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COMUNITATS VEGETALS DEL CURS INFERIOR
DEL RIU SEGRE

Josep Antoni Conesa *

Abstract

Vegetal comunities in the low Segre

Several plant oommunities near the low Segre bed-river have been studied. One subassociation has
been described: Rubio-Populetum albae Br.-Bl. et O. Bolòs 1957 subass. humuletosum lupuli
subass. nova. Also the communities dynamism is stablished.

Resum

S'estudien les comunitats vegetals que hem reconegut al curs inferior del riu Segre, restringides
a la llera fluvial. Es descriu una nova subassociació Rubio -Populetum albae Br.-Bl. et o. Bolòs
1957 subass. humuletosum lupuli subass. nova. Ensems s'estableix el dinamisme de les comu-
nitats. .
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INTRODUCCIÓ

A la plana occidental catalana els cnrsos perma
nents d'aigua són escadussers si exceptuem els tres
rius pirinencs, el Segre, la Noguera Pallaresa i la No
guera Ribagorçana. Vertaderes vies de desguàs de la
serralada pirinenca i de les serres pre-pirinenques, i
responsables alhora, de l'economia de les comar
ques de ponent, eminentment agríooles.

El Segrc és, dels rius pirinencs de Catalunya, el
que duu la vegetació més oontrastada quan es oom
paren la zona de capçalera i la zona inferior, com
a conseqüència de travessar territoris marcada-
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ment diferents des dels punts de vista climàtic i
orogràfic.

Efectivament, el Segre amb 261 km de longitud
que el fan el riu més llarg de Catalunya té un règim
hidrogràfic pluvinival. La oonca hidrogràfica ocupa
una extensió de 22.921 km2i el cabal del riu al seu
pas per Lleida és de 97 m'I seg.

El Segre, a l'igual que les dues Nogueres, en
tenir un origen pirinenc, presenta un traçat nord-sud
conseqüent amb l'estructura geològica, que
ment es veu modificada en el Segre en la



capçalera, on la fossa cerdana contribueix en e!
traçat oblicu actual del riu, i en el Pre-pirineu més
meridional, al nord de la localitat d'Artesa de Segre.
En tots dos casos la direcció és obliqua a les estruc
tures, de direcció predominant est-oest. La llarga
història geològica de! riu li ha permès de sortejar
serres i altres obstacles naturals; les aigües han
elaborat una tipica morfologia fluvial, llimant el
Pirineu axial i obrint-se cami a través de les serres
marginals pre-pirinenques, abans no arriben a la
plana. Aquest límit morfològic ve a coincidir allí on
les aigües de la Noguera Pallaresa es barregen i es
confonen amb les del Segre; al nord de la localitat de
Camarasa, al mateixpeu de la resclosa del matcix
nom.

Els darrers 70 km coincideixen amb el curs
inferior de! riu, e! qual travessa la baixa Noguera i la
comarca deLSegrià. Aquest recorregut és planer i
serpentejant, perfuctament comprensible ja que des
del congost de'Camarasa, entre les serres de! Mont
roig i Carbonera fins a l'aiguabarreig amb l'Ebre, a
la localitat aragonesa de Mequinença, el riu descen
deix amb un pendent mitjà de l'ordre del 0'28%.

Des del punt de vista botànic és aquest tram
inferior, sotmès a un clima mediterrani continental
subàrid, el més interessant. La substitució progres
siva d'espècies lligades més o menys al bosc de
ribera o a l'ecosistema fluvial, que es produeix a
mesura que es descendeix des de la zona de capça
lera, és molt més marcada en iniciar-se la plana. Les
fluctuacions de! nivell de l'aigua es tradueixen, en la
vegetació, en un empobriment selectiu de les espè
cies que necessiten un nivell freàtic constant, de
manera que incorporen plantes ben adaptades a les
característiques del clima mediterrani; de tota ma
nera, algunes espècies euro-siberianes montanes
descendeixen fins a la plana i contribueixen a crear
unavegetació que novament contrasta amb la del
territori.

En aquest treball volem donar a conèixer les
comunitats vegetals que hem reconegut en e! curs
inferior del riu Segre, pcr bé que solamcnt aquelles
que es restringeixen al propi llit del riu o a les seves
proximitat,. En aquest sentit hem considerat oportú
intcgrar dins d'aquest espai fisic les comunitats
arvenses de reg, que pe! que fa al baix Segrià arriben
fins al mateix marge del riu, resseguint els camps dc
fruiterars ben regats i drenats per les aigües del riu
Segre.

Finalment hem d'indicar que els noms dels
tàxons utilitzats en aquest treball coincideixen amb
el, que proposen HAI.LYDAY & BEADLE (1983) en el
volum VI de Flora Europaea.
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DESCRIPOÓ DElES COMUNITATS

La vegetació aquàtica

La vegetació aquàtica del riu Segre i de les
basses s'agrupa cn les classes fitocenològiques
Lemnetea i Potametea, que abasten, respectiva
ment, les comunitats de plantes flotants i arrelades
però semi-submergides.

CI. LEMNETEA

Vegctació dulciaqüicola no arrelada i formado
ra de plèuston. En e! nostre territori, aquesta vegeta
ció únicament incorpora comunitats d'acropleustò
fits, és a dir, de plantes cormofítiques que floten a la
superficie de l'aigua.

Un sol ordre, Lemnetalia minoris, i una sola
aliança, Lemnion gibbae, que agrupa comunitats
d'acropleustòfits no estratificats i d'aigües eutròfi
ques.

Lemnetumgibbae (W. Koch 1954) Miyawaki
& J. Tx. 1960 (taula 1)

Comunitat d'aigües eutròfiques amb abundants
ions solubles; constituïda en e! territori estudiat per
Lemna gibba que en ocasions és acompanyada per
una fàcies de Lemna minoro

Es fa als rabeigs delriui ales basses d'aigua, i
asso leix el màxim desenvolupament a finals de
l'estiu.

CI. POTAMETEA

Correspon a les comunitats de cormòfits sub
mergits i arrelats al fons del riu i dels bassiols. En el
territori es troben representades per l'ordre Magno
potametalia i l'aliança Magnopotamion, a la qual
pertanyen les comunitats que es desenvolupen en
aigües dolces de profunditat superior als 70 cm.
Hcm reconegut una sola a,sociació:

Potamo pectinati-Myriophylletum spicati Ri
vas Goday 1964 corro

Comunitat molt pobra en espècies, reduïda
bàsicament a Myriophyllum spicatum. Aquesta es
pècie caracteritza les aigües eutròfiques i calentes,
circumstància aquesta darrera que es dóna especial
ment a les depressions, afavorint el desenvolupa
ment de miriofiHum.

La comunitat està representada al llarg de tot cl
curs baix de! riu, però adquireix gran importància en
el tram Balaguer-Seròs tot coincidint amb e! major
grau d'eutrofització i mineralització de les aigües.



Un inventari pres a Vilanova de la Barca dins
bassiol amb un rccobriment del 100%, supcr
estudiada 2 m', ens mostra; característiques de

l'a~;sÜ'ciacíó i de les unitats superiors (Magnopota
Magnopotametalia, Potametea); Potamoge

pectinatus 3.3, Myriophyllum spicatum 5.5,
comp,anya: Lemna minor 1.1.

D'altra banda cal dir que Potamo pectinati
MvrüJp)'-¡y//etum spicati va ésser descrita per RI-

GODAY (1964: 198) dels rius Guadiana i Zújar
sota el nom d'assocíació de Potamogeton pectinatus
i Myriophyllum spicatum, fet aquest que fa que el
nom de l'associació hagi d'ésser corregit d'acord
amb l'article 41 del Codi de Nomenclatura Fitoso
ciològica.

La vegetació hidròfila dels marges

Correspon a les comunitats aquàtiques helofíti
ques pertanyents a la classe Phragmitetea, que es
desenvolupen discontínuament al llarg del riu en els
trams de corrent lent i, de manera constant, als
marges de les b¡¡sses que mantenen un nivell d'aigua
perllongat i permanent. .

Hem reconegut un ordre, Phragmiteta/ia, amb
tres aliances: Phragmition, Magnocaricion i Glyce
rio-Sparganion.

Al. PHRAGMITlON

Comunitats dominades pels canyissos i les
bogues. A les basses, aquestes comunitats ocupen la
posició més interna al llarg de tot l'any, mentre que
al riu, en arribar l'estiu, la disminució del cabal
ocasiona que extenses superfícies properes a l'aigua
restin emergides, essent ocupades per comunitats de
P/antaginetalia i Bidentetea.

Typho-Schoenoplectetum glauci Br.-Bl. et
O. de Bolòs 1957 (taula 2).

Aquesta associació correspon al canyisser típic
tot i que freqüentment es poden diferenciar ducs
variants segons la dominància de la boga (Typha
angustifolia) o del canyís (Phragmites australis).

El canyisser té, en el riu, un paper de comunitat
colonitzadora. La tallada del bosc de ribera en zones
de poca fondària permet el desenvolupament d'a
questa comunitat, que s'inicia amb una població
~asimonospccífica de T. angustifolia, més rara
ment de T. /atifo/ia; una vegada transcorreguts dos
o tres anys s'íncorporen altres helòfits, príncipalment
Lythrum salicaria, Pha/aris arundinacea i Phrag
mites australis.

Els inventaris 1-9 corresponen a la subassocia
ció típica typho-phragmitetosum austra/is Br.-Bl. et
O. de Bolòs 1957, pròpia de llo'cs amb aigües poc
profundes. L'inventari 10, realitzat a molt poca
distància de l'aiguabarreig del Segrc amb l'Ebre a la
cua d'un dels braços de l'embassament de Riba
roja, pertany a la subassociació /ysimachietosum
vu/garis O. de Bolòs et R.M. Masalles 1983 que es
fa en els llocs d'humitat freàtica constant, però que
rarament resten coberts d'aigua; constitueix el tràn
sit a comunitats de Magnocaricion e/atae.

Scirpetum maritimi-litoralis Br.-Bl. 1931

Quan les aigües presenten una certa proporció
de sals, fenomen que es dóna amb més freqüència a
les basses de poca fondària, el canyisser s'empo
breixen espècies i apareixScilpus maritimus, l'es
pècie dominant d'aquesta comunitat.

A l'estiu, algunes d'aquestes basses poden
romandre totalment eixutes durant un període de
temps curt, sense que això perjudiqui el més mínim
a la comunitat.

Disposem d'un inventari pres a Pardinyes
(Lleida) al marge dret del riu Segre; localització
CG03lO, altitud 160 m, recobriment total 100%,
alçària de la vegetació 0,3-1,2 m, superfície estudia
da 25 m'; característiques de l'associació i de les
unitats superiors (Phragmition, Phragmitetalia,
Phragmitetea): Scirpus maritimus 3.3, Typha an
gustifolia 1.I,Lycopus europaeus +, funcus subno
du/osus +; companya; Paspa/um paspa/odes 2.2.

Al. MAGNOCARICION ELATAE

S'agrupen en aquesta aliança aquelles comuni
tats que poden estar sotmeses a variacions impor
tants del nivell de l'aigua; mentre a l'hivern i a la
primavera el sòl està entollat, resulta freqüent que en
arribar l'estiu el sòl es mantingui humit però no
cobert d'aigua.

A les basses i als fons de valls propers al riu,
aquestes comunitats, àmpliament dominades per
ciperàcies, ocupen la posició més externa dels Phrag
miteta/ia, mentre que a la ribera o bé són absents o
bé formen una estreta sanefa que fa difícil la seva
caracterització.

Cladio-Caricetum hispidae O. de Bolòs 1967

Comunitat d'hemicriptòfits que es desenvolupa
sobre sòls permanentment humits, però en els que
no manquen sals dissoltes.

N'és l'espècie més abundant i característica
Carexhispida juntament a la qual hi fan costat/ris
pseudacorus, Lycopus europaeu,; A/thaea officina
lis i Phragmites austra/is.



AI. GLYCERIo-SPARGANION

Vegetació de sèquies i de trams trenats del riu,
en llocs de poca fondària, però on el corrent sigui
ràpid i constant. En el territori, hi hem reconegut una
sola associació.

Helosciadietum nodijlori Br.-BI. 1931 (= Apie
tum nodiflori) (taula 3)

Comunitat que posseeix un grau alt de recobri
ment, proper al 100%, tanmateix una pobra diversi
tat d'espècies, en especial d'aquelles que han de
permetre caracteritzar l'ordre i la classe.

En el territori són freqüents les variants d'A
pium nodif/omm i de Veronica anagallis-aquatica.

La vegetació higròfila

CI. MOLlNIO-ARRHENATIIERETEA

Les comunitats higròfiles ocupen una bona part
de les terres de l'Europa central des d'on, empobri
des, irradien fins a terres mediterrànies cercant sòls
humits i ambients frescals. Aquestes comunitats
s'inclouen enla classeMolinio-Arrhenatheretea.

