es
pecifica és també baixa (8-18 espe~les de fa
nerògames per inventari). En els Il(ven.ta.ns
hom observa un nucli important d especIes
de l'aliança Androsacion alpinae (Ranuncu
lus glacialis, Oxyria digyna, Poa laxa) men:
tre que les espècies del SeneClOn leucophylll
hi són escassament representades (Saxlfra
ga geranioides). Les plantes dels Androsace
{alia alpinae són comunes (H.utc~mslQ.alpl~
na, Saxifraga oppositifolia, Lmarza alpma) I

també apareixen algunes. plantes amants
dels sòls pedregosos (Stu;l(raga mosclu!ta,
S. bryoides, Armeria mantlma ssp. alpmt¡t,
Leucanthemopsis alpina). Les molses me~
freqüents són Polytric~~m s,ex.angula~e 1

Mniobryum wahlenbergu, espeCIes ter~Ico

les, i Dicranoweisia crispula, molsa saxlcola
pulviniforme. . .

Els repeus dels cingles I espadats onen
tats al nord amb geleres permanents al seu
dessota te~en una vegetació pràcticament
idèntic~ a la de les tarteres anteriorment
descrites (inventaris 1 a 3; \a~la IV). La ri
quesa especifica (14 a 20 espeCIes de fanero
games per inventari) és Ileugeramt?nt.sup~
rior i el recobriment herbacI Ja es
apreciable (5-30 'lo). Acausa d~ I~ seva situa
ció microtopogràfica, les e.specIes .dels -p,e
lits pradells culminals (Saxlfrago-Mmuartl~;

tum sedoidis) hi tenen una representacIo
més important que a les tarteres.

En general, els inventaris que ~s presen
ten es relacionen amb la comumtat de les
tarteres alpines humide~ del massí~ de
NéouvielIe amb Oxyria dlgyna, Doronu:w;z
grandiflorum i Ranunculus glaczalts
(CHOUARD, 1949). Les comunit~t~amb Ox:>:
ria digyna de gran part dels PIrmeus (Pm-

2.3
+

+
+
+

3.3
2.2
2.2
1.3
1.1
1.1
+
+

2.1
1.1
+

1
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Companyes
Saxifraga bryoides
Silene acaulis
poa alpina

En alguns indrets fortame,nt inclinat?,
d'orientació sud, poc ventats I amb un sol
ben constituït es desenvolupa un poblament
herbaci i arbustiu molt divers, on juguen un
paper important algunes espècies molt
abundants a l'estatge alpí com ~ó~ Festu.cq.
eskia, Trifolium alpinum, VaCClnlWtl u!lgl
nosum i Helietotrichon sedenense, les quals
tenen en aquest hàbitat l'únic lloc on pros*
perar en aquestes altituds. Ho~ obse:va
una barreja d'espècies del Fe~tu.cu?n eskl.ae,
el Nardion el Feslucion airOldts I el LOIse~
leurio~ Vac~inion amb profusió d'~lgun~ es
pècie alpina banal (Poa alpina, Pnmula mte
grifolia, Thymus nervosus).. Hom ha
observat poblaments d'aquest tIpUS al ves
sant SE del tuc de Mulleres i al vessant SE
del Besiberri Nord, per sobre dels 2.900 me
tres.

Núm. d'inventari
Altitud
Cob. herbàcia (%)
orientació
Inclinació (0) 2
superfície estudiada (m )

Característiques d'ass, i al. (Festuciol1 ai
roidis)
Carex eUfvl/la ssp. eurvula
Gentiana alpina
Leontodon pyrenaicus
Minuartia sedoides
Leucanthemopsis alpina
Armeria maritima ssp. alpina
Minortia reeurva
Euphrasia minima

Característiques d'ord. (Carieetalia curvl-l~
loe) i cI. (luneetea trifidi)
phvteumQ hemisphaerieUll1
Agrostis rupestris
Luzula spïcala

Diferencials de subass.
Salix herbacea
Omalotheca supina

Localitat de l'inventari: Avellaners, callet dels
Estanys Gelats, Vall de la Noguera de Tor, eH
21.

i Leontodon pyrenaicus, espècies dominants
al prat alpí climàcic de la regió (Gentiano
Caricetum curvulae). En altres indrets, pro
bablement amb una innivació més prolon
gada i un sòl encara més ben constituït, hom
ha observat una comunitat ja plenament as
similable al Gentiano-Caricetum curvulae
en la seva variant salicetosum herbaceae
(NÈGRE, 1969), de la qual es reprodueix un
inventari (Taula nI).

