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Proleg

Coneixer el territori on habitem és una de les necessitats més importants per a l'home. Malgrat tot, en

l' actualitat vivim la paradoxa que molts ciutadans saben poc del seu entorn, del reIleu, de la xarxa fluvial, de

les condicions climiitiques, de la vegetació i de la fauna. La societat, cada cop més urbana, viu tancada entre

parets, de manera que -sovint- la seva comunicació amb l'exterior es fa a través d'un monitor que ens ofe

reix imatges de tot el món mentre nosaltres descansem en un sofa.

No anem ara ajutjar el sistema de vida actual, pero hem de ser conscients que cada dia vivim més sepa

rats del nostre entorn natural. Aquesta separació no és només espacial, ja que podem viure en unxalet proper

a un bosc o en una casa al costat d'un riu i, a pesar de tot, podem desconeixer com és aquest entorn, de quins

elements esta constitu'it, com s'ha format, com evoluciona i quins processos físico-químics i biologics s'hi

produeixen. Només ens interessem pel medi natural quan alguna cosa no rutIla, ens perjudica o bé ens moles

ta.

Un exemple concret és el temps meteorologic. Quan plou uns dies seguits i amb una certa intensitat ja

ens sembla que plou massa i que aixo és un símptoma que el clima evoluciona cap a un període humit. En

canvi, si les precipitacions són escasses i ens tanquen l'aigua de l'aixeta, comencem a pensar en la sequera.

Aixo mateix passa amb la temperatura: sempre concloem que el clima evoluciona cap a l' estat meteorologic

que ens afecta en el moment present.

En definitiva, tenim un coneixement excessivament actualista del paisatge i deIs fenomens naturals. Ens

falta una perspectiva més global i integrada. Per aixo és important saber observar tranquil.lament el paisatge

i la seva evolució i saber acceptar, al mateix temps, el nostre entorn tal com éso

Si el clima és sec, poc plujós, calid a l'estiu i fred a 1'hivern, no ens hem d'inquietar pel fet que aquest

clima no permeti un desenvolupament d'alts i densos boscoso Al seu Iloc potser només s'estableix una broIla

o un bosc baix. Cal saber conviure amb el reIleu, el clima i la vegetació que tenim. Per aixo és molt útil la

realització i publicació de trebaIls com el que presenta J.L. Escuer.

Josep Uuís Escuer és un estudiós de la natura. Ha estat capa9 de copsar com és l'entorn del Baix Cinca,

i el perque és com és i es traba on es troba. Ha efectuat nombroses prospeccions en el territori que li és fami

liar i ha sabut ordenar i sistematitzar les seves observacions. EIs seus estudis academics li han donat les bases,



models per a fer-ho. Amb la seva base geologica i biologica, ho ha aplicat, ho ha interpre

finalment, expressat a través d'un text escrit, uns mapes i uns perfils.

El lector trobara, per tant, els resultats de la interpretació d'un paisatge. A més d'oferir-nos una visió de

conjunt del territori, Josep Lluís Escuer desenvolupa dos aspectes concrets. Per una banda, ens presenta el

paisatge des d'una perspectiva historica i evolutiva: com una realitat canviant en funció deIs factors naturals,

com les inundacions, i humans, com els canvis en el sistema d' aprafitament agrícola

Per una altre costat, aprafundeix en la realitat vegetal: presenta i explica les comunitats vegetals, expo

sa la seva fisonomia, les plantes més significatives i l' ambient en el qual viuen. És precís remarcar, també,

l'aportació de cartografia que; d'una manera molt acurada, 1'autor ha ideat i elaborat, demostrant una bona

preparació biogeografica i cartografica.

El present llibre és una aportació notable al coneixement i a la divulgació del paisatge natural i huma

d'un sector del Baix Cinca i Baix Segre que ha sofert canvis importants en les últimes decades. En aquest lli

bre, el lector interessat trobara una explicació entenedora sobre un entom natural molt humanitzat.

Pero l' esmentat treball té, també, un interes especial per a aquells que tenen responsabilitats polítiques

i tecniques en temes d' ordenació del territorio Hi trabaran una visió global del paisatge i una cartografia que

facilitaran la comprensió de com és el territori i quines són les característiques més importants des del punt

de vista natural. Amb aquesta informació es disposara de més elements per poder valorar les potencialitats i,

també, les limitacions de l' area analitzada.

Tant de bo elllibre sigui realment útil per als planificadors i gestors de la zona estudiada i per tots aquells

que hi habiten, per tal que -coneixent-la millor - la puguin disfrutar més en tots els aspectes.

Dr. Josep M. Panareda Clopés

Catedratic de Geografia Física

Universitat de Barcelona
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I. INTRODUCCIÓ

El territori en el qual els rius Cinca i Segre con

flueixen, és, també, convergencia d' ambients

diversos: l' aridesa de plataformes i barrancs, on el

xerofitisme és norma, conviu amb l' exuberant

humitat deIs sots, on es pot reconeixer la fisonomia

del bosc caducifoli.