Aquestavegetació ocupa, en el territori, una
superfície d'escassa importància i queda limitada
als sòls de nivell freàtic elevat durant tot l'any;
circumstància que solament es dóna alfons de les
depressions i desnivells importants en les proximi
tats del riu i zones planeres com ara mitjanes i
desguassos de sèquies. Lateralment aquesta vegeta
ció passa a comunitats dePhragmitetalia.

Hem reconegut un ordre, Molinio-Holoschoe
netalia, que reuneix les jonqueres i herbassars dels
sòls humits de la regió mediterrània, i l'aliança
Molinio-Holoschoenion que agrupa les comunitats
denses on abunden els hemicriptòfits.

Cirsio-Holoschoenetnm Br.-BI. 1931 (= Ho
loschoenetnm) (taula 4)

Jonqueres denses dominades per Holoschoenus
vulgaris en les quals es refugien plantes pertanyents
a altres ordres i classes, especialment de
Phragmitetalia i Plantaginetea, indicadores aques
tes darreres de sòls compactes.

Els nostres inventaris són referibles a la
subassociació agrostio-potentilletosum reptantis. O.
de Bolòs 1962, pròpia de llocs reiteradament visitats
per animals que afeixuguen els sòls.

La vegetació rupestre

La presència de roques compactes sembla estar
en contradicció amb la plana ponentina, especial-
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ment a la ribera del Segre on el treball geològic del
riu al llarg de milers d'anys ha imposat al relleu les
seves pròpies formes. No obstànt això, la terrassa
situada a 20 m sobre el riu ha estat afectada, en
alguns punts de la baixa ribera del Segre, per una
intensa erosió que ha permès de deixar al descobert
els paquets de gresos i argiles oligocènics que la
suporten sobre la que se situa una part de l'horta.

La infiltració d'aigua a través de les terrasses,
principalment procedents del reg, i l'erosió, han
afectat la part basal d'aquestes capes fmes fms a ge
nerar-se profundes incisions laterals a manera de
baumes. Dins d'aquestes, és possible de trobar-hi
una representació de comunitats rupícoles de ro
ques compactes seques de la classe Asplenieiea
rupestria i de degotalls calcaris referibles a la classe
Adiantetea.

D'altra banda, les comunitats pròpies de pe
drusques mòbils integrades dins la classe Thlaspie
tea rotundifolii són més freqüents, donat que els
al·luvions del riu són un exceHent suport per a la
vegetació d'estratègia glareícola:

CI. ADIANTETEA

Comunitats dels degotalls d'òptim mediterrani.
Un sol ordre, Adiantetalia, i una aliança,Adiantion.

Eucladio-Adiantetum Br.-BI. 1931 (taula 5)

Dos inventaris realitzats en una bauma de la
terrassa inferior del Segre, prop d'Aitona, ens per
meten de constatar la presència d'aquesta comunitat
a les terres eixutes segrianenques.

CI. ASPLENIETEA RUPESTRIA

Hem reconegut en el territori estudiat comuni
tats casmofítiques nitròfiles que s'agrupen en l'ordre
Parietarietalia muralis, pertanyents a l'aliança
Centrantho-pqrietarion de distribució bòreo-medi
terrània i submediterrània. Una sola associació.

Parietarietummurale (Arènes) Br.-BI. 1932

Comunitat amb Parietaria dif.fusa com a espè
cie única o dominant, pròpia de parets i roques
ombrívoles. Es localitza al peu de les baumes, on hi
freqüenten alguns animals, ocells, principalment,
que subministren la font de nitrogen.

Adjuntem un inventari realitzat al peu d'una
bauma prop d'Aitona; localització BF 8996, altitud
105 m, recobriment 100%, superfície estudiada
4 m', referible a la subassociació adiantetosum ca
pilli-veneris M.R Crespo et G. Mateo 1988 de llocs
remintoladors d'aigua. Característiques de l'asso-



ciació i de les unitats superiors (Centrantho-Parie
tarion, Parietarietalia, Asplenietea rupestria): Pa
rietaria diffusa 5.5; diferencial de la subassociació:
Adiantum capillus-veneris +; companya: Rubus ul
mifolius 1.1.

CI. TIILASPIETEA

La vegetació glareícola, pròpia dels clapers i
codolars s'agrupa en la classe Thlaspietea.

A la terra baixa solament es presenten comuni
tats mediterrànies que s'integren a l'ordreAndrya
letalia ragusinae. En el territori han estat reconegu
des dues aliances.

Al. ANDRYALO-GLAUCION

Comunitats dels codolars emergits de vora el
riu. Una sola associació.

Adryaletum ragusinae Br.-Bl. et O. de Bolòs
1957 (taula 6)

Associació caracteritzada per la presència de la
llonja (Andryala ragusina) i una lleteresa (Euphor
bia seguieriana) a la qual acompanya un petit con
junt d'espècies anuals.

La comunitat és rara en el territori, mostra un
baix grau de recobriment, tot colonitzant superficies
reduïdes dels codolars, allí on existeixen elements
fins entre els còdols. Això permet d'indicar que la
comunitat, a diferència de la següent, cerca llocs on
els còdols han assolit una certa estabilitat, circums
tància que permet la transgressió de plantes de
Thero-Brachypodietalia.

Al. PIMPINELLO-GOUFFEION

Lactuco-Silenetum inapertae O. de Bolòs 1956
(taula 7)

L'aliança Pimpinello-Gouffeion agrupa comu
nitats de les pedrusques de la baixa muntanya
mediterrània, entre les que es considera l'associació
que estem tractant.

Els inventaris de la taula 7 semblen correspon
dre a aquesta associació, tot i que han estat confec
cionats en els codolars del riu Segre, per la qual
cosa, per definició, haurien de considerar-se perta
nyents a l'aliança Andryalo-Glaucion, i més quan hi
manquen les característiques de l'aliança, com
Ptychotis sa:xifraga i Galeopsis ladanum que mai
no les hem vistes a la plana ponentina.

D'altra banda, la nostra comunitat no colonitza
els mateixos llocs que l'Andryaletum ragusinae,
sinó que mostra una certa preferència per ocupar els
codolars que conformen la plana aHuvial més pro
pera al marge del riu, és a dir, poc o gens estabilitzats

i sense materials fins. En cert aspecte, l'ecologia
d'aqueixos codolars no difereix gaire de les pedrus
ques sotmeses a moviments gravitacionals que no
contribueixen gens a l'estabilitat. Al riu, el movi
ment dels còdols és provocat per les revingudes i
crescudes del nivell de l'aigua que remou constant
ment els codolars més propers al llit del riu.

Caldrà realitzar més inventaris d'aquesta co
munitat per veure si es confirma la seva inclusió en
l'associació Lactuco-Si1enetum, per bé que Euphor
bia seguieriana, espècie que mai no es presenta als
clapers, podria ser considerada espècie diferencial
d'una nova associació.

La vegetació nitròfila

Lavegetació nitròfila que es desenvolupa als
marges del riu Segre se separa, segons l'ecologia, en
tres grups clarament diferenciats:

- Vegetació nitròfila de llocs generalment humits,
però molt trepitjats i afeixugats, que reunim a la
classe Plantaginetea.

- Vegetació nitròfila lligada a les terres humides
en la pr.aximitat de vores d'aigua. També coneguda
com vegetació higronitròfila.

- Vegetació herbàcia ruderal formada bàsica
ment per teròfits d'òptim mediterrani, aplegada en
l'ordre Chenopodietalia de la classe Ruderali-Seca
lietea.

CI. PLANTAGINETEA

La classe Plantaginetea reuneix comunitats de
camèfits reptants i hemicriptòfits de port herbaci
dels sòls calcigats que formen conjunts atapeïts i de
poca alçària (gespes).

Hem reconegut tres aliances que s'inclouen en
l'ordrePlantaginetalia: Polygonion avicularis, que
aplega les gespes calcigades d'òptim eurosiberià,
però amb irradiacions a les parts més humides de la
regió mediterrània; Pa~palo-Polypogonionsemi
verticil/ati, de les gespes dels sòls molt humits de
distribució mediterrània i Trifolio-Cynodontion, de
gespes de distribució també mediterrània però prò
pies de sòls subhumits, és a dir, sotmesos a desseca
ció estival.

Al. POLYGONION AVICULARIS

Lolio perennis-Plantaginetum majoris Beger
1930 (taula 8)

Aquesta és una comunitat montana que davalla
fins a la plana segrianenca. Es fa als camins que
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discorren per l'horta i pels marges del riu
humits, nitrificats i trepitjats; d'aquí que els llüstn'5
inventaris incorporin companyes que són plantes
comunes de camps de fruiters de regadiu com ara
Echinochloa colonum, Bromus willdenowii i Seta
riapumila.

AI. PASPALO-POLYPOGONION (= Paspalo-Agrostidion)
Paspalo-Polypogonetum viridis Br.-Bl. 1936

(taula 9)

Comunitat pròpia de llocs molt humits. En el
territori estudiat vénen a correspondre amb el llit del
riu, per la qual cosa gairebé sempre és present una
làmina d'aigua sobre el sòl. Això dificulta la presèn
cia de plantes característiques dePlantaginetalia,
mentre que, per altra banda, és freqüent la introgres
sió de plantes de Bidention i de Magnocaricion
elatae, amb les quals contacta lateralment en la
catena.

AI. TRIFOLIO-CYNODONTION
Trifolio fragiferi-Cynodontetum Br.-Bl. et

O. de Bolòs 1957 (taula 10)

Comunitats de gram que es desenvolupen sobre
sòls compactats i molt trepiljats que suporten diver
sos graus d'humitat al llarg de l'any.

Els inventaris 1-4 fan referència a la
subassociació agrostietosum stoloniferae O. de Bolòs
1962 que es fa als sòls força humits. L'inventari 5
pertany a la subassociació brometosum mollis O. de
Bolòs 1962 de llocs secs, ben caracteritzats per la
manca de Trifolium fragifemm i d'altres plantes
indicadores d'humitat.

La vegetació higronitròfila

La vegetació higronitròfila comprèn les comu
nitats nitròfiles vivaces d'òptim centreuropeu, però
que irradien a la regió mediterrània. Donades les
condicions d'eixutesa que caracteritzen aquestes
terres, la vegetació higronitròfila cerca els medis
més frescals i humits.

Aquestavegetació es pot separar en dos con
junts ben caracteritzats. El primer dels grups el
constitueixen aquelles comunitats que es desenvo
lupen als sòls inundats a l'hivern, però que resten
eixuts en arribar l'estiu; circumstància que es dóna
als marges dels rius en disminuir el cabal d'aigua;
aquestes terres emergides són colonitzades per
comunitats d'herbes anuals de gran talla que s'agru
pen en la classe Bidentetea tripartitae.
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el constitueix aquella vege
cOIltal~taamb l'anterior, però que,

c(JJltràrial1JlenLt, formada per hemicriptòfits
escaposos i per rizomatosos. Aquesta vege-
tació, hom la reuneix en la classeArtemisietea vul
ganso

CI. BlDENTETEA TRIPARTITAÈ
L'únic ordre de la classe, Bidentetalia triparti

tae, recull la vegetació colonitzadora dels marges
humits rics en matèria orgànica, llims i argiles de
desenvolupament estivo-autumnal.

Hem reconegutdues associacions que s'in
clouen en l'aliança Bidention tripartitae caracterit
zada pel que fa a la seva fisiognomia pel predomini
d'herbes de gran port.

AI. BIDENTION TRIPARTITAE
Xanthio italici-Polygonetum persicariae O. de

Bolòs 1957 (taula 11)
És la comunitat higronitròfiia més estesaper

l'areny del riu.

Se situa en contacte amb l'aigua formant una
sanefa de 3-10 m d'amplària, a banda ibanda dels
marges, d'herbes altes i sucoses. La comunitat s'es
tén gairebé sense discontinuïtats importants des de
Camarasa fins a la localitat de Mequinença.

Ve caracteritzada pel predomini de plantes
pertanyents a les famílies de les poligonàcies (Poly
gonumpersicaria, P.lapathifolium, P. hydropiper)
i de les compostes (Xanthium stmmarium subsp.
italicum, Bidens tripartita) tot i que sovint incorpo
ra alguns neòfits de recent introducció comPani
cum antidotale (CONESA 1990) i Lindernia dubia.

Els inventaris 1-2 pertanyen a la subassociació
xanthietosum italici O. Bolòs 1962 que correspon a
sòls poc humits i, per tant, més allunyats de l'aigua.
Els inventaris 3-6 corresponen a la subassociació
polygonetosum O. de Bolòs 1962, la qual se situa a
les proximitats de l'aigua.