El Saxifrago-Minuartietum sedoidis és una
associació pròpia de les zones culminals
dels Pirineus Centrals catalans. Apareix
sempre per sobre dels 2.550 m i assoleix,
almenys, els 3.025 m al massis de Besiber
ris. Probablement es presenta també a la
Maladeta, ja que els inventaris de Salenques
i Mulleres se situen a les estribacions
d'aquest important massís. Això no obstant,
els diferents botànics que han treballat als
Pirineus Centrals aragonesos i francesos
(CHOUARD, 1949; NÈGRE, 1969; RIVAS MARTÍ·
NEZ, 1974; GRUBER, 1978) no indiquen cap
comunitat que pugui relacionar-se amb el
Saxifrago-Minuartietum sedoidis, llevat, evi
dentment, del Gentiano-Caricetum curvulae
(=Oreochloo~Caricetum curvulae).

relativament abundants en els inventaris
realitzats a altituds superiors als 2.900 me
tres.

La comunitat es presenta sota la forma de
diferents variants. Aquestes poden ésser
atribuïdes a diferents estadis successionals
provinents de la disgregació de les roques i
l'ampliació de les escletxes on es presenta el
Saxifragetum iratianae. En un· primer esta~

di, no inventariat, la comunitat és una bar
reja d'espècies rupícoles i dei Festucion ai~

roidis, sovint amb molta Silene acaulis, que,
a mesura que els petits camèfits creixen i les
escletxes permeten la retenció d'una quan
titat més gran de sòl, evolucionen cap a la
comunitat típica (inventaris 1 alIO). Ceras
tium alpinum var. lanatum, Saxifraga pubes
cens ssp. iratiana, Poa laxa i Hutchinsia alpi~

na serien espècies indicadores d'aquest pri~

mer estadi, en el qual encara hi ha un roma
nent important d'espècies rupícoles. Saxi
fraga retusa pot constituir una fàcies en els
llocs més rocallosos i ventats (collet dels Es
tanys Gelats). En els indrets amb un sòl més
profund les espècies rupícoles perden ~m

portància (inventaris 11 allS) i en guanyen
Carex curvula ssp. curvula, Gentiana alpina

100
101



pròpies dels prats alpins (Festucion airoidis)
i varien notablement llurs respectives abunM
dàncies segons els indrets (Armeria mariti
ma ssp. alpina, Carex curvula ssp. curvula,
Agrostis rupestris, Oreochloa disticha ssp.
b/anka). Mereix ésser destacat l'elevat grau
de presència de Poa laxa. El recobriment

Localitats dels inventaris: Inv. 1: Besiberri del
Mig, Vall de la Noguera de Tor, CH 21,~:
Tuc de Mulleres, Vall de la Noguera Ribagorça
na, CH 12.

TAULA V. Omalotheco-Mucizonietum sedoidis.

Núm. d'inventari I /fsoAltitud 2.970
Cob. herbàcia (Ofo) 50 60
Orientació S S
Inclinació (0) 10
Superfície estudiada (m2) 5 2

Característiques d'ass.
Mucizonia sedoides 2.2 2.3
Arenaria biflora 2.3
Cardamine bellidifolia ssp. alpina 2.1

Característiques d'aL (Salicion her-
baceae), ord. (Salicetalia herba-
ceae) i cL (Salicetea herbaceae)
Veronica alpina 2.2 2.2
Sedum alpestre 1.2 1.3
Carex p¡;renaica 1.1 1,2
Omalot eca supina 1,2 2.2
Sibbaldia procu11'lbens + 1.3
Luzula alpino-pilosa +

Comkanyes
Poa axa 2.2 1.3
Anneria mariti11'la ssp. alpina 1.2 1.3
Agrostis rupestris 1.3 +
Carex i:urvula ssp. curvula + +
Gentiana alpina 2.3
Luzula spicata +
Oreochloa disticha +
Phyteuma hemisphaericum +
Epilobiu11'l anagallidifoliu11'l +
Primula integrifolia +
Briòfits
Po~trichum piliferum x x
Po ytrichu11'l sexangulare x
Racomitrium canescens x
Anthelia juratzkana X

4. Les congesteres

Als llocs molt innivats, allà on la neu
aguanta fins ben avançat el mes de juliol,
generalment d'orientació sud, les comuniM
tats són dominades per espècies quionòfiM
les. El seu aspecte és idèntic al de les
congesteres pedregoses situades a la part inM
feriar de l'estatge alpí en orientacions nord.
El recobriment herbaci és important (50 %)
i la riquesa específica oscil.la entre 15 i 20
espècies de fanerògames per inventari.
Hom observa un nucli importantíssim d'esM
pècies de Salicion herbaceae (Mucizonia seM
doides, Carex pyrenaica, Omalotheca supi·
na, Sedum alpestre, Cardamine bellidifolia
ssp. a/pina, Sibbaldia proeumbens, Arenaria
biflora, A/chemilla fissa) i de Salieelea her
baceae (Veronica alpina, Cerastium cerasM
toides). Les espècies acompanyants són