És, també, territori de vents contraris: el cer~,

procedent del WNW, - fred, potent, ratxós i molest

alterna amb el voltorn, que remunta 1'Ebre des de

l' ESE, - dtlid, més suau, constant i agradable-o

Les rapides transformacions que 1'activitat agrí

cola ha experimentat en els últims decennis s'han

afegit a aquest contrast. L'horta tradicional coexis

teix amb l'ímpetu recent deIs conreus intensius de

fruiters amb noms tan estranys com efímers (May

Crest, May Grand, Delbard Premier, ...)1. El mosaic de

petites propietats agraries discorre paral.lel a les

grans explotacions agrícoles de recent implantació.

L' antiga xarxa arab de sequies flueix juntament

amb el tub de polietile del reg gota a gota. Les

pinedes, brolles i coscollars del Vedat de Torrent,

destinats únicament a la ca~a deIs senyors feudals,

han sobreviscut, relativament ben conservats, junt

amb les solanes arrasades per la contínua acció

modificadora de l'home i deIs ramats.

Finalment, els embassaments constrults en el

tram alt de la conca han doblegat el fort caracter

deIs dos rius, les crescudes tardorenques deIs quals

provocaven gran inquietud, revestint-los avui d'a

parent assossec.

En un espai redult (36 Km2), en resum, s'ha

generat un variat mosaic paisatgístic, producte del

contacte entre ambients diversos i deIs canvis

indults per l'activitat humana:

a) Zones de brolla o maquia que han passat a ser

de cultiu intensiu.

b) Arees d':ús agrícola i ramader tradicional que

2

han estat abandonades i en les quals la vegetació

espontania torna a regenerar-se.

c) Antigues explotacions mineres abandonades i

en fase de lenta colonització per la vegetació

espontania.

d) Arees de vegetació natural cremades per

recents incendis (1994) que en l'actualitat s'es

tant regenerant.

e) Remodelacions del Hit fluvial, ja sigui per

causes naturals (riuades de 1982) o per la suc

cessiva construcció de defenses que han condult

a la canalització progressiva del seu Hit.

f) Aplanament de terrasses fluvials per al con

reu, la qual cosa suposa moviments deIs diposits

de cOdols i arenes, remodelació deIs sots, etc, ..

g) Eliminació del sot i la seua substitució per

monocultius de xops.

h) Actuació puntual deIs pagesos per a construc

ció de canals laterals per a la presa d' aigua que

alimenta el reg de degoteig.

Aquests factors determinen una gran diversitat,

tant en 1'ús com en l'ocupació del sol, en clar con

trast amb l'aparent uniformitat litologica, edafica i

climatica del territorio

El treball que ací s'exposa pretén analitzar 1'a

rea de la confluencia Cinca-Segre des del prisma

globalitzador de l'analisi del paisatge vegetal.

El paisatge vegetal, considerat des del punt de

vista botanic com el darrer nivell d' organització, és

el resultat de la interacció entre una serie d' ele

ments ecologics i les exigencies fisiologiques d'un

determinat nombre d' especies. Encara que no pot

definir-se amb precisió absoluta quines variables

físiques (temperatura, disponibilitat hídrica, litolo

gia, etc, ...) determinen, i en quina mesura, si talo

tal especie, tal o tal comunitat és capa~ de viure o

no en un ambient donat, sí que podem, tanmateix,

atansar-nos i decidir quins factors són els decisius
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DEL VILLAR) deixaren constancia del seu pas per

aquestes terres entre 1850 i 1925 a través de notes

florístiques, publicacions i plecs d'herbari.

Entre els anys 1948 i 1957, J. BRAUN-BLANQUET i

O. DE BOLos centren el seu interes en les terres ari

des compreses entre la Segarra, a Catalunya i la

comarca de Tudela, a Navarra, aplicant la seua

metodologia fitosociologica a l'estudi de la vegeta

ció. La fina descripció de les comunitats vegetals,

l'analisi de la seua dinamica i els complets inven

taris florístics que acompanyen els seus treballs

constitueixen, encara avui, el majar barrc de dades

disponibles sobre la flora i vegetació de la

Depressió de 1'Ebre.

PAlSATGE VEGETAL DE L'AIGUABARREIG

riuEbre

Fig. 1: Ubicació de la zona d'estudi en l'ambit nacional, provincial i comarcal

10 Km
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per a poder explicar el paisatge com un conjunt

integrat de comunitats vegetals compatible amb les

característiques mediambientals del territori

(FOLCH, R.; 1981).

1. Bren historia deIs estndis realitzats a

Parea

L'interes biologic de tot el sector de la

Depressió mitjana de l'Ebre s'inicia amb els tre

balls de WILLKOMM (1852), fitogeograf que defineix

per primera vegada el terme estepa aragonesa per

a referir-se a les formacions vegetals de les planes

continentals de 1'Ebre. Botanics il.1ustres (DUFOUR,

WEBBER, LANGE, DEVEAUX, LOSCOS, PARDO, HUGUET
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Treballs posteriors han completat els de BRAUN

BLANQUET i BOLOS, encara que ellímit oriental de la

plataforma monegrina i el curs baix del Cinca han

quedat sovint oblidats pels botanics, els quals

s'han estimat més adre~ar els seus treballs d'inves

tigació cap a les planes, els saladars de Bujaraloz i

Casp, els contraforts de la Serra d' Alcubierre, els

savinars de La Retuerta de Pina de Ebro o la zona

del Vedat de Fraga.