Myosoton aquatici - Bidentetum frondosae
O. de Bolòs, J.M. Monts. et A. M. Romo 1988 (tau
la 12).

Aquesta comunitat es desenvolupa en els ma
teixos ambients que l'associació precedent, amb la
qual sovint es produeixen interpenetracions ja que,
bàsicament, el contingent florístic és el mateix.

L'associació ha estat recentment definida de les
comarques gironines i es pot separar deXanthio
Polygonetum persicariae per la presència de plantes
del Bidention (O. de BOLÒS, J. M. MONTSER
RAT &A. M. ROMa 1988) pocfreqüents a la regió
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meditl~rr;ània, com Bidensfrondosa, Myosoton aqua
iPolygonum mite.

En el nostrc territori, però, solament se'n pre
senta una d'aquestes característiques, Bidens fron
dosa, neòfit dc recent introducció a Catalunya
(SIERRA 1979) i també present a terres ponentines
(BENEDI, MOLERa & ROMa 1988, CONESA & RECA
SENS 1989) però tot i aisí els inventaris que us
mostrem a la taula 12 són perfectament referibles a
aquesta associació.

CI. ARTEMISIETFA VULGARIS"

Aquesta classe, tot i que es troba represcntada
en tot el curs inferior del Segre, ocupa, ad i allà,
petitcs superfícies aprofitant la humitat edàfica d'una
fondalada vora el riu, o la frescor a l'ombra del bosc
de ribera o als canyars de vora un canal.

En el territori està representada pels ordres
Artemisietetalia i Convolvuletalia sepium (=Calys
tegietalia sepium) que apleguen, respectivament,
les comunitats ruderals i escionitròfiles d'estacions
humides.

AI. ARCTION

Reuneis leS comunitats heliòfiles de caràcter
ruderal de 1'0rdreArtemisietalia, molt riques en he
micriptòfits que es fan als sòls profunds i humits de
l'horta i a les clarianes de l'albereda continental
(Rubio-Populetum albae). En el nostre àmbit d'es
tudi solament es troba representada per l'associació
següent:

Urtico dioicae-Sambucetum ebuli Br.-Bl. 1952
(taula 13)

Es tracta d'una comunitat de fenologia estiuen
ca dominada per herbes de gran port com Sambucus
ebulus i Urtica dioica, que són, a més, les espècies
dominants de l'associació. Els nostres inventaris es
poden referir a la subassociació arctio-sambuceto
sum O. de Bolòs 1962, pròpia de lloes molt influen
ciats per l'home.

Al. CONVOLVULION SEPIUM

Comunitats enfiladisses de Convolvuletalia se
pium. Una sola associació.

Arundini-Convolvuletumsepium (Tx. et Ober
dorfer) O.de Bolòs 1962 (taula 14)

Comunitat de plantes escandents de terres
humides cn la proximitat de les vores d'aib'11a. Com
totes les associacions de Convolvuletalia cerca esta
cions ombrívoles, d'altra banda poc freqüents a la

plana segrianenca, com ara el bosc de ribcra o els
canyars atapeïts.

L'associació ve representa:da per Calystegia
sepium com l'espècie més abundant i característica
juntamentamb Arundo dona.x, i una minsa repre
sentació dc plantes d'Artemisietea, com Melilotus
alba iGalium aparine, unes de les poqucs que s'hi
fan cn aquestes baises contradcs. "

La vegetació ruderal

CI. RUDERAU-SECALIETEA

Els descampats vora el riu s'han convertit,
malauradament, en lloes molt freqüentats per l'ho
me que els utilitza per llençar escombraries, runams
i altres fonts de productes nitrificants. Aisò ha dut a
un enriquiment molt acusat de nitrogen al sòl que
afavoreis el desenvolupament de teròfits amb ape
tències nitròfiles. Vegetació que es reuneis dins de
la classe Ruderali-Secalietea.

Dins de l'ordre Chenopodietalia reconeisem,
en el territori, dues aliances: Chenopodion muralis
iHordeion leporini. L'aliança Chenopodion ve ca
racteritzada per una vegetació herbàcia de macrote
ròfits d'òptim mediterrani i de fenologia estival i
amb desenvolupament preferencial pels lloes acusa
dament nitrogenats. L'aliança Hordeion aplega
comunitats deleròfits d'hàbit cespitós i de desenvo
lupament primaveral.

Al. CHENOPODION MURALIS

Chenopodietum muralis Br.-Bl. et Maire 1924
subass. bassietosum scopariae Br.-Bl. et O. Bolòs
1957 em. O. Bolòs 1987(taula 15)

Les comunitats hipernitròfiles que es desenvo
lupen als marges de camins, a l'interior dc les
poblacions i en general als llocs nitrogenats, però
remoguts alhora, com ara camps abandonats i grave
res properes al riu, prenen unaspecte diferent en
incorporar Bassiascoparia que es constitueis com
l'espècie dominant.

Els hcrbassars dc B. .l'coparia són formacions
molt denses i de gran alçària (l'S-2m) que cerquen
sòls no massa sees i representcn una nova subasso
ciació del Chenopodietum muralis, la subassociació
bassietosum scopari Br.-Bl. et O. Bolòs 1957.
Aquesta subassociació és eminentment urbana i
s'estén pcr la part sud-occidental de Catalunya i els
sectors central i oriental de la vall dc l'Ebre;
B. .l'coparia és l'espècie diferencial de la subasso
ciació.



A la vall de l'Ebre es presenten dues subspècies
de Bassia seoparia ; la subsp. densiflora presenta un
anell de pèls a la base de les flors; la subspècie
seoparia té indument escàs i ales del perianti
poc desenvolupades (VELAYOS, M. & S. QRUJANO
1988).

Al. HORDEION LEPORlNI

Carduo-Hordeetum leporini Br.-BI. (1931)
1947

Vegetació viària que es fa als camins propers
als rius i als codolars estabilitzats rics en materials
fins, i sempre en llocs no tan nitrificats com Chen.o
podietum muralis subass. bassietosum. Hi tenen un
paper destacat Hirsehfeldia ineana, Anaeyelus ela
vatus iHordeummurinum.

H iocana és una planta termòfila i a la vegada
indicadora de sòls sorrencs; és molt abundant en els
arenys fluvials, per bé que podem afirmar que no
l'hem vista a la plana ponentina fora d'aquests llocs.

No disposem, en aquest moment, d'inventaris
suficients que ens permetin mostrar el component
florístic d'aquestes comunitats viàries d'arenys de
riu, que trobem, d'altra banda, molt singulars.

La vegetació arvense

molt abundants els teròfits com Digitaria sanguina
lis, Eehinoehloa crus-galli, Setaria pumi/a, S. verti
cil/ata, Amaranthus retrof/exus ï Portulaea olera
cea.

Setario pumi/ae - Rumieetum obtusifolií
R.M. MasallesetX. Sans 1988 (taula 17)

Associació de males herbes de fruiterars
(pomeres, pereres i présseguers) de reg sotmesos, a!
llarg de l'any, a diverses tècniques culturals: reg,
sega, trepig, etc.

Aquestes tasques agrícoles han afavorit, en els
darrers anys, la penetració i el desenvolupament
d'hemicriptòfits en detriment dels teròfits, més
abundants en l'associació anterior, especialment de
Plantaginetea, resistents al trepig comPaspalum
paspalodes (espècie diferencial enfront de Setario
Eehinoehloetum eolonae); així com d'altres afavo
rides pel reg com Rumex obtusifolius, planta pròpia
dels herbassars d'òptinI eurosiberià.

Aquesta associació cal considerar-la, en el
moment actual, com una comunitàt estable a la qua!
tendiran, en el futur, les comunitats de 8etario
Eehinoehloetum a mesura que augmenti l'edat de
lesplantacions en què aquesta comunitat es troba i
que es vagin substituint les tècniques agrícoles per
aquelles que puguin afavorir el desenvolupament de
Setario-Rumieetum.

Brachypodietum phoenicoidis Br.-BI. 1931

Comunitat més aviat rara a! territori estudiat Es
localitza als talussos dels camps i en la proximitat
dels bassiols, en fondalades on hi ha sòl profund i ric
en argiles.

Disposem d'un inventari pres a Gerb, prop del
Partidor, CG1831, 135 m s.m., recobriment 100%,
superfície estudiada 25 m'. Característiques de l'as
sociació i de les unitats superiors (Braehypodion
phoenieoidis, Braehypodietaliaphoenieoidis, The
ro-Braehypodietea): Scabiosa maritima +, Pieris
hieracioides +; espècie dominant: Brachypodium
phoenicoides 5.5; companyes: Melilotus alba +,
Potentilla reptans +, Trifolium pratense +, Holos
ehoenus vulgaris +, Lotus tenuis 1.1; Mentha

Elfenassar

Inclou els herbassar.¡ formats, majoritàriament,
per gramínies que es fan sobre sòls humits, airejats
i profunds. Aquests herbassars pertanyen a la classe
Thew-Braehypodietea i a l'aliança Braehypodion
phoenieoidis .

Enlélté!ut<:lríéstlJdial, aque!;taassociació, l'hem
plant"c!c)fiS d'arbres joves i als

<lm·TP.l·' anys han passat d'ésser de
secà a regadiu. Des del punt de vista florístic, són

CI. RUDERALI-SECALIETEA

Els conreus situats a les proximitats del riu
Segre corresponen bàsicament a fruiterars de reg
limitats a les terrasses inferiors, donada l'existència,
des de molt antic, d'una extensa xarxa de reg i de
l'exceHent drenatge inherent a les terrasses.

Aquests conreus de fenologia estiuenca-autum
mal suporten una vegetació de males herbes que
s'estén tant pels conreus anuals (panís) com pels
permanents (fruiterars) i que agrupem dins l'ordre
Solano-Polygonetalia i l'aliança Panieo-Setarion;
aquesta darrera d'òptim eurosiberià, però que irra

mediterrània cercant els sòls irrigats.

re(;Oulegut dues associacions:

fmitp.lro", de reg, que
de plantes i on són

Set,arÏl.-E(:hin!ochlloel!Um col(mae (A et O. de
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longifolia +, Tetragonolobus maritimus 1.1, Equi
setum ramruissimum +, Festuca arnndinacea subsp.
fenaç +.

Vegetació higròfila dels arenys

En la proximitat del riu, s'estableix a més de la
vegetació herbàcia comentada anteriorment, i de la
vegetació llenyosa de caràcter forestal, una vegeta
ció higròfila però de matís clarament mediterrani
meridional.

Aquesta vegetació que s'inclou en la classe
Nerio' Tamaricetea es localitza, al territori, als
arenys del riu i als nivells de terrasses més o menys
esventrades que deixen veure còdols, palets i molta
sorra.

Hem reconegut dues aliances, Imperato-Eriant
hion i Tamaricion africanae, cada una de les quals
està formada per una associació de fisiognomia
clarament diferent.

AI. IMPERATO-ERIANTHION

Equiseto-Erianthetum ravennae Br.-Bl. et
O. de Bolòs 1957

Comunitat herbàcia poc densa, constituïda per
un estrat superior de gramínies de gran port i sistema
d'arrelament vigorós, format per Sacchantm raven
nae. Aquesta comunitat exigeixun sòl permeable
amb un alt contingut de sorres.

Disposem d'un inventari pres a la Mitjana, als
afores de Lleida CG 0410, 150 m s.m., recobriment
total 85%, superfície estudiada 100 m2• Caracterís
tiques de l'associació i de les unitats superiors
(Imperato-Erianthion, Tamaricetalia, Nena-Tama
ricetea): Saccharum ravennae (= Erianthus raven
nae) 3.3, Imperata cylindrica 2.2, Dichanthium
ischaenum 1.1 (local), Tamarix canariensis +, Dit
trichia viscosa +; companyes: Holoschoenus vul
garis +, Chondrilla juncea +, Picris hieracioides +,
Daucuscarota +, Verbascumsinuatum 1.1, Cyno
don dactylon +, Brachypodiumphoenicoides 2.2,
Eryngium campestre +, Cen1aurea aspera +, Salvia
verbenaca +.

AI. TAMARICION AFRICANAE

Tamaricetum canariensis Br.-Bl. et O. de
Bolòs 1957 (taula 18)

Correspon' a petits bosquetons de Tamarix
canariensis de 3-4 m d'alçària que es fan sobre sòls
llimosos que contenen petites quantitats de sals

procedents del rentat dels gresos i argiles oligocè
nics.

En realitat, són poc abundants j restringits a poc
més d'un centenar de metres quadrats.