neus Orientals, Andorra, Pallars, Arieja, Vall
d'Aran) han estat. estudiades per GRUBER
(1978), que les descriu amb el nom d'Dxyrio
digynae-Doronicetum viscosae, associació
que identifica amb la comunitat descrita per
CHDUARD (1949). La baixa riquesa específica
i la relativa aleatorietat en la presència de
moltes espècies fan necessaris, però, molts
més inventaris d'aquestes comunitats relaM
donades amb l'Androsacion alpinae per a
obtenirMne una caracterització definitiva.
D'altra banda, la seva afinitat amb les comu
nitats de les tarteres alpines silicícoles situaM
des entre els. 1.800 i els 2.700 m és baixa a
causa de l'absència d'espècies dels Sene·
cian /eucophylli i dels Dryopteridion abbre
viatae. A la regió, l'OxyrioMDoronicetum vis M

cosae substitueix, sempre a la part superior
de l'estatge alpí i en orientacions nord, el
CryplOgrammo-Dryopteridetum abbreviatae
(RIVAS MARTíNEZ, 1974) i, també, una comu
nitat pròpia dels repeus i les escletxes de les
roques humides de l'estatge alpí inferior
(2.200-2.600 m) amb Vio/a biflora, Cystopte
ris fragilis, A/chemilla eatalaunica i diverses
espècies dels Salieetea herbàceae (Ranun
cu/us a/pestris, Veroniea a/pina, A/ehemilla
fissa) i dels Asp/enietea Irichomanis (Poten
tilla nivalis, Asp/enium viride).

;:if Localitats dels inventaris: Inv. aclfdeFeíx~ replans tarterosos sobre gelera, Vall de la Noguera
Ribagorçana, eH 12. Inv. 2: Serra de la Gerbosa, replans de rocasobre gelera, Vall d'Aran (riu Nere),
eH 12. Inv. 3: Besiberri del Mig, replans de roca, Vall de la Noguera Ribagorçana, eH 21 Invs. 4 i 5:
aretxa Peitia (Besiberri Nord), tartera, Vall d'Aran (Valarties), eH 21. Invs. 6 i 7: Besiberri Sud,
tartera. Vall de la Noguera Ribagorçana, eH 21. Inv. 8: Canal de Besiberri del Mig, tartera, Vall de la
Noguera Ribagorçana, eH 21.
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TAULA IV. Oxyrio digvnae-Doron,'celu .
- In VlSCosae.
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3000 m

2900 m

2800 m

VALL DE

BESIBERRIS

VALL DEL

RIU MALQ

Gelera

Oxyrio-Doronicetum viscosae

saxifragetum iratianae

saxifrago-Minua~tietumsedoidis

Omalotheco-Mucizonietum sedoidis

::'i'd'" l'Oxyrio-Dororlicetum viscosae, ric en
e 'a digyna però sense Ranunculus g!a~

O~>;r; ni Androsace ciliata. AI repeu del cmel: ja a uns 2.850 m, els replans de r,?ca
g, elevats poden temr la comumtat
a0~yria digyna ;:t.mb Rarzunculus glacialis.

sobre se succeeixen fins a la cresta el
per' . 1 S'f M'saxilragetum ir~t~an';le. I e . axz rago- 1-

nuartietum sedoldls tIpIC; .Ia prImera comu-
'tat colonitza les roques I la segona els rel

r~ixos amb sòl suficient. S} hi ha al.guna
anal o bretxa amb rocam dIsgregat, hi apa
~ix novament la comunitat d'Oxyria digyna
amb Ranunculus glacialis. Ja al vessant E
eIs cingles no són tan im~osants i el Sa~ifra,
etum iratianae desapareix. L:;t m.eno~ ,mcl,l
~ació del terreny permet una InmVaCI? mes

erUongada i hom obse.rva. vor~ la c:esta,
~rats atribuïbles al Saxltrago-A¡1z.nua,rUetu111
sedoidis en les seves vanants tlplca I de Ca
rex curvula. Una m~ca més avall apa~eix~n
petits replans amb I Omaloth.eco-MuClZ011le
tum sedoidis i, després, .domInen novament
les geleres permar;~nts1 les tarteres despro
veïdes de vegetaclO.

SINTAXONOMIA DE LES COMUNITATS
ESTUDIADES

CI. Asplenietea rupestria Br.-BI. et Meier
1934

Ord. Androsacetalia val'zdellii Bf.-BI.
(1931) 1934

Al. Androsacion vandellii Bt.-Bl.
1926.