Entre les publicacions botaniques més recents

centrades a localitats limítrofes, en destaquen les

d'O. DE BOLOS sobre la Serreta Negra de Fraga

(1972) P. MONTSERRAT (1966) i J. MOLERO BRIONES

(1978, 1981, 1988) sobre els Monegres i la Serra

d'Alcubierre.

En el decurs deIs darrers anys, la secció de

botanica de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (J.A.

CaNEsA, 1990) s'ha interessat en la vegetació de l'a

rea meridional de la província de Lleida i, en espe

cial, de les terres del marge esquerre del curs baix

del riu Segre.

Tots aquests treballs, de qualitat indiscutible,

són de caracter estrictament botanic, centrant-se en

la descripció de les comunitats vegetals i les seues

afinitats sintaxonomiques, sense entrar en l'analisi

global del paisatge.

Pel que fa als treballs cartografíes, cal citar el

realitzat per MOLERO BRIONES et al (1988) per enca

rrec de la DGA i del MOPU, Amb l'objecte de

minimitzar l'impacte que el Pla de Regadius

Monegres-II podia ocasionar sobre la vegetació

espontania, s'elabora una cartografia de vegetació

1175.000 i una memoria adjunta que, malaurada

ment, han romas inedites. L' area que abastava

aquesta cartografia, pero, estava limitada de bell

antuvi pel propi interes del projecte de regadius, la

plataforma monegrina, i els seus límits no inc10uen

la vall del Cinca.

Els estudis de caracter bioclimatic, s'han inte

ressat també en l' area de Monegres (TERRADAS, J.

1973, 1986) les característiques subdesertiques deIs

quals han estat un al.licient per a investigar les

relacions entre el clima i l' esc1erofília de la vege

tació, oferint una perspectiva interessant sobre la

probable evo1ució del paisatge des de l'última gla

ciació.

Des de la Universitat de Saragossa, s'ha abor

dat en els darrers anys l'analisi deIs trets i l'evo

lució recent del sistema fluvial Alcanadre - Cinca 

Ebre (PEÑA MONNÉ, 1992; SANCHO MARCÉN, 1988,

1992) a través de diferents tesis doctorals i d' altres

publicacions que inclouen una cartografia geomor

fologíea, 1150.000, de gran intereso

Finalment, cal destacar els diferents treballs

sobre la geologia de la Depressió de 1'Ebre

(QUIRANTEs,1978; CABRERA, 1983) i, en especial, el

complet i precís inventari deIs soIs del terme muni

cipal de Fraga (BADÍA, 1990).

2. Situació geogratica

El territori objecte d' estudi esta situat en el cen

tre de la Depressió de l'Ebre Mitja. Limita a!' oest

amb la plataforma estructural de Monegres i a l'est

amb les planes i tossals residuals del Segria

Garrigues, ja a la província de Lleida. L' eix nord

sud el constitueix el sistema Cinca-Segre que

conflueix amb 1'Ebre a pocs quilometres cap al

sud, formant la cua de l'embassament de Ribarroja

(figs. 1-3).

L' altitud oscil.la entre els 70 m a l' aiguabarreig

deIs dos rius, junt a l'Ebre, i els 404 m que abasta

el front de la plataforma monegrina a l'area d'Els

Riols. Els tossals entre les dues valls i els situats al

marge esquerre del Segre no superen els 200 m.

(Bellesvistes, 166 m).



PAlSATGE VEGETAL DE L'AlGUABARREIG

••Albalate de Cinca
Alcolea de Cinca

r i u

C/
r

~
&

O

"V .Saidí
$' •

G
Velilla de Cinca

A /)

~ S

5Km

Fig. 2: Mapa de situació, elaborat a partir del Mapa Topografic 11200.000 del S.G.E., 1968. Full de Lleida.

11. ELEMENTS i FACTORS DEL PAISAT

GE 1 DELS SEUS CANVIS

1. Litologia i Geomorfologia

1.1. Breu Historia geologica

Durant l'Eoce i fins 1'0ligoce superlor-Mioce

les serres pirenenques patiren les últimes fases

compressives del plegament alpí.·L'eix muntanyós

s'enlaira, establint-se un drenatge fluvial dominant

cap al sud en forma de sistemes al.luvials, els efec

tes deIs quals s' estengueren a amples zones de

l'actual Depressió de l'Ebre (fig. 4).

5

Procedents de la cadena pirenenca, es deposita

ren conglomerats als marges de la conca (Riglos,

VadieIlo, San Juan de La Peña) gresos i lutites més

cap a l'interior (Sariñena, BaIlobar, Alcolea de

qnca, Fraga, CardeIl) i, al centre (Mequinensa,

Bujaraloz, Saragossa), guixos, margues i calcarles

lacustres.