La vegetació llenyosa de caràcter forestal

CI. QUERCo-FAGETEA

Les comunitats llenyoses dominades per arbres
i arbustos de caràcter silvàtic, generadores de molta
ombra id'un microclima forestal, són certamenti
com pot suposar-se molt reduïdes. Es limiten pràc-'
ticament a la mateixa riba del riu; de tota manera
hem reconegut tres associacions que resten incloses
dins els ordres Prunetalia spinosa i Populetalia
albae.

En l'ordre Pntnetalia spinosae es reuneixen les
comunitats arbustives espinoses de fulla caduca o
bardisses, que en el territori es lócalitzen en esta
cions molt ombroses i d'humitat edàfica elevada,
com ara marges de conduccions d'aigua, fondalades
humides, així com formant un mantell marginal al
bosc de ribera. Hem reconegut una aliança, Pntno
Rubion ulmifolii.

AI. PRUNO-RuBION UIMIF0L11

Les bardisses que s'estenen pels territoris sub
mediterranis, atlàntics i mediterranis (O. DE Bo
LÒS & MASALLES 1983) s'inclouen dins d'aquesta
aliança.

Rubo ulmifolii-Coriarietum myrtifoiiae
O. Bolòs 1954 (taula 19)

Aquesta bosquina que assoleix la màxima ri
quesa florística (O. DE BOLÒS 1962 bis) i territorial
a les valls pirinenques queda reduïda a petites po
blacions de Rubus ulmifolius i Coriaria myrtifolia
a la baixa ribera del Segre, on, d'altra banda, resulta
rara de trobar.

Els nostres inventaris són referibles a la
subassociació clematido-rubetosum O. de Bolòs
1954, indicadora d'una bardissa densa i d'elevada
humitat edàfica.

L'ordre Populetalia albae reuneix la vegetació
arbòria i arbustiva de la vora dels cursos d'aigua.
Hem reconegut dues aliances: l'aliança Salicion
triandro-fragilis que correspon als bosquetons de
salzes de mitjanes i marges dels cursos d'aigua i
l'aliançaPopulion albae dels boscos caducifolis de
ribera que es fan a la regió mediterrània.



AI. SAL/CION TRIANDO-FRAG/L/S

Saponario officinalis-Salicetum purpureae
Tchou (1947) 1948 (taula 20)

Aquesta salzcda és més aviat rara al curs infe
rior del Segre, caracteritzada, fisiognòmicament,
per l'escassa alçària de la comunitat, però densa
alhora.

L'associació resta reduïda a petites poblacions
discontínues i quasi pures de Sa/ixpwpurea amb un
sotabosc constituït per unes poques plantes arbusti
ves heliòfiles i plantes herbàcies nitròfiles.

Es fa en els bancs d'aHuvions exposats a l'em
bat de les aigües.

iXanthio-Po/y
¡J()ljg()rtef<'Jsu.m indiquen sòls humits

ELPAISATGE VEGETAL

Els importants canvis estacionals del cabal
d'aigua a què ens tenen acostumats els rius de la
regió mediterrània ens donen una configuració molt
particular que és interessant de definir.

Efectivament; el cabal miijà del Segre minva de
manera important des del final dé la primavera fins
a mitjan agost; això comporta una circulació lenta
del flux restringit, en aquest darrer període, al canal
d'estiatge, generalment no únic sinó format per una
ampla trama de canals anastomosats. El resultat és la
presència de parts emergides dins la llera del riu,
deixant, al mateix temps, una ampla sanefa entre el
bosc de ribera i el marge real del riu, ocupadaper
còdols i fangs molt humits sobre els quals creix una
vegetació molt particular.

La catena de marge de riu i clamors naturals
l'entendrem, doncs, descrita a mitjan estiu, moment
en què la ribera pren l'aspecte abans esmentat.

Catena del marge del riu

De més a menys humitat:

Potamo-Myriophylletum spicali - Lemnetum gib
bae - (He/osciadietum nodif/ori) - Pa;pa/o-Poly
pogonetum semiverticillati - (Myosoton-Bidente
tum frondosae) - Xanthio-Po/ygonetum subass.
po/ygonetosum --Xanthio-Po/ygonetum subass.
xanthietosum ~ Trifolio-Cynodontetum - Rubio
Popu/etum a/bae.

El Potamo-Myriophylletum spicati es troba,
generalment, en les zones centrals, més profundes i
amb circulació més ràpida; a mesura que ens atan
sem al marge i el corrent minva, són freqüents els
rabeigs on trobem poblaments de llenties d'aigua
(Lemnetumgibbae), entremig de les quals és possi
ble trobatApium nodif/omm i Nasturtium officina/e
(He/osciadietum nodif/ori) que augmenten en el

com a espècies diferencials de la nova subassociació
humu/etosum /upu/i (inventari tipus núm. 2, taula
21) a la qual pertanyerien els bo~cos de ribera dels
rius d'origen pirinenc i pre-pirinenc (Segre, Nogue
ra Ribagorçana i Cinca) que arriben a la plana
occidental catalana. Reservem als boscos de ribera
de l'Ebre i dels seus afluents, en el seu pas pels
Monegros, la subassociació típicapopu/etosum albae
Br.-Bl. et O. de Bolòs 1957, a la qual pertanyien els
inventaris de la taula 43, excepte els tres indicats
anteriorment.

quepu
fi~'m'lIus/upulus

A\. POPUUON ALBAE .

Rubio tinctoriae-Populetum albae Br.-Bl. et
O. de Bolòs 1957 subass. humuletosum /upuli su
bass. nova (taula 21)

L'albereda continental correspon a la irradiació
més meridional de la vegetació forestal de ribera del
Popu/ion a/bae.

A la comunitat juguen un paper important l'àl
ber (Popu/us alba ) i el pollancre (Popu/us nigra),
juntament als quals s'han incorporat darrerament
nombroses espècies aHòctones com Platanus hybri
dus, Popu/us X canadensis i Robinia pseudacacia
entre altres. No menys important és el desenvolupa
ment d'un sotabosc format per plantes punxenques
com Rubus u/mifo/ius i R. caesius, integrades en la
bardissa mediterrània i plantes herbàcies de caràcter
xèric com E/ymus hispidus. Unes i altres permeten
de caracteritzar aquesta comunitat de bosc de ribera
molt empobrida.

En els inventaris que hem realitzat en el curs
inferior del riu Segre constatem la presència de
plantes comA/nus glutinosa i Humu/us /upu/us, que
són molt rares als marges dels cursos d'aigua de la
Conca miija de l'Ebre. Aquestes dues espècies donen
a la comunitat una emprenta clarament pirinenca.

Efectivament, tant sols en els inventaris 1, 5, i 6
de la taula 43 de BRAUN-BLANQUETet O. de Bolòs
(l.c.) hi consten aquestes dues plantes, que corres
ponen, tots tres inventaris, a la localitat d'Alcoletge,
a la riba esquerra del Segre, al nord de la ciutat de
Lleida. La relativa proximitat del Pre-pirineu per-
met la plantes eurosibe-
rianes en probablement

p,.(~sè!1claambl'extensió, en
els reg de la plana
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definitivament, perden l'humitat en elXanthio
Po,{yg<m"tUln subass. xanthietosum, molt ric en
eSpèCl<3S nitròfiles seques, ja al mateix peu del bosc
empolbrit de ribera entre còdols i una atapeïda gespa
de

Catena de marge codolós del riu

De menys a més sòl:

Còdols i palets - Lactuco-Silenetum inapertae 
Chenopodietum muralis - (Andryaletum ragusinae)
- Rubio-Populetum albae.

Aquesta catena és observable en aquelles ribes
eixamplades, on la capa d'al·luvions, permanent
ment emergida tot l'any, resta a una certa alçada de
la superfície de l'aigua, però que pot estar afectada
per algunes revingudes ocasionals.

Destaquem la comunitat glareícola de baix
recobriment Lactuco-Siletenum inapertae i la
comunitat nitròfila del Chenopodietum mura/is, que

sobre els còdols, com si de ruñams es tractés, creix
amb vigorositat. Més lluny podem trobar una altra
comunitat glareícola, Andryaletum ragusinae, prò
pia de codolars estabilitzats; finalment el Rubio
Populetum albae, constituït per un sotabosc domi
nat per Rubus caesius o Rubus ulmifolius, i on
l'arbre més constant ésAlnus glutinosa, diferencial,
a la vegada, de la subassociació humuletosum
lupuli.

Catena general dels camins propers al riu

De menys a més humitat:

Trifolio-Cynodontetum - (Arundini-Convolvule
tum) - Urtico-Sambucetum - Rubo-Coriarietum
- Rubio-Populetum albae.

Aquesta catena es desenvolupa en unes poques
desenes de metres i correspon, en general, a la
zonació de comunitats que es desenvolupen exte
riorment al bosc de ribera.

Catena dels marges dels bassiols

De més a menys humitat:

Potamo-Myriophylletum spicati - Typho-Schoenoplectetum glauci - (Cladio-Caricetum hispidae) 

Cirsio-Holoschoenetum ---c --sòls profunds i humits Brachypodietum phoenicoidis

--sòls poc profunds, i de subhumits a secs (Trifolio-Cynodontetum)
-- Equiseto-Erianthetum -- (Tamaricetum)

Els bassiols no es troben gaire lluny del llit del
riu, per la qual cosa, en certa manera, l'anell de
vegetació més exterior pot coincidir perfectament
amb el bosc de ribera (Rubio-Populetum); si per
contra, existeix major distància i el sòl és més aviat
sec, però mstal·lat damunt de terrasses o aHuvions
del riu, el cordó més exterior coincidirà amb els
gramenets alts de cesquera i xisca (Equiseto-Eriant
hetum) i/o amb algun bosqueró esclarissat i de poca
superfície de Tamaricetum canariensis. Aquesta
successió és ben palesa a la Mitjana, als afores de la
ciutat de Lleida.

D'altra banda, pel que fa a la successió de les
comunitats situades més a prop del bassiol, és molt
similar a la del marge de riu. Cal destacar la presèn
cia qua~i sempre constant del canyisser, una sempre
estreta i poc uniforme sanefa de plantes que es poden
integrar, en la majoria dels casos, a Cladio-Carice
tum hispidae i a la presència de la jonquera amb
Cap-Ferrat (Cirsio-Holoschoenetum) que, en llocs
on freqüenta el bestiar i on els sòls són secs, limitarà
amb les gespes calcigades del Trifolio-Cynodonten
tum; o bé si el sòl és profund i manté certa humitat,
amb un fenassar de Brachypodietum phoenicoidis.

ESQUEMA SINTAXONÒMIC

Lemnetea minoris W. Koch et R. Tx. in R. Tx. 1955

Lemnetalia minoris W. Koch et R. Tx. in R. Tx.
1955

Lemniongibbae R. Tx. et Schwabe-Braunin
R. Tx. 1974

Lemnetumgibbae (W. Koch 1954) Miya
waki et R. Tx. 1960

Potametea R. Tx.et Preising 1942

Magnopotametalia (W. Koch 1926) Den Hartog
et Segal1964

Magnopotamion (W. Koch 1926) Den Hartog
et Segal 1964

Potamo pectinati-Myriophylletum spicati
Rivas Goday 1964 corro

Phragmitetea R. Tx. et Preising 1942

Phragmitetalia australis (W. Koch) R. Tx. et
Preising 1942
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Phragmitionaustralis (W. Koch) em. Br.-Bl.
1931

Typho-Schoenoplectetum glauci Br.-Bl. et
O. de BoIòs 1957

Typho-phragmitetosum australis

lysimachietosum vulgaris O. de BoIòs
et R.M. MasalIes 1983

Scirpetum maritimi-littoralis Br.-Bl. 1931

Magnocaricion e/atae (W. Koch) Br.- Bl.
1947

Cladio-Caricetum hispidae O. de BoIòs
1967

Glycerio-Sparganion Br. Bl. et Sissingh in
Boer 1942

Helosciadietum ;wdif/ori Br. Bl. 1931

Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937

Holoschoenetalia Br.-Bl. (1931) 1947

Molinio-Holoschoenion Br.-Bl. (1931) 1947

Cirsio-Holoschoenetum Br.-Bl. 1931

agrostio-potentilletosum reptantis O. de
BoIòs 1962

Adiantetea Br.-Bl. 1947

Adiantetalia Br.-Bl.1931

Adiantion Br.-Bl.1931

Eucladio-Adiantetum Br.-Bl. 1931

Asplenietea rupestria Br.-Bl. 1934
Parietarietalia muralia Rivas-Martínez in Rivas
Goday (1955) Rivas-Martínez 1960

Centrantho-Parietarion judaicae Rivas-Mar
tínez (1960) 1969 nom. inv.