Ass. Saxifragelum iratianae
(Chouard 1949) Nègre 1968

CI. Thlaspietea rotlll1difolii Br.-Bl. 1947
Ord. Androsacetalia alpinae Br.-Bl. 1926

Al. Androsaciol1 alpinae Br.-Bl. 1926
Ass. Oxyrio~Doronicetum viscosae

(Chouard 1949) Gruber 1978
CI. Salicetea herbaceae Br.-BI. 1947

Ord. Salicetalia herbaceae Br.-BI. 1926
Al. Salicion herbaceae Br.-Bl. (1921)

1926
Ass. Omalotheco-Mucizonietwn se

doidis Br.-Bl. 1948
CI. ]uncetea trifidi Hadac 1944

Odr. Caricetalia curvulae Br.-Bl. 1926
Al. Festllcion airoidis Br.-Bl. 1948

Ass. Gentiano-Caricetum curvulae
Nègre 1969
Ass. Saxifrago-Minuartietwn sedoi

dis CarriIlo & Ninot 1989

FlG. 2. Visió sinòptica del paisatge vegetal en un transsecte situat entre la vall de Besiberris i la vall del riu Malo.
Schematic, drawing of the vegetallanclscape in a transect between Besiberris valley and Malo river valley.

briofitic pot ésser important i hi dominen
Polytrichum piliferum, P. sexangulare i An
thelia juratzkana.

Els inventaris que es presenten (Taula V)
són atribuïbles a l'Omalotheco-Mucizonie
tum sedoidis (BRAUN-BLANQUET, 1948), asso
ciació molt ben representada a la regió,
principalment entre els 2.200 i els 2.900 m.
Aquesta associació no sembla diferenciable
del Cardamino-Omalothècetum supinae (Rr
VAS MARTÍNEZ, 1969), almenys en el territori
estudiat. L'Omalotheco-Mucizonietu111 se
doidis és una associació representada a tots
els Pirineus catalans i ja ha estat exhaustiva
ment comentada en altres treballs sobre fi~

tosociologia alpina (BRAUN-BLANQUET, 1948;
CARRERAS, 1985; CARR!LLü, 1984).

Ultra les comunitats amb Mucizonia se
doides ja esmentades, hom ha observat al~

guns poblaments amb Salix herbacea situats
per sobre dels 2.800 m, però sense arribar a
constituir una comunitat assimilable a l'An
thelio-Salicetwn herbaceae, associaci_ó que
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es Iocalit7.a entre 2.200 i 2.700 m en el terri
tori estudiat.

5. El paisa/ge vegetal

En l'exposició precedent hom ha comen
tat l'hàbitat i la distribució en l'espai de les
diferents comunitats vegetals identificades.
A continuació hom exposarà la distribució
global d'aquestes comunitats amb la inten~

ció de proporcionar una visió sinòptica del
paisatge, vegetal. En un transsecte que unís
la vall de Besiberris amb la vall del riu Mala,
en sentit W-E, tot passant per la cresta de
Besiberris, hom podria observar les comu~

nitats més significatives (Fig. 2). A Ja vall de
Besiberris, per sota els 2.830 m, al fons de la
vall, dominen les geleres permanents i un
caos de rocs granítics desproveït de vegeta
ció. En enfilar-nos una mica, la incIin~.ció
del terreny augmenta, el volum de les ro
ques disminueix i la disgregació del tarte
ram permet la colonització per les plantes

CONCLUSIONS

La vegetació de la part culminal dels mas
sissos de Besiberris i Mulleres (2.800-3.033
m) és ben ca~ac.teritza?-aper une~ 'p°qlfes
comunitats propIes de I es~atge, alpI I de ~ es
tatge subnival. Són galrebe exclusIves
d'aquestes zones culminals la comun~tat
rupícola aJ.llb Saxifro;ga pubescens ssp. lra
tiana (Saxzfragetum zratzanae), els prats .d~
camèfits pulviniformes amb Potentllla frigI
da i Festuca borderi (Saxifrago~Minuartie
tum sedoidis) i la comunitat de les tart~r~s
amb Oxyria digyna i Ranunculus glacwlz.s
'(Oxyrio-Doronicetum visc?sae). A l'Alta RI
bagorça aquestes comunItats es presenten
exclusivament per sobre dels 2.500-2.600 m
d'altitud i assoleixen els cims més elevats,
per sobre dels 3.000 m. Altres comunitats
(Gentiano-C aricetum ~u;rvu~ae, C?mal?t~e
co~Mucizonietwnsedoldls) son mes proples
de nivells altitudinals inferiors però apa
reixen aquí en situacions especial.ment favo
rables. Finalment, a les zones onentad~s.al
sud i en indrets relativament més cahds
hom observa fragments mal cons.tituïts ~'al
tres comunitats alpines (Festucwn eskwe,
Loiseleurio~Vaccinion).
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