A la vora frontal deIs sistemes al.luvials proce

dents de la zona d' enlla9 entre el Sistema lberic i

la Serralad.a Prelitoral Catalana es configuraren

sistemes lacustres, en els quals s'hi sedimentaren

caldrries2 que alternaven amb lutites, guixos i lig

nits (Mequinensa, Almatret, Faió)
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Fig. 3: Mapa toponímic de la confluencia deIs rius Cinca i Segre

Durant gran part del Oligoci~ superior i Mioce

inferior, l' eix central de la conca sedimentaria de

I'Ebre, del qual forma en part l' area objecte d' es

tudi (fig. 5), era un medi lacustre, tancat, d' aigues

cIares, amb substrat llacós, salinitat estacional

molt variable i de poca profunditat (inferior a 10

metres). Aquest sistema va poder abastar fins a

2000 km2, mentre que en moments de retracció

quedava redu'it a uns pocs centenars de Km2

(CABRERA, L. , 1983).

A les epoques arides hi predominava la sedi-

6

mentació evaporítica sobre la detrítica (nivells de

guixos de Mequinensa) mentre que en moments de

major pluviositat les petites conques en les quals

dominava l'evaporació, tornaren a fondre's en

d' altres més grans, lacustres, en que la precipitació

de guix va ser substitu'ida per la calcaria.

Cap procés tectonic posterior ha modificat les

series sedimentaries que avui descansen a l' area,

per la qual cosa els materials geologics s'hi pre

senten en posició horitzontal o amb un lleuger

cabussament cap al SW.
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L1acuna de tipus "playa"

Dipósits proximals de conglomerats

Dipósits de canal i plana al.luvial

L1ac carbonatat poc profund

Lóbuls terminals

Sócol

Fig. 4: Diposits al.luvials pirenencs de l'Oligoce. El bloc-diagrama representa el model de sedimentació proposat per a
una secció N-S que abasta des del front pirenenc fins als sectors centrals de la conca (BioPunt, 1993. Original d' A. SÁEz
1 O. RmA)

Plana inundada mal drenada
Area lacustre carbonática

• Materia vegetal transportada

IITIIJ Carbonats amb molta materia orgánica

D Carbonats amb poca materia orgánica

[)2;J Canals distribu'idors

D Lutites i gresos

t:»::':1 Lóbuls microdeltaics

Area lacustre marginal terrígena

¿Z

Cocodrils

Gasterópods Iímnics (Planorbis sp.)

Carófits

Fig. 5: Ambient lacustre carboniUic i terrígen en el sistema lacustre deIs Monegres. Les relacions entre les parts termi
nals deIs sistemes al.luvials (fig. 4) i les zones lacustres, generaren successions constitui'des per calcaries, lutites i gre
sos. Minoritaliament també s'hi dipositaren lignits (BioPunt, 1993. Original de L. CABRERA)
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Fig. 6: El sistema lacustre deIs Monegres genera diposits carbonatats en el centre de la conca, la Formació Mequinensa,
que aflora a les valls del Cinca i de I'Ebre (BioPunt, 1993. Original de L. CABRERA 1 A. SÁEZ, 1987)

1.2. Litologia.

** Unitat de calcaries de Torrent de Cinca.

(CABRERA, 1983)

Al marge dret del riu Cinca aflora la Unitat de

lutites de la Costa de Fraga sobre les quals es dis

posa la Unitat de Torrent de Cinca, que ocupa gran

part de la zona occidental de l' area i esta constituI

da per ca1caries d' origen lacustre que s' intercalen

amb bancs de lutites. Cap a l'oest, aquesta forma

ció connecta lateralment amb la Unitat del Pla de

Cardell, formada basicament per lutites i caldries

rnioceniques i integrada plenament a la plataforma

estructural deIs Monegres (fig. 6).
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Cap al sud, a poca distancia, encara que fora ja

de la zona de treball, apareix la Unitat de

Mequinensa formada per caldries lacustres

(rnicrites) que alternen amb lignits i nivells de gui-

xos.

Aquesta serie estratigrafica que alterna mate

rials durs (ca1caries) amb d'altres menys consis

tents (margues i lutites) ha estat sotmesa al cicle

erosiu subsegüent al reompliment de la conca i que

s'inicia amb 1'obertura del riu Ebre al mar durant

el Plioce superior.

L'erosió, que actua amb major o menor intensi

tat segons la duresa i disposició deIs materials

geologics, ha modelat aquest sector amb major

dificultat que al marge esquerre del riu Cinca o en
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Fig. 8: Cornisa de tipus Cantil-Talud. La calcaría, molt
diaclasada, aflora formant un escarpament subvertical
que proporciona, per meteorització, fragments angulo
sos que s' acumulen al vessant

Als vessants de solana, amb una cobertura

vegetal escassa i on els processos edafogenetics

són més lents, el mantell d' acumulació és pedregós

format per fragments de calcaria angulosos que

s'han despres de les comises per la gravetat (fig. 9).

Les obagues, ben al contrari, presenten un

nivell superficial amb predomini de la matriu argi

losa, que es va engrossint cap a la base del vessant

esdevenint maxim quan arriba al fons del barranco

Aquesta morfologia ha condicionat l'ús agríco

la del terreny, localitzant-se únicament al fons del

torrent on, des de temps preterits, s'hi han conreat

oliveres i ametllers mitjan¡;ant la practica del

esglaonament delllit. La disminució de la veloci

tat de l'aigua que comporta aquest metode ha faci

litat la sedimentació de materials fins que han ser

vit de base per al desenvolupament de soIs més

profunds i amb major capacitat de reserva hídrica

que als vessants.