Parietarietum murale (Arènes) Br.- Bl.
1932

adiantetosum capilli-veneris M.B. Cres
poetG. Mateo 1988

Thaslaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1947
Andryaletalia ragusinae (Rivas Goday et Rivas
Martínez 1963) O. de BoIòset J. Vigo in Folch
1981

Andryalo-Glaucion Br.-Bl. 1947 em. nom. O.
de Bolòs 1962

Andryaletum ragusinae Br.-Bl. et O. de
BoIòs 1957

Pimpinèllo-Gouffeion Br.- Bl. 1947

Lactuco-Silenetum inapertae O. de
1956
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Plantaginetea majoris R. Tx. et Preising 1950

Plantaginetalia majoris R. T~. (1947) 1950

Polygonion avieularis Br.-Bl. 1931 ex Dich.
1933

Lolio perennis-Plantaginetum majori~ (Lin
koIa) Beger 1930

Paspalo-Polypogonion viridis Br.-Bl. 1952

Paspalo-Polypogonetum. viridis Br.-Bl.
1936 .

Trifolio-Cynodontion Br.-Bl. et O. de BoIòs
1957

Trifolio fragiferi-Cynodontetum Br.-Bl. et
O. de BoIòs 1957

agrostietosumstoloniferae O. de BoIòs
1962
brometosum mollisO. de Bolòs 1962

Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preisinget R. Tx.
in R. Tx. 1950

Artemisietalia vulgaris Lohmeyer, Preising et R.
Tx. in R. Tx. 1950 em. Lohmeyer et al. 1962

Arction (R. Tx. 1937) Sissingh 1946 em. Loh
meyer et Oberdorfer 1967

Urtico dioicae-Sambucetum ebuli Br.-Bl.
(1936) 1952

arctio-sambucetosum O, de BoIòs 1962

Convolvuletalia sepium R. Tx. 1950 em. Ober
dorfer in Oberdorfer et al. 1967

Convolvulion sepium R. Tx. 1947
Arundini-Convolvuletum sepium (R. Tx. et
Oberdorfer) O. de BoIòs 1962

Bidentetea tripartitae R. Tx., Lohmeyer et Preising .
in R. Tx. 1950

Bidentetalia tripartitae Br.-Bl. et R. Tx. 1943

Bidentio.ntripartitae Nordhagen 1940

Xanthio itaIici-PoIygonetum persicariae
O. de Bolòs1957

xanthieïosum italici O. de BoIòs 1962

f)ol'VJ(cme,tosl,mO. de BoIòs 1962

Monts. et A.M. Romo

\''''''111)(1'11 O. de BoIòs



Panico-Setarion Sissingh 1946

Setario-Echinochloetum colonae (A. et O.
de Bolòs) O. de Bolòs 1956

Setario pumilae - Rumicetum obtusifolii
R.M. Masalles et X. Sans 1988

Chenopodietalia muralis (Br.-Bl. 1931) O. de
Bolòs 1967 em.

Chenopodion muralis Br.-Bl. 1931 em. O. de
Bolòs 1967

Chenopodietum muralis Br.-Bl. et Maire
1924

bassietossum scopariae Br.-Bl. et O.
Bolòs 1957 em. O. Bolòs 1987

Hordeion leporini Br.-Bl. (1931) 1947

Carduo pycnocephali-Hordeetum leporini
Br.-Bl. (1931) 1947

Thero-Brachypodietea Br.-BI.1947

Brachypodietalia phoenicoidis (Br.-Bl). R. Mol.
1934

Brachypodionphoenicoidis Br.-Bl. 1931

Brachypodietum phoenicoidis Br.-Bl. 1931

Nerio-Tamaricetea Br.-Bl. et O. de Bolòs (1956)
1957

Tamaricetalia africanae Br.-Bl. et O. de Bolòs
1957

Imperato-Erianthion Br.-Bl. et O. de Bolòs
1957

Equiseto-Erianthetum Br.-Bl. et O. de Bolòs
1957

Tamaricion africanae Br.-Bl. et O. de Bolòs
1957

Tamaricetum canariensis Br.-Bl. et O. de
Bolòs 1957

Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 1937

Prunetalia spinosae Tx. 1952

Pruno-Rubion ulmifolii O. de Bolòs 1954

Rubo ulmifolii-Coriarietum myrtifoliae O.
de Bolòs 1954

clematido-rubetosum O. de Bolòs 1954

Populetalia albae Br.-Bl. 1931

Salicion triandrae-[ragilis Br.-Bl. et O. de
Bolòs 1')57

Saponario-Salicetum purpureae Tchou
(1947) 1948

Populion albae Br.-Bl. 1931

Rubio-Populetum albae Br.-Bl. et O. de

Bolòs 1957

humuletosum lupuli JA. Conesa subass.
nova
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Característiques de l'associació i de les unitats
superiors (Lemllioll, Lemnctalia, Lemnetea)

LEMNETUM GIBBAE (W. Koch 1954) Miyawaki & J. Tx. 1960

nÚmero de l'inventari , .
localització (lJIM) .
altitud (m s. lli.) .
recobriment .
superfície estudiada (ml) , ,

Lefnna fnillor " .
Le1nna ¡jibba ".. , ,., ,." .. ,', .. ,., ,.,., ".,.,.,

Companyes

Bidens frondosa , .
Calystegia sepium ,., .
Atriplex hastata , , .
Aster squalnatus , "., ..
Polygonum persicaria "., ..
Cyperus eragrostis ,., .
Rubus caesius , .
HoloschoclluS vulgaris ,..
Equisetum mmosissimum ,
Salix alba ,',., .
Cynanchuln aeutuln ".,., .

Diferencial de la subass.lysimachietosum

número de l'inventari ..
localització (lrrM) , .
altitud (m s. fi.) .
recobriment total (%) .
alçària de la vegetació (m) ..
superfície estudiada (mI) .

Característiques de l'associació i de
l'aliança (Phragmition)

Phalaris amndinacea , .
Lythrumsalicaria , .
Lycopus europaeus ,., , .
Galiuln palustre ,., - .
Mentha aquatica , .
Iris pseudacoms ,.,., .
Althaca offieinalis .

TYPHO-SCHüENüPLECTETUM GLAUO Br.-El. et ü. de Bolòs 1957

Característiqu~sde l'ordre
(PhragmitetaHa) i de la classe
(Phragmitetea)

Typha latifoHa , ,., ..
Typha angustifolia ..
Phmgmites 'australis , ..
Scirpus lacustris ssp. tabernaemontani ;

d Lysimaehia vulgaris

Procedència dels inventaris: 1. Butsènit, rabeig del riu Segre, marge dret. 2. Albatàrrec, rabeig del riu Segre, marge esquerre, 3. Vilanova de
la Barca, rabeig del riu Segre, marge esquerre.

Altres espècies presents en un sol inventari (si no es diu altra cosa correspon a +). Inventari 1: Torilis ncglecta; Rumex erispus; Faspalum paspatodes
(2.2); Urlica dioica. Inventari 2: Pieris hieracioides. Inventari 4: Polygollllln hydropiper. Inventari 6: Eupatorillln eannabinum; Euphorbia platyphyllos.
Inventari 7: Xanthium strumarium subsp. i/alieum. Inventari 10:Puliearia dysenteriea; Oenanthe laehenalii; SalixpU1purea.

Procedència dels inventaris: L Albatàrrec, a la riba drela del riu Segre. 2. Butsènit (Lleida), marge dret, rabeig. 3. Torres de Segre, marge dret
del riu, 4. La Granja d'Escarp, braç sec del riu Segre. 5. Alcoletge, bassiol vora el riu, 6. Gerb, el Partidor. 7. Lleida, Pardinyes, marge dret del
riu. 8. Lleida, la Mitjana. 9. Aitona, marge esquerre del riu. 10. Barranc de l'<liguamol1 (Almatret), prop de l'Ebre.
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Taula 3
HELOSCIADIETUM NODIFLORI BL-EL 1931
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Característiques de l'associació i de les unitats
superiors (Glycerio-Sparganioll,
Phragmítetalia, Phragmitctca)

número de l'inventari .
localització (UTM) , .
altitud (m s. fi.) , .
recobriment total (%) , .
alçària de la vegetació (m) .
superficie estudiada (m) .

Companyes

PaspahuIIpaspalodes , , ".,., , , .
Leln1Ul rninor , , ,.,." , .
Cypenlsfuscus ., , "",, , '
Polypogon viridis .,,, .. , , ,., ,., .
Cyperus eragrostis ,.,.,., "., ,., .
Juncusarticulatus , , " "., .

Apiul11 nodi¡10mln ,""".,., .
Nastul1iuln ojJicinalc ,.,.'.,., ~ ".. , ,."" ,.""".'.,.""
Veronica anagallis-aquatica ".,.,.", , ,.,., ,., .
PhrafJ1niles australis , ,.,., "".".,.",.,., ".,.,.".'.

Procedència dels inventaris: 1. Albatàrrec, riu Segre, rabeig del riu. 2. Vilanova de la Barca, marge esquerre del riu Segre. 3. Aitona, marge
esquerre del riu Segre,

Taula 4
CIRSIO_HOLOSCHOENETUM BL-BL 1931

subass. AGROSTIDO-POTENTILLETOSUM REPTANTIS O. de Bolòs 1962

nÚtnero de l'inventari ,.. " " .." " .
localització (U1M) " " .
altitud (m s. m.) ,,, .. ,, ,,,, ,,,, .. ,, ,, ,, .
recobriment total (%) " .. " .."".."."" ..""" """"".",,,, .
alçària de la vegetació (m) "" ..".." "" ...." "."" .."",, ,, .
superfície estudiada (m2) , .. """"" "." •• """"." " ,,,, .

1
CG1935

135
100

0,2-1
25

2
CG0410

150
100

0,3-2
30

3
BF8996

100
100

0,2-1,8
25

Característiques de l'associació i de l'aliança
(Molinio-Holoschoenion)

Holoschoenus vulgaris ''',., " ".,.,''" , " .
Cusiu1n lnonspessulanuln ",.,., "." " ".,.,." .
MenthaXrotundifolia ,.. ,.,., " ".,,, ,., ,, .
Eupatoriu1n cannabinuln ., " ,,,",,., .. , .
Sonchus aquatt7is .. ,., " " ,., , " "., ..
Pulicaria dysenterica .,., , ".,."""",, '

2.2 4.4
3.3
I.l +

+

1.1 3.2

4.4

1.1
+

Característiques de l'ordre (lIoloschoenetalia)
i de la classe (Molinio-Arrhenatherelea)

Trifoliu,n pralense "" ..""" ".. ,, , .
Carex distans ""'''" " .- ".,., "" ,, "' .. , "

d Agrostis stolonifera "" ,., ,."" ..
d Potentilla replans .

+

3.2

+
+

1.1
+

Companyes

Verbena officinalis " , .
Lycopus europaeus , , " ,.

1.1
+

+
+

Altres espècies presents en un sol inventari (si no es diu altra cosa correspon a +).
Inventari 1: Cynanchum nCl/tum (1.1 );Astersquamalus; Phragmites auslralis; Conyza bonaricnsis (1.1); Blackstonia pc/foliata; Meliloll/s alba (1.1);
Hypochoeris radicata; Linum man'timum. Inventari 2: Altkaca officinalis (3.2); Rwnulus Jupulus; Equisc/um ramosissimum (1.1); Ulmus minor (plançó);
Cynodon dactylon (2.2); Lotus tenuis; Oenanthe lachencilii (1.1); Bromus diandrus;Elymus hispidus. Inventari 3: BidellS frondosa; Ly/hrum salicaria;
Cyperus flavidus (l.l);Echinoch1oa crus-galli; Setaria pumi1a;Anagallis mvensis.

Procedència dels inventaris: 1. Gerb, el Partidor, vora la ribera del Segre. 2. Lleida, la Mitjana. 3. Aitona, a la proximitat d'un planter de
pollancres.



Taula 5
EUCLADIO-ADIANTETUM BL-Bl. 1931

número de l'inventari , .
localit7..ació (mM) " , .
altitud (m s. ro.) .
recobriment tot.'l1 (%) .
superficie estudiada (m2

) .

Característiques de l'associació i de les unitats superiors
(Adiantiofl, Adialltetalia, Adiantetea)

Adiantuln capillus-I'enens ..
Pelliafabbroniana .
Eucladiufn verlicil!atuln ..

OJmpanya

Parietaria diffusa ..

Procedència dels inventaris:

1. Aitona, bauma al marge esquerre del riu Segre.
2. Aitona, no lluny de l'anterior.

Taula 6
ANDRYALETUMRAGUSINAE Br.-Bl. ét O. de Bolòs 1957

número de l'inventari .
loclliilzllció (mM) _ ..
altitud (m s. m.) ..
recobriment total (%) .
alçària de la vegetació (m) .
superfície estudiada .

Característiques de l'associació i de les unitats superiors
(Andryalo-Glaucion, Andryaletalia ragusinae, Thlaspietea)

AndJyala ragusina .
Plantago selnpe1Virens .
Euphorbia seguieriana .

OJmpanyes

Chondril1a juncea .
Euphorbia prostrata .
Centaurea aspera .

1
BF8895

100
100

1

1.1
3.3
1.1

1
CG0614

160
75

0,3-1,7
15

2.2

(+)

1.1
1.1
+

2
8996
100
100

1

5.5

+

2
BF8996

100
60

0,1-0,4
10

2.2

+
+

1.1
3.2
+

Altres espècies presents en un sol inventari (si no es diu altra cosa correspon a +).
Inventari l:Anmdo donax (2.2); Sedum sedifonne (2.2); Petrorhagia prolifera (1.1); Echium l'ulgare; Avena sterilis; E1Ucast1Um nasturtiifolium.
Inventari 2: Desmazeria rigida; Bromus robens (1.1),. Plantago lanceolata,. Medicago sativa.
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LACTIJCXMIlENETUM INAPERTAE O. de Bolòs 1956

Taula 7

1 2 3 4 5 6
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característiques de l'associació
i de les unitats superiors
(Plmpine/lo-Gouffeíon, Andryaletalt'a,
Thlaspielea)

Silene ¡naper/a .., : ..
Euphorbia seguieriana " ..
Chaenorhinu!n !ninus .
Lactuca viminea , .

número de l'inventari .
localització (mM) .
altitud (m s. m.) ...
recobriment total (%) .
alçària de la vegetació (m) .
superfície estudiada (ml) .

Companyes

Desmazeria rígida ..
Arenaria ¡eptocfados .
Lactucasemola .
LophocJúoa phleoides .
Bromus rubens .
Astersquamatus ..
Melilotus alba .
Conyza bonariensis .
Sonchus oleraceus ..
Bromus diand1US .
Trifolium campestre ..
Vulpiamyuros .
Bassia scoparia ..
Petrorhagia prolifera ..
Plantago lanceo1ata ..

+ 2.1 + + + 1.1
+ 1.1 + + 1.1

2.1 + + 2.1
+ 1.1 + +
+ + + +
+ 2.1 +

1.1 .+
+ + +
+ +
+ +

1.1 +
+ + +

+ +
3.1 +

+ +

Altres espècies presents en un sol inventari (si no es diu altra cosa correspon a +). Inventari 1: Tori/is mvensis (1.1); PoJygonwn avieu1are; Asphode1us
ftstulosus; Convo1vu1us aiVensis. Inventari 2: Euphorbia prostrata. Inventari 3: C1wndrilla juneea. Inventari 4: Setaria pumi/a; Chenopodium album;
Rumex erispusJ' Crepis setosaJ' Sonehus tenemmus. Inventari 5: Medicago minima,. Piptathernm miJiaceum,. Hirsehfeldia ineana (2.2),. Dittrichia
viscosa,. Medicago 1upulina; Verbena oficicina1is. Inventari 6: Amaranthus bJitoides,. Picn's /u·eracioides.

Procedència dels inventaris:
1. Torres de Segre, codolar.
2. Torres de Segre, prop de l'anterior.
3. Soses, marge dret del riu Segre.
4. La Granja d'Escarp, codolar.
5. Aitona, marge esquerre del riu.
6. Alcoletge, codolar, marge esquerre.



Taula 8

3-2 4A
+
+2
+ +
+ +

+
+

2-2

LOLlO-PLANTAGlNE1UM MAJORIS rUnko!a) Be.er 1930

nÚIncro de l'inventari , ; .
localització (lJ1M) , , .
altitud (m s. lli.) .
recobriment total (%) , .
alçària de la vegetació (m) .
superfície estudiada (m1) .

Característiques de l'associació i de les unitats superiors
(Polygonion, P/antagi.netalia, Plalltagi.netea)
P/antago lnajo!' .
Loliumperenne ..
Poaannua .
Po/ygonuln avieu/are .
Aster squalnatus : .
Piens echioideJ ..
Paspalu1n paspa/odes .
Lotus tenuis .

Companyes presents a l'inventari 1 (si no es diu altra cosa correspon a +): Malva neglecta; Echinoch/oa
c%num (2.2); Bromlls wil/denowii (1.1); Chenopodium album; Portu/aca oleracea; Melilotus alba;A
maranthusretroflexus; Bassiaseoparia. Inventari 2:Xanthium strumarium subsp. ita/icum,' Samolus
valerandi; Panicum eapi/lare (2.2); Oxalis comiculata; Po/ygonum /apathifo/ium; Agrostis stoloni
fera; Tn'tolium repenSi Conyza canadellSls (21): Verbena officinalis.

Procedència dels inventaris:
1. Torres de Segre, caITÚ paraHel al Segre.
2. Alcoletge, en una clariana del bosc de nbera.

Taula 9
PASPALO-POLYFOGONE1UM VIRlDIS Br_-BL 1936

1
BG9201

110
90
DA
10

2
CG0614

160
95

0,1-1,2
10

número de l'inventari ..
localització (lITM) , .
altitud (m s. m.) ..
recobritnent total (%) .
alçària de la vegetació (m) .
superfície estudiada (m'l) , .

Característiques de l'associació i de les unitats
superiors (Paspalo-Po1ypogonion,
Plantagi.neta/ia, P/antaginetea)

Paspa/um paspa/odes .
Plantago 1najor ; .
Aster squa1natus .

Companya

Polygonum persicaria

1
BG980S

130
100
0,3
2

55

+

2
BF7889

75
100
0,5
4

55

+

+

3
CG1831

235
100
0,4
7

5_5
+

Altres espècies presents en un sol inventari (si no es diu altra cosa correspon a +).
Inventari 1: BidellS tripartita (1.1); Xarithium strumarium subsp. italicum; Echinochloa crus-gal/i; Lycopus europaeus. Inventari 2: Po/ygonwn
/apathifoliumi Bidens frondosa. Inventari 3: Veronica anaga/lis-aquatica;Apiuln nodif1orum; Cyperusfuscus; Lythrum salicada;Panicwn capil!are.

Procedència dels inventaris:
1. Albatàrrec, marge esquerre del riu Segre.
2. La Granja d'Escarp, marge esquerre del riu Segre.
3. Gerb, nba dreta del riu Segre al sud-est de la població.
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6
BG9805

125
100
0,2
4

+
LI

+

brometosum

5
CG0209

160
100
0,2
3

+

+

+
3.2
2.2

1 2 3 4
CG2338 BF8592 CG1831 CG0411

280 80 135 165
100 100 100 100

0,1-0,4 0,2 0,1-0,3 0,2
3 5 5 5

Companya

TRlFOUO FRAGIFERI-CYNODONTEI1JM BL-BLet o. de Bolós 1957

Brolnus mbens .

Característiques de l'ordre
(Plantaginetalia) ide la classe
(Plantaginetea)

agrostietoswn st%nifeme

Característiques de l'associació i de
l'aliança (Trifolio-Cynodonlion)

Tri/o/ium fragifernm ..
Cynodoll dactylon ;, .
Planfago coronopus .. , : .
Lotus tenuis , .

número de l'inventari n ••••••••••••••••••••••••

localització (lTIM) , .
altitud (ms. lli.) .
recobriment total (%) .
alçària de la vegetació (m) .
superficie estudiada (m2) .

d Paspalwn paspalodes .
d Agrostis stolonifera .

Astersqualnatus .
Plantago lnajor .

Taula 10

Procedència dels inventaris
1. Camarasa, marge dret del riu Segre.
2. Seròs, a l'hort del Marquès.
3. Gerb, al Partidor, clariana del bosc de ribera.
4. Lleida, la .Mitjana.
5. Lleida, marge esquerre del riu Segre.
6. Butsènit (Lleida), marge -dret del riu.

Altres espècies presents en un sol inventari (a totes els correspon +).
Inventari l:Medicago sativa¡ Rubus caesius. Inventari 2:Atriplexhastala v. salina;Xanthiumstmmarium subsp. italicum¡ Medicago lupulina¡ Salvia
verbenaca; Ononis spinosa. Inventari 3: Cypems eragroslis;Polygonum persicaria, Inventari 5: Torilis alvensis; Elymus hispidus; Polygonum lapat
hifolium; Convolvulus a1vensis; Rumexconglomeratus. Inventari 6: Plantago lanceolata; Conyza bonariensis.

------------------



XANTInO ITAl1Cl-POLYGONEIUMPERSlCARIAE O. de Boià, 1957

28
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+

+

+
+

+

5.5

xanthietosum polygonetosum

1 2 3 4 5 6
CG0109 CG0209 BG9905 BF8592 BF7889 CG 1220

140 140 125 80 75 190
100 100 100 95 100 100

0,7-1,2 0,6-1,3 0,3-1,7 0,1-1,7 1 1,5
25 25 25 25 15 25

Companyes

Xanthium strnmarium ssp. i(aUeum .
Polygonum persi<:aria , .
Polygonum lapathifolíwn , .
Bidens tripartita .
Cypems eragrostis , "" , .
Astersqua,natus ,., .
Bidens frondosa ", ,.,., .
Polygonum hidl'Opiper , ,
Chenopodium glaucum ,,, , ,,, ..

Característiques de l'associació
i de les unitats superiors
(Bidention, Bidentetalia, Bidentetea)

Ru,nex obtusifolius ' " ..
Echinoch/oa crus-ga11i "" ",." .
Chenopodium ambl'osioides .. " "." .
Xanthium spinosu,n .
Amaranthus retrof1t:Xus " ..
Bassia scoparia :.." ".
.Epilobiu1n hirsultun " .
Chenopodium a/bum " ..
Chenopodium mura!e .. " " " ..
Paspa/um paspa/odes " ..
Rumexcrispus "" " " .
Lycopus europaeus " " " ..

número de l'inventari : ..
localit7,.ació (mM) .
altitud (m s. fi.) .
recobritnent total (%) .
alçària de la vegetació (m) .
superfície estudiada (m') .

Altres espècies presents en un sol inventari (si no es diu altra cosa correspon a +).
Inventari l:Arctium minus (+.2); Datura stramonium (1.1);Amaranthus blitoides; Rubus caesius; Calystegia sepium (2.1); Cynodon dactylon; So/anum
nigrum. Inventari 2: Lactuca sa/igna; Conyza bonariensis; Atriplexhastata; Digitaria sanguina/is Tori/is arvensis; Apium nodif1orum (1.7); Sorghum
ha/epense. Inventari 4: Typha latlfo/ia. Inventari 5: Lindernia dubia (+.2);Amaranlftus b/itwn (1.1); Typha angustifolia¡ Popu/us nigra (plançó); Tamarix
canariensis (plançó);Cyperns fiucus (1.2); Scirpus maritimus; Veronica anagallis-aquatica. Inventari 6:Me/ilotus alba.

Procedència dels inventaris:
1. lleida, marge esquerre del riu Segre, partida Fontanet.
2. lleida, marge esquerre.
3. Albatàrrec, marge dret del riu Segre.
4. Seròs, marge dret del riu Segre.
5. La Granja d'Escarp, marge esquerre del riu Segre.
6. Tennens, marge esquerre del riu Segre, al sud de la població.



Taula 12
MYOSOTON AQUATIO-BIDENTETUM FRüNDOSAE O. de BoIàs, I.M. Montse! A.M. Romo 1988

subass. XANTHIETOSUM ITALle! O. de Bolòs, 1M Montse! AM Romo 1988 •

número de l'inventari .............. 1 2 3 4 5 6 7
localització (U1M) .................. BF7989 BF7989 BF8895 BG9101 BF9099 CG0207 CG0614
altitud (m s. fi.) ........................ 80 80 90 100 100 140 170
recobriment total (%) ................ 100 100 85 100 100 100 100
alçària de la vegetació (m) ........ 1-2 1-2 1,5 1,5 0,3-2,2 0,6-1,8 H,8
superfície estudiada .................. 25 25 15 25 15 25 25

Característiques de l'associació
i de les unitats superiors
(Bidention, Bidentetalia,
Bidentetea tripartí/ae)

Bidens frondosa ........................ 4.5 5.4 3.3 3.2 5.4 4.3 4.3
Polygonum lapathifolium ........ 3.2 3.2 2.2 + 2.2 1.1 3.3
Xanthium stnanarium ssp.
i/alieU1n .................................... + + + + 3.2 +
Bidells tripartira ...................... + + 1.1 + +
Aster squamatus ...................... + + + + + +
Polygonum hydropiper ............ + 1.2 + 1.2

Cyperns eragrostis .................. + + + + +
Polygonum persicaria .............. 3.3 + 2.2

Companyes

Amaranthus hybridus +
Chenopodium ambrosioides .." +2 1.1 +
Rumex obtusifolius .................. + 2.1 2.1
Plantago major ........................ + +
Echinochloa crus-gal/i ..""...... + +
Atriplex hastata ........................ + + + + + +
Lycopus europaeus .................. + 2.2 + +
Sonchus oleraceus .................... + +
Conyza canadensis .................. 1.1 2.2 1.1 +
Veroniea anagallis-aquatica .... + + + +
Piem hieracioides ......."........... + +
Populus nigra (plançó) ............ + +
Laetuca sem'ola ...................... + + + +
Rumexerispus .......................... + +
Epilobium hirsutum .................. 1.1 +
Paspalum pospalades .............. 1.1 + 2.1 1.1
Melilotusalba .................... " .... + +
Lythrumsalicaria .................... + +

Altres espècies presents en un sol inventari (si no es diu altra cosa correspon a +). Inventari l:Apium nodiflomm. Inventari 2: Typha latifolia: Verbena
officinalis. Inventari 3:Agrostis stolonifera; Equisetum ramosissimum; Bromus sp.; Verbascum sinuatum. Inventari 4: Hirschfeldia ¡neana; Conyza
bonariensis. Inventari 5: Polypogon viridis. Inventari 6:Bassia scopal'ia;Digitaria sanguinalis; Chenopodium album; Calystegia sepium. Inventari 7:
Solanum dulcamara.