Si aixo va permetre al seu moment el progrés de

les oliveres, ara, el seu abandó, esta facilitant

també la rapida recuperació de la brolla

[Rosmarino-EricionJ fins al punt que en alguns

camps aquesta formació vegetal descendeix deIs

vessants i penetra a les parcel.les abandonades

sense interrupció (fig. 47)

el pla format a la confluencia dels dos rius, on pre

dominen lutites, margues i gresos, molt més tous.

Per aquesta raó, els barrancs que desaigüen en el

Cinca i que connecten la vall amb les planes

monegrines a penes han aconseguit incidir en la

plataforma, mantenint-se un front abrupte, d'uns

200 metres de desnivell, que discorre paral.lel al

riu (fig. 7).

Al peu d' aquest escarpament es forma una pla

taforma secundaria (glacis) una mica enlairada res

pecte al vall fluvial, d' escas desnivell i fortament

excavada pel tram final deIs barrancs que baixen

cap al Cinca. En aquest repla, el seca tradicional ha

existit fins que la possibilitat d' elevar aigua del riu

mitjan¡;ant potents motors l'ha transformat en cul

tius frutícoles de regadiu (fig. 7).

La litologia determina la morfologia i l'evolu

ció deIs barrancs, que són relativament tancats i

amb fons d' escassa amplaria. Els vessants, que

superen habitualment pendents del 20%, presenten

una morfologia de tipus Cantil-Talud (SANCHO

MARCÉN, 1988): la roca calcaria, dura i molt diacla

sada, aflora típicament en els cims (fig. 8), formant

comises verticals o subverticals que rematen les

formes d'acumulació deIs vessants.

Fig. 7: RepHt estructural situat al peu de la plataforma
de Monegres (esquerra de la imatge). Aquest repla, uti
litzat tradicionalment per a conreus de seca, ha estat
transformat els darrers anys mitjans;ant nivellacions de
terres i col.lapses de barrancs en enormes finques de
fruiters. A la dreta discorre la vall del Cinca

9



PAISATGE VEGETAL DE L'AIGUABARREIG

Fig. 9: Vessant pedregós en aiguavés de solana

Malgrat que tot aquest sector esta immers en el

domini del Rosmarino-Ericion, 1'orientació deIs

barrancs i l'existencia, per tant, de solanes i oba

gues condiciona clarament els processos edafo

genetics i la taxa de reserva hídrica del sol, modi

ficant-ne localment les característiques de la

coberta vegetal (fig. 10).

** Unitat de lutites i caldlries de la Granja

d'Escarp (CABRERA, 1983)

A l'est del Cinca apareix aquesta Unitat en la

qual predominen les lutites altemants amb calca

ries oligoceniques i amb alguns nivells de gresos i

lignits de poca espessor.

L' erosió ha actuat sobre aquests materials, més

tous que els miocenics esmentats abans, excavant

barrancs més amples, de fons pla que s'intemen

entre les primitives plataformes, aillant-les i origi-
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nant formes més o menys digitades, amb cims sub

circulars on afloren petits bancs de calcaria o, a

1'últim estadi, quan el cim calcari ha desaparegut,

donant lloc a turons testimoni (tossals) 3 de mor

fologia canica (fig. 11).

En aquest sector predominen els vessants regu

laritzats (SANCHO MARCÉN, 1988) que solen aparei

xer envoltant els relleus estructurals. A diferencia

deIs vessants de Cantil-Talud, els materials sobre

els quals es desenvolupen es caracteritzen per la

menor quantitat de litologies resistents a l'erosió a

la part superior. Litologicament estan constituldes

per material argilós que empasta cOdols angulosos

de petites dimensions.

Fig. 10: Vessants de solana (esquerra) i d' obaga (dreta)
en un barranc de Els Riols. Al fons se situen els
terrenys oligocenics de La Granja-Massalcoreig

Fig. 11: La vall del Cinca pels voltants de Massalcoreig
(esquerra de la imatge). En segon terme s'hi aprecien
estructures tabulars i tossals modelats sobre terrenys
oligocenics



PAlSATGE VEGETAL DE L'AlGUABARRElG

El factor geomorfologic i litologic ha condicio

nat igualment el paisatge d' aquesta zona que con

trasta obertament amb el situat a l'oest del Cinca.

Disposar de litologies més toves, barrancs més

oberts, vessants menys abruptes i pedregosos, ha

permes un ús agrícola molt més intenso Aquesta

activitat, al seu torn, ha inflult en la coberta vege

tal, que, tot i que continua ernmarcada en el domi

ni del Rosmarino-Ericion, es troba en un estat de

deteriorament notable, apareixent ací i alla les

diferents etapes de la successió de degradació que

en capítols posteriors es comenta (fig.l2).

...

** Diposits fluvials quaternaris.

A partir del Plioce i durant tot el Quaternari, la

xarxa hidrografica ha anat escombrant progressi

vament les estructures i els materials terciaris al

mateix temps que ha acumulat sediments fluvials

als fons de les valls.