Procedència dels inventaris:
1. La Granja d'Escarp, vora l'aigua.
2. La Granja d'Escarp, una mica apartat de vora l'aigua.
3. Aitona, vora el pont sobre el Segre.
4. Torres de Segre, marge del riu.
5. Soses, ribera del Segre.
6. Ueida, marge esquerre del Segre.
7. Alcoletge, marge esquerre del riu Segre.
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Companyes

30
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3
CG0614

160
100
1-4
12

5.5
3.3

2.1

2
BG920l

110
100
4,5
15

2.1

+
5.5

1
BG920l

110
100
5
25

4.4
+

5.5

4.3 5.5 4.4 1.1 5.5
(+)
2.2 + + 2.2 2.2
1.1

+
4.4 4.4

2.2 3.3

+ 2.2 1.1
+ +

,
+ +
+ 2.1 +

2.2 + 1.2 2.2 2.2
2.2 + 2.2
+ 3.2
+ +

1.1 +

1 2 3 4 5 6
CGOI09 BG9705 BF7888 CG0614 CG0311 BF8996

160 125 80 160 165 100
100 100 100 100 100 100
1,2 0,5-1,3 1,1 0,8 1 0,6
7 15 25 10 20 10

ARUNDINI-CONVOLVULETUM SEPIUM (Tx. et Oberd.) O. de Boià, 1962

Companyes

nÚII1ero de l'inventari .
localització (U1M) ..
a1titud(ms.m.) ..
recobriment total (%) .
alçària de la vegetació (m) ~ .
superficie estudiada (m~ ..

Característiques de ¡'associació i de les unitats
superiors (Convolvulion, Convolvuletalia,
Artemisietea)

Cao/stegia sepium ..
Melilotusalba , .
Arundo donax ,..
Galium aparine .

Altres espècies presents en un sol inventari ( si no es diu altra cosa correspon a +). Inventari 1: Xanthzum strnmanum subsp. italicum¡ Bidensfrondosa¡'
Bromus mbem; Xanthium spinosum; Convolvulus arvensis; Bromus willdenowi;' AstersquamatusjColo/za bonariensis. Inventari 3: Lactf-lca semolai
Chenopodium album; Bassia scoparia; Sorghum halepensej Glycyrrhiza glabra (2.2). Inventari 4: Pulicaria dysentericaj
Lythmm salicaria; Mentha x rotundifolia (1.1). Inventari 5: Althaea officinalis; Rubus ulmifolius (1.1). Inventari 6: Sonchus tenemmus.
Procedència dels inventaris: 1. Lleida, marge esquerre del riu Segre. 2. Butsènit (Lleida), sotabosc de Rubio-Populetum albae. 3. La Granja
d'Escarp, marge d'una sèquia prop del Segre. 4. Alcoletge, sotabosc del bosc de ribera. 5. Lleida, la Mitjana, vora el canal de Seròs. 6. Aitona,
sotabosc de Rubio-Populetum albae.

Elytnus hispidus .' ..
Piptathernm miliaceum .
Atriplex hastata .
Phalaris arundinacea .
Bro1nus diandrus ..
Rubus caesius ; ..
Humulus lupulus .
Phragmites australis .
Equisetum ramosissimum .

Taula 13

Característiques de l'associació i de
les unitats superiors (Arction,
Artemisietalia, Arlemisietea)

URTIm DIOICAE-SAMBUCEIUM EBUU Br.-BI. (1936) 1952
subass. ARCI10-SAMBUCEfOSUM O. de Bolòs 1962

Centaurea aspera ,., ,.,................................. + +
Rubus caesius 1.1 + 3.2
Elytnus hispidus ,...................................... + +
Chenopodium 1nurale , ,. + 1.1
Equisetufn rafnosissirnum ,............................................................. 1.1 1.1

nÚII1ero de l'inventari ..
localització (UfM) ..
altitud (m s. m.) ..
recobriment total (%) .
alçària de la vegetació (m) .
superfície estudiada (m~ ..

Urlica dioica , , ..
AfCtiwn 1nmus : ..

~:~;~e~~:~~:sU1.~ ..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
RU1nexcrispus .
Sambucus ebulus ..
Galium aparine ..

Altres espècies presents en un sol inventari ( si no es diu altra cosa correspon a +). Inventan l:Allium ampeloprasumj Sorgltum halepensej Cynanchum
acutumj Lactuca semolaj Sonchus asper. Inventari 2: Bromus diandrus (1.1); Malva neglectaj Euphorbia seguieriana,. Brachypodiumphoenicoides.
Inventari 3: Lythrum salicaria,. Polygonum hydropiperj Populus nigra.
Procedència dels inventaris: 1. Torres de Segre, talús d'un camp de regadiu. 2. Prop de l'anterior. 3. Alcoletge, riba esquerra del riu Segre.



Accidentals presents en un sol inventari (a totes els correspon +). Inventari 1: Bromus rnbel1S,' Atriplex hastataj Cynodon dactylon,- Lactuca semola.
Inventari 2: Bromus diandrus. Inventari 5:Polygonum aviculare,-Astersquamatus. Invent~ri 6:Arundo donax.

CHENOPODIETUM MURALIS Br.-Bl. et Maire 1924
subass. BASSIETOSUM SCOPARlAE Br.-Bl. et o. de Bolòs 1957 em. O. Bolòs 1987

1.1 + 1.1 + +
+ 1.1 1.1 + 1.2

1.1 +
+

+

+

+

5.53.34.54.45.5

+ + +
+ +

+ +
1.1 +2
+ + 2.2

+
+

+
+
+

2.2
1.2

+

5.5

1 2 3 4 5 6
BG9201 BF7888 CG0106 BG9600 CGOO11 CG0208

110 80 140 160 180 170
100 100 90 90 90 100

0,8-1,7 1,4 1 1,7 1,7 2
15 25 100 50 100 100

Chenopodiwn murale ,."
Sisy,nbriurn irio , ,.. ,." , .
Chenopodium opulifoliwn ,.,.
Amaranthus blitoides , ,.""".

Amaranthus retroflexus ,."" .
Conyza canadensis '.. , ,,, .
Malva sylvestris ,., .
Hordeum murinum ssp. leporinum .
Chenopodium album .
Heliotropium europaeum ,
Sonchus tenemrnus , " ..
Anacyclus c/avatus ..
POr/u/aca o/eracea ..
Tribulus terrestris " .
Salsola kali .
Conyza bonariensis " .
Papaver rhoèas .
Sorghum halepense .

Característiqu.es de l'ordre
(Chenopodietalia) i de la classe
(Ruderali-Secalietea)

Característiques de l'associació
i de l'aliança (Chenopodion)

Diferencial de la subass.
bassietosum scopariae

d Bassia scoparia , "" ", , .

número de l'inventari , ,..".,.
localització (UTh1) , ..
altitud (m s.m.) ..
recobrimenttotal(%) , .
alçària de la vegetació (m) .
superfície estudiada (m2) ..

Taula 15

Procedència dels inventaris:
1. Torres de Segre, marge d'un camí que voreja el riu.
2. La Granja d'Escarp, aHuvions del riu Segre.
3. Albatàrrec, en un solar abandonat.
4. Torres de 'Segre; -guaret.
5. lleida, solar abandonat.
6. Lleida, solar abandonat.



Altres espècies presents en un sol inventari (sina es diu altra cosa correspon a +).
Inventari 1: Dittrichia viscosa; Euphorbia seguieriana; Convolvullls alvensis; Xanthium strumarillm subsp. italicum; Chondrilla juncea; Aster
squamatus; Plantago lanceolata (+ .2); Polygonum aviculare. Inventari 2: Panicllm capillare (2.2); Artemísia verlotiorum (1.1); Plantago major.
Inventari 3: Calystegia sepium (1.1);Rubuscaesium (2.2); Equisetum ramosissimum. Inventari 4: Taraxacumgr. officinale.

SETARIO-ECHINOO-ILOETUM: COLONÀE CA.et o. de BoIàs) O. dc Bolòs 1956

32

+

+
+2

1.1

3.3
+
+

(+)

1.1

2.1 (+) 5.4
+2 1.1
+ +
+

4.3 + +
+

1.1
+

3.2 4.3
1.1

1.1
1.1

+
1.1 + 4.3
+ 1.1

2.2
2.2 + 1.2

+
+

+
+
+

1.2

1 2 3 4
BF8996 BG9805 CG1523 CG2438

105 125 200 300
90 100 80 100

0,5-1 0,3-1,7 0,4-1,7 0,2-0,9
25 25 25 70

Eragrostis ,ninor .., ..
Amaranthus retroflexus .
Euphorbiaprostrata .
Medicago sativa .
Chenopodium albu11l ..
Stellaria media ..
Conyza canadensis .
Datura stra1noniulll .
Capsella bllrsa-pastoris , ..
Chenopodium lnurale , ..

Característiques de l'ordre
(Solano-Polygonetalia)

Verbena officinalis ..
Cynodon dactylon ,

Característiques de la classe
(Ruderali-Secalietea)

Companya

.Digitaria sanguinalis , .
Cyperus rotllndlls ..
Setaria verticillata .
Selaria viridis ,
Portulaca oleracea .
Veronica persica ..
Solanum nigrum ..
Heliotropiu1n europaeuln , , .
Sorghum halepense .
AJnaranthus a.lbus ..

Setaria p1l1nila .
Echinochloa crus-galli , .
Euphorbia nutans , .

Característiques de l'associació i de l'aliança
(Panico-Setarion)

Procedència dels inventaris:
1. Aitona, riba esquerra del riu Segre, camp de presseguers molt jove, 2 anys

(recobriment 10%, a1ç-ària 2m).
2. Butsènit (Ueida), camp de panís vora eltiu.
3. Térmens, camp de panís vora el riu.
4. Camarasa, camp de presseguers, marge esquerre riu Segre (recobriment 30%, alçària 2,5 ro).

número de l'inventari .
localització .
althud(ms.m.) ..
recobriment tot'11 (%) .
alçària de Ja vegetació (m) .
superfície estudiada (m2) .

Taula 16
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SetariapU1llila ....... ...................................... 1.1 1.1 1.1 +
Echinochloa CI1IS-galli ..................... 1.1 + 3.3 3.3

d paspalum paspalodes ...... ................. .................. 4.3 2.2 1.2

d Rll1llex Obfusi[olius .............................. .................. + (+) + 1.1

2.2

+
+

4
CGI1l9

180
100

0,5-2
40

3
BG9906

130
100
0,5
100

2.31.2

2
BG980S

130
100
0,5
100

+ + 2.2

+ 2.1 +
+ 3.4 3.3 +
+ +
.)-

+ +
+

+
+
+ +
+

+
+
+ +
+ +
+

+
+

+

1
BG9805

130
100
0,6
100

Paspa!uln dilatatu/n .
Convolvulus arvensi<; .
Plantago laneeolata .

Digita!ia sanguinalis .
Sorghuln halepense .
Cype/us rotundus .
Sonchus ole1'aceus .
Chenopodiulll albuln .
Bro/Ilus willdenowii ..
Solanufll nigru/n .
A/naranthus retroflexus .
SOl1chus asper .
Portulaca oleracea .
Veronica persica .
Oxalis comieulata ..
Kickxia elatine ..
Euphorbia prostrata .
Conyza bonariensis .
Conyza eanadellsis .
Malva sylvestris ~ .
Cardaria qraba .

Característiques de l'associació i de l'aliança
(Panico-Sctmioll )

Companyes

Característiques de l'ordre (Solano-Polygonetalia)
i de la classe (Ruderali-Secalietea)

número de l'inventari ., , , .
localització , .
altitud (m s. lli.) .
recobriment total (%) .
alçària de la vegetació (m) ..
superfície estudiada (m2) ., ,.

SBTARIü PUMllAE-RUMICETUM ODTUSIFOl.lI R.M. Masalleset F. X. Sans 1988

Procedència dels inventaris:
1. Albatàrrec, camp de pereres (alçària 2,..) m).
2. Albatàrrec, camp de presseguers (alçària 4 m).
3. Pda. Rufea (Ueida); camp de pereres (alçària 2 m).
4. Vilanova de la Barca, camp de pomeres, palmeta (alçària 2,5 m).

Altres espècies presents en un sol inventari (si no es diu altra- cosa correspon a +).
Inventari 1: Ranu/leulus repens; Artemisia verlotiomm; Cynodon daetylon; Bromus diandms; Medieago lupulina; Calystegia sepium; Poa t!ivialis.
Inventari 3: Polygonwn lapathlfolium; Holeus lanatus. Inventari 4: Poa eompressa (3.3); T1ifolium repens (+.2);Panieum capil/are; Cypems eragrostis;
Urlica dioica; Taraxacum officinale.

33
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Procedència dels inventaris: 1. La Mitjana, Lleida, prop de la resclosa. 2. La Mitjam, Lleida, prop del canal de Seròs.
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4.3
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3.3

+
+
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+
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2
CG0411

150
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3,5
100

2.2
4.4

+
+
+
+
+
+
+

5.5
2.2

1
CG0410

150
100
3,5
100

TAMARICEIUM CANARIENSISBr>BLctO.de Boiàs 1957

Companyes

Característiques de l'associació i de les unitats superiors
(Tamaricion, Tamaricetalia, Nerio-Tamaricetea)

nÚInero de l'inventari , , ~ ~, ..
localització (U1M) : .
altitud (ms. lli.) " .
recobriment total (%) .
alçària de la vegetació (m) ···· ,············· n.···'· n .
superfície estudiada (m:!) , " n n ••• ' ..

Tamarix canariensis n •• '.' ,., n , .

[;ynanchuln acutwn " n " , n ••• ' n.' .

Dittrichia viscosa , n.'." n n

.Rubus ullnifolius , n.' nn.'." , n

Brolnus diandrus ,., .. , , , n ..

Dorycniuln pentaphylluln , , ,., ,." n.' ••• ' n nn.

Centaurea aspera ., n .. ' n n .. " n ••• ' n.'."' .

Elymus hispidus ,,,, ,.,,, nn .. " , n ' n ••••

Phragtnites australis n n .. n " nn " n.'.' " nn n

Marrubiuln vulgare ",,, ,., nn ' ,,.'.'." .. n " ,., ,.,." ..

Convolvulus a1Vensis .. n .. '.' " ,,,,, ,,., n ' n """••••• n ••• n '.' ..

:~1s°Z'::r:;i;ic:e;~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Verbascum sinuatuln ' n ' nn "' n.'.'''., " nn nn .



RUBO-CORIARIETUM MYRTIFOLIAE O. de Bolós 1954
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+

+

+

5.5

2.1
+

3.3

1.1
4.4
2.1

+

+

3.3

4.3
2.2

+

+

5.4

+
1.1
1.1
+

+
+

1.1

5.5

I 2 3 4 5
BF7888 CGOGI4 CG05I3 CGI935 BF8996

80 160 165 135 IOD
IOD 100 100 100 100
1,3 1,5 2 1,2-3 2
25 15 15 30 30

Característiques de l'ordre (Pnmetalia)
i de la classe (Querco-Fagetea)

Companyes

Coriaria myrtifolia , .
Rubus ultnifolius .
Crataegus monogyna : .

Calystegia sepium .
Foenículum vulgare ..
Equisetwn ramosissimum ..
Verbena officinalis ..

Característiques de l'associació
i de l'aliança (Pnmo-Rubion)

Salixalba (plançó) .
Hutnulus lupulus .
Rubus caesius ..
Alnus glutinosa (plançó) .
Populus nigra , .
Brachypodium sylvaticum ..
Rosa micrantha ..

número de l'inventari ,. .
localització , .
altitud .
recobriment total (%) , .
alçària de la vegetació (m) .
superfície estudiada (m') ..

Procedència dels inventaris: 1. La Granja d'Escarp, ribera esquerra del riu Segre, al sud de la població. 2. Alcoletge, ribera esquerra del riuSegre.
3. Ermita de Granyena (Lleida), marge del bosc de ribera. 4. Gerb, el Partidor, al nord-est de la població, sota una plantació de xops
(recob. arbustiu 85%/1,3-3 m; recob. herbaci 70%/1,2 m) 5. Aitona, marge esquerre riu Segre.

Altres espècies presents en un sol inventari (sina es diu altra cosa correspon a +).
Inventari l:Lycopuseuropaeus; Eupatorium cannabinum; Piptatherum miliaceum (1.1 );Elymushispidus; Sorghwn halepense. Inventari 2:Agrostis
stolonifera (2.1); Conyza bonariensis (1.1);Arundo donax (2.1);Lythrum salicaria; Melilotus alba; Lactuca serriola; Artemisia verlotiorum (+.2);
Althaea officinalis; Chenopodium album. Inventari 3: Centaurea asperaj Bromus diandrus,' Phragmites australis. Inventari 5: Trifolium pratense;
Potentilla reptans. Inventari 6: Tamarix canariensis; Picris echioides; Galium aparine.
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Procedència dels inventaris:
1. lleida, la Mitjana, marge del canal de Seròs (no revestit).
2. Térmens, marge esquerre del riu Segre (cob, estrat herbaci 60%, alçària 0,15-2,5 m).

+
+
+

4.4

1.1

+
+

1.1

2
CG 1220

190
100

3,5-5
100

4.3

+
+
+

1.1
+

+
1.1
+

1
CG0411

165
100
3

100

Calystcgia sepiu1n , ,,, .. ,,',.,, , ,.,,.,.,.,.,,".,.""".,.,.""., ".,.,,",, ,., .
Lycopus eU1'opaeus , , " , ".,'''''',."".,.,."".,.,.,." ,.,
Cypems c1'agrostis " .. , ,'" .. ""'''".,.",.,'''".,,,.,.""',., ".,., " .

Característiques de l'ordre (Populetalia)
ide la classe (Qucrco-Fagetea)

Salix purpurea , ,., " ,.,., , " , ,.,.,.,., ".,.,.,.,." ,., ", "., ..

número de l'inventari , ~..; .
localització (UTM) : .
altitud (m s.m.) , " .. , .
recobriment total (%) , .
alçària de la vegetació (m) .
superfície estudiada (m2) •••••••••••• , , .

SAPONARIO OFFICINALIS-SALICETUM PURPUREAE T,hou (1947) 1948

Companyes

Característiques de l'associació i de l'aliança
(Saticioll triandro-fragitis)

Populus nigra - ,.. ... , , " , , .
Cle1natis vitalba. . .
Hu/nulus lupulus " , " .. , , " , ""., ", "., ..
Salix alba , , " .. ,.,." ".,,, ,.,, .. ,,.,., ,,.,.,.,,""",,.,,",,,.,,, ,,,,.,,,,.,.'
Populusalba , , ", " .. , ".,.""""., "".,.,., ".",."".,.,."".,.".,.,.,."".,.,.,.".,
Alnus glutinosa , ,., " " " , " , " ,.""".,.""',." ,.",,., , ,,.,
Euphorbia olnygdaloides , ,,,.,., ,,""",,.,.,,.,,, ,.,,",,.,.,., ,,.,.,.,,".,.,." , , ""., .
Salix atrocinerea ,.. ,.,.,.,.,.,., ,., " .. , .

Altres espècies presents en un sol inventari (si no es diu altra cosa correspon a +).
Inventari 1: Phalaris amndinacea; Dorycniumpcntaphyllum; Iris pscudacoms; Echinochloa c1'us-galli; SetaJia pumi/a, Inventari 2: Plantago major;
Apium nodif/ornm (3.3); Pastinaca sativa; Lythmm salicaria,' Phragmites australis (1,1); Scrophularia auriculata;Agrostis stolonifera.
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RUBIO-POPULETUM ALBAE Br.-Bl. et O. de Bolòs 1957

subass. HUMULETOSUM LUPULI nova

Altres espècies presents en un sol inventari (si no es diu altra cosa correspon a +). Inventari l:Althaea officinalis; Cirsium alvense; Inventari 2:
Holoschoenus vulgaris; Melilotus alba; Paspalwn paspalodes¡ Sorghum halepense; Cirsium vulgare; Geraniwn molle; TaraxacUln gro officinale;
Bromus rubens¡Atriplex hastata; Ficus carica¡ Picris hieracioides; Conyza canadcnsis; Parietaria diffusa (1.2); Cynodon dactylon; Bromus diandrns
(3.2); Carduus tenuiflorus; Inventari 3:Amaranthus retroflexus. Inventari 4: Nedem helix (5.5); Rubia,peregrina;Aspamgus acutifolius¡, Celtis australis;
Inventari 5: Equisetum ramosissimu1n; Lythrum salicaria; Euphorbia seguierana. Inventari 6:Daphnegllidium. Inventari 7: Hypochoeris mdicata;
Dittrichia viscosa; Verbascum sinuatum; Trifolium [ragiferum. Inventari 8: E-pilobium hirsutum; Mentha x rotllndifolia¡ BidellS frondosa; Rammculus
repens;Astersquamatus; Equisetum mvense.Inventari 9: Polygollum Iapathifalium.
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+
+
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1.1 +
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+
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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110 ~ ~ ~ ~ ~ W ~ lli ~

90/15 100/20 100/17 100/20 86/5-15 100/15 100/10 90/4-10 100/15 100/22
100/2,5 60/3 100/1-5 100/2 90/0,7 5/0,5 10/0,5 70/1 50/1,2 100/2

80/0,7 25/1 25/1 80/0,2-3 100/1 15/1
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Torilis arvensis .
Agrostis stolonifera ..
Lactuca semola .
Phragmites australis .
Cynanchum acutum .
Chenopodium mumle .
Arundo danux ..
Piptatherum miliaceum ..
Calystegia sepium .
Elymus hispidus .
Artemisia verlotorium ..
Foeniculllm vulgare .
Phalaris anmdinacea .

Otracterístiques de l'ordre (Populetalia)
i de la classe (Querco-Fagetea)

Companyes

Característiques de l'associació
ide l'aliança (Populion albac)

número de l'inventari .
localització (UTM) .
altitud(ms.m.) .
recob. est. arbori/alço (m) .
recob. estr.arbustiu/alç. (m) .
recob. estrat herbfalç. (m) .
superficie estudiada (m2) .

Populus alba ..
Populus nigra .
Rubus caesius .
PopulusxcalladeJlsis ..
Salixalba .
m,nus ,ninoI' .
Rubus ulmifolius .
Fraxinus angustifolia .
Saponaria officinalis .

d Alnus glutinosa .
d Humulus lupulus .

Solanum dulcamara .
Bm~hYl:odiUl~ sy~vaticum .
Canana myrtifoha .
Rosa cf. pouzinii .
Salix purpurea .
Clematis vitalba ..

Procedència dels inventaris:
1. Torres de Segre, marge dret, vora el pont sobre el Segre.
2. Albatàrrec, marge dret.
3. Butsènit (Ueida), marge dret.
4. Camarasa, marge esquerre, vora ci pont de l'escaleta.
5. La Granja d'Escarp, marge esquerre.
6. Prop de l'anterior.
7. Seràs, marge dret.
8. Alcoletge, marge esquerre.
9. Gerb. marge dret del riu Segre.

la. Lleida, la Mitjana (Populus alba arbustiu 5.4)
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Fig. 1. a: catena del marge del riu. b: catena de marge codolós del riu. e: catena general dels camins propers als riu, d: catena dels marges dels
bassiols, a': sòls humits i profunds, b': sòls subhumits a secs. Explicació de les comunitats: 1 Potamo-Myriophylletum spicati; 2Lemnetumgibbae;
3 Paspalo-Polypogonetwn; 4 Myosoton-Bidentetum frondosae (Xanthio-Polygonetum persicariae); 5 rifolio-Cynodontetum; 6 Rubio-Populetum
a/bac,' 7 Lactuco-Sílenetum inapertae; 8 Chenopodietum muralis; Andryaletum ragusinac¡ 10Arundini-Convofvuletwn¡ 11 Urtico-Samhucetum
ebuli; 12 Rubo-Coriarietum¡ 13 Typho-Schoenoplecteturn glauci; 15 Cirsio-IIoloschoenetum; 16 Brachypodietum phoenicoidisj 17 Equiseto

Erianthetum¡ 18 Tamancetum canariensis.
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