Els cadols, arenes i llims que han anat diposi

tant el Cinca i el Segre es troben estructurats en

terrasses fluvials.

Al mapa litologic 1/25.000 que acompanya

aquest treball només s'inclouen les terrasses situa-

80m

1
1 Km

1. Fruiters sobre terrassa fluvial
2. Fruiters sobre vessants terciaris aterrassats
3. Brolla de romer i maleida (Rosmarino offcinalis-Linetum suffruticosi) molt aclarida
o bé alternant amb d'altres etapes de la succesió de degradació (Agropyro cristati
Lygeetum sparti; Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae)

Al.luvions de terrassa fluvial (codols i arenes) parcialment coberts amb argiles procedents
deIs vessants.

~ Lutites i margues oligoceniques

J.L. Escuer Ibarz, 1997

Fig. 12: Perfil de vegetació a Bellesvistes (Massalcoreig): eamps de pereres i presseguers ubieats en vessants aterras
sats. Entre ells apareixen taques de brolla en diferents estats de degradació.
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des al fons de les valls fluvials, que són les que

més han interessat en l'analisi del paisatge vegetal.

Tanmateix, s'hi poden reconeixer amb facilitat

terrasses més antigues (fins a 11 segons SANCHO

MARCÉN, 1988) molt ben conservades, en molts

punts del territori, fins i tot molt allunyades de

l' actualllit fluvia14.

Les terrasses fluvials inferiors (TIa T4) són les

més extenses i les que presenten un major desen

volupament, tant longitudinal com lateral. Cap a

l' aiguabarreig els materials que les integren solen

formar barres laterals amb morfologia de point

bars.

Sobre la superficie deIs nivells aterrassats T 1 i

T2 es 10calitzen5, emmascarats pels conreus i com-

pletament reomplerts, alguns meandres abando

nats, lligats a la migració lateral del riu. Aquests

nivells apareixen a una altura de 2 m i 7-10 m,res

pectivament, sobre els llits actuals del Cinca i

Segre de forma gairebé contínua.

La litologia de les terrasses és molt variada, el

més freqüent, pero, és trabar codols de diversos

tipus de gresos i roques granítiques. També de

calcaria amb textures variades, de microconglome

rats vermells, pissarres, esquistos, corneanes i

roques volcaniques. Morfologicament els codols

són arrodonits amb predomini deIs discoidals i els

elipsoidals. L' area de procedencia s'ubica al

Pirineu Axial (SANCHO MARCÉN, 1988)
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Estació Latitud Longitud Altitud Període d'enregistrament

Mequinensa
(pluviometria) 41° 24' 47" 0° 15' 26" 321m 1949-1994

(45 anys)
Mequinensa
(Embassament) 41° 22' 04" 0° 16' 03" 125m 1972-1994

(22 anys)
Fraga
(Les Bales) 41° 30'06" 0° 23' 18" 150m 1931-1974

(40 anys)
Fraga
(Les Penyetes) 41° 31' 17" 0° 07' 57" 305m 1978-1994

(17 anys)
Aitona
(Embassament Seros) 41° 28' 02" 0° 27' 27" 150m 1969-1991

(5 anys incomplets)

2. El clima

2.1. Les dades climiltiques. Representativitat de

les estacions termopluviometriques escollides.

De totes les estacions termopluviometriques

disponibles, s'han seleccionat únicament les més

proximes al' area (tabla 1, fig. 13), deixant de banda

una analisi de caracter regional ja que l' estudi del

marc climatic que caracteritza la Depressió de

l'Ebre mitja ha estat abordat per diferents autors en

diversos treballs a zones proximes (TERRADAS, 1972;

BADÍA, 1989). Aixo no obstant, cal assenyalar, que

l' analisi climatica que s' exposa a continuació s'ha

elaborat de novo, a partir de les dades termoplu

viometriques obtingudes a I'Institut Nacional de

Meteorologia el novembre de 1996.

Algunes de les estacions considerades, - Fraga

Les Penyetes i Aitona-Seros - no abasten el perío-

de recomanat per la O.M.M.6 per a poder definir

amb rigor el caracter climátic del territorio

Tanmateix, són les úniques dades fiables de que es

disposa per a definir el clima de l' area ja que les

estacions de particulars existents a les grans fin

ques de la zona són molt recents (menys de 10 anys)

i no recullen de forma sistematica i normalitzada

les dades termopluviometriques.

Per tal de comprovar que el clima esdevé més

suau amb la proximitat a I'Ebre, s'han comparat

dades de temperatura i pluviositat, corresponents al

mateix període, utilitzant les dades de Fraga-Les

Bales i Mequinensa que sí que tenen bons enregis

traments temporals. També s'han comparat les de

Fraga-Les Penyetes amb Mequinensa 1

Mequinensa-Embassament, malgrat que l'escas

enregistrament de Les Penyetes (17 anys incomplets)

obliga a considerar els resultats que involucren

eixa estació amb certes reserves.

Taula 1: Característiques de les estacions termopluviometriques disponibles
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Les comparacions que establertes s'indiquen a

continuació:

Pluviositat:

Fraga Les Bales-Mequinensa

1949-1974

Fraga Les Penyetes- Mequinensa Embassament

1978-1994

Fraga Les Penyetes- Mequinensa

1978-1994

Mequinensa-Mequinensa Embassament

1972-1994

Temperatures

Fraga Las Penyetes-Mequinensa Embassament

1978-1994

Pel que fa a fenomens com la boira o els vents

predominants a 1'area (cers; i voltorn), que pareixen

ser un factor important en el control de l'evapo

transpiració o en la taxa de reserva hídrica que el

sol pot mantenir durant un temps, cal assenyalar

que no estan quantificats, de forma que només

podría utilitzar-se com a dada significativa el nom

bre de dies en que es presenta el fenomen (cas de la

boira) o la velocitat a que arriba el cen; a la conca

de 1'Ebre si es disposés de prou dades,

e Fraga-Les eny tes

eFraga-Les Bales

BG

BF

5Km

riu Ebre

tin Cinca

Mequin nsa
Mequinensa-Embas ament

Fig. 13: Situació de les estacions termopluviometriques disponibles
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2.2. Característiques climatiques.

** Temperatura

L' oscil.1ació termica és un deIs trets fonamen

tals del clima de la zona. Les maximes deIs mesos

més dllids, juliol i agost, es mantenen al voltant

deIs 30-35° C, arribant, ocasionalment, als 40° C.

Les mínimes de desembre i gener ronden els 0° C,

encara que al gener, que és el mes més fred, la

columna de mercuri pot arribar a marcar amb rela

tiva facilitat -7°C.

Les baixes temperatures hivernals se sumen a

les gelades que es produeixen típicament a finals

de mar~ i abril, reduint l' activitat general de la

vegetació (tau1es 2 a 4).

** Precipitació

La precipitació mitjana anual és redu'ida (entre

330 i 400 rnm/any) i segueix el mateix patró que a la

major part de la Depressió de l'Ebre mitja.

Les dades pluviometriques que s' exposen a

continuació (tau1a 5; figs. 14 a 21) mostren dos

G F M A M J JI A S O N D

Mitjana

Embassament 4,6 6,6 9,7 12 16,2 20,8 24,4 24,1 20,6 15 9,5 5,5 14,08

Les Bales 4,7 7 10,8 14 17,7 22 25,1 24,5 21,4 15,8 9,3 5,5 14,8

Les Penyetes 5,4 7,3 11 13 17,2 22 26,1 25,7 21,9 16,1 10 6,3 15,3

Taula 2: Temperatures mitjanes

G F M A M J JI A S O N D

Embassament 8,3 11,6 15,5 17,7 22 26,9 31,1 30,6 26,8 20,3 13,6 8,8

Les Bales 9,9 14,5 18 21,4 25,1 29,8 33,3 32,3 28,6 22,5 15,1 10,1

Les Penyetes 9,4 12,8 17,3 19,5 24 29,3 34,1 33,3 28,9 21,7 14,2 10

Taula 3: Mitjana de les temperatures miíximes

G F M A M J JI A S O N D

Embassament 0,9 1,6 3,9 6,3 10,4 14,7 17,6 17,6 15,5 9,7 5,3 2,1

Les Bales -0,3 0,5 3,7 6,7 10,3 14,2 16,8 16,7 14,1 8,9 3,6 0,8

Les Penyetes 1,4 2,7 4,8 6,6 10,4 14,7 18,2 18,1 15 10,6 5,9 2,6

Taula 4: Mitjana de les temperatures mínimes
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maxims de 40 a 60 mm, un a la primavera (maig) i

l'altre a la tardor (octubre), A l'hivern les precipi

tacions són escasses, de 20 a 30 mm, encara que les

baixes temperatures, la menor insolació i el paper

que hi juga la boira compensen el deficit d'hurni

taL

Els diagrames ombroterrnics mostren les eleva-

des temperatures i eI deficit hídric (area puntejada)

que la vegetació i el sol han de suportar durant els

mesos de juliol i agost, els més secs, amb una pre

cipitació que es situa entre 15 i 30 mm (figs. 19, 20,

21).

Lluny de la companyia benefactora deis rius

Cinca i Segre, cal recórrer a solucions globals per

G F M A M J JI A S O N D Total
Embassament 22,6 20,8 31,3 44 58,3 40 15,6 29 42,6 44,8 26,4 27 402,1
Mequinensa 22,2 19,3 30,5 36,8 45 33 16 22,3 41 49,8 38,8 32,7 387,4
Les Bales 21,51 17,06 30,19 31,25 41,8 33,52 16,1 26,7 37,85 34,86 30,6 31,64 353,1
Les Penyetes 19,6 25,4 18,2 37,1 50,1 36,7 12,5 28,8 36,7 52,5 39,1 17,9 374,6

Taula 5: Precipitació mitjana mensual

Mequinensa-Embassament Mequinensa
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Fig. 14: Distribució de la precipitació

Fraga-Les Bales
60

Fig. 15: Distribució de la precipitació

Fraga-Les Penyetes
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~

-
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Fig. 16: Distribució de la precipitació
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Fig. 17: Distribució de la precipitació
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P(mm) 402,1 mm 14' T(OC)

60 30

50 25

40 20

30 15

20 10

10

Fig. 19: Diagrama ombrotermic de Mequinensa
Embassament per al període 1972-1994

Mequinensa-Embassament 1972-1994

~ Les Bales
...-e.... Mequinensa

Fig. 18: Pluviositat comparada Fraga-Les Bales i
Mequinensa-Embassament per al període 1949-1974.
Observi's com a la primavera i, sobretot a la tardor, la
pluviositat és sensiblement major a Mequinensa
Embassament (linia de punts).

r-----e,

Fraga-Les Penyetes. 1978-1994 (incomplets)

T(OC) P(mm) 382,5 mm 15,2° C T (" C)

30 60 30

25 50 25

20 40 20

15 30 15

10 20 10

5 10 5

O O O

Fraga-Les Bales. 1931-1972

353 mm 14,8 ° C

0'----- -.-1

P(mm)

60

50

Fig. 20: Diagrama ombroterrnic de Fraga-Les Bales per
al període 1931-1972

Fig. 21: Diagrama ombroterrnic de Fragil-Les Penyetes
per al període 1978-1994 (dades incompletes)

adaptar-se a l'aridesa dominant: el descens de la

producció vegetal, produ'it pel predomini de la res

piració sobre la fotosíntesi, i el xerofitisme, són les

estrategies que la vegetació habitualment adopta.

** La boira

La boira, que es presenta típicament cap a finals

de tardor i persisteix durant gran part de l'hivern,

caracteritza les valls de 1'Ebre, Baix Cinca i Baix

Segre. Es manté mentre la situació anticiclonica

general és estable, augmentant la humitat relativa

de l'aire, la qual cosa permet el desenvolupament

de plantes higroscopiques (cianofícies, molses i

líquen~). L'oscil.lació de temperatures és menor i

la insolació es redueix, facilitant que la reserva

hídrica del sol es mantingui relativament estable.

No obstant aixo, la boira i la inversió termica

solen anar de bracet, de tal forma que les fondala

des de vall són m6s fredes. Aixo determina la dis-
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Fig. 23: Nombre de dies amb temperatura menor o
igual a 5°C sota zero. Grafic comparatiu entre Fraga
Les Bales i Mequinensa-Embassament

Fig. 22: Nombre de dies amb temperatura major o igual
a 30°C. Grafic ,comparatiu entre Fraga-Les Bales i
Mequinensa-Embassament.
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veuen, satisfets, com la maduració de la fruita

(pera i préssec) es produeix abans que a 1'horta

lleidatana o que a la de Fraga (entre una i dues set

manes).

El botanic també detecta 1'aparició en el paisat

ge, per sota d'una línia imaginaria que unís Lleida

amb Fraga, el coscollar amb mata [Rhamno coc

ciferetum pistacietosum] associació una mica més

termofila que el coscollar continental [Rhamno

cocciferetum] que apareix per damunt d'aquesta

divisoria (FOLCH, R., 1981).

** Proximitat al riu Ebre

tribució d'especies termOfiles com la ginesta biflo

ra (Chronanthus biflorus) o la socollada

(Globularia alypum) que se situen a les zones

altes dels vessants, a les solanes i a les plataformes

(fig.37, perfil de Vallcarreres).

El rigor del clima disminueix amb la proximitat

a 1'Ebre, cap al sud-est. Encara que la Mediterdmia

es trobi relativament lluny (50 quilometres), els seus

efectes es deixen sentir alllarg d'aquest riu, que es

comporta com un canal serpentejant, obert al mar i

als temporals de Llevant (BOLOS, 1973).

La pluviositat s'incrementa lleugerament, pas

sant deIs 353,1 mm a Fraga-Les Bales a 387,4

mm a Mequinensa i a 402,1 mm a Mequinensa

Embassament, estació situada a la vora de l'Ebre,

riu avall (fig. 18).

L' oscil.lació termica és significativament

menor a Mequinensa: les mínimes hivernals es

mouen entre 0° i 2° e mentre que les maximes de

juliol i agost no superen, habitualment, els 30° e
(taules 2 a 4).

La calor de l'estiu es perllonga també menys:

56 dies amb temperatures superiors a 30°C a

Mequinensa-Embassament, al cantó del riu, davant

els 84-87 dies a Fraga. De la mateixa manera, el

rigor hivernal és menys durador: 3,4 dies amb tem

peratures que sobrepassen els _5° e
(Embassament) davant els 7,4 dies de Fraga (Les

Bales) (taula 7; figs. 22,23).

Per últim, la freqMncia de les gelades primave

rals, que es produeixen quan els fruiters estan en

flor, disminueix igualment cap al sud-est, tot i que

no de forma tan significativa: 4,6 dies a Fraga

davant els 3,8 dies a Mequinensa (tau1a 7)

Aquest fenomen és sobradament conegut pels

pagesos de Mequinensa i La Granja d'Escarp que
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G F M A M J JI A S O N D Total

Mequinensa-Embass. O O O O 1 7,4 22 19 7 0,17 O O 56,37

Fraga-Les Bales O O O 0,5 4,8 16 27 24 11,8 0,4 O O 84

Taula 6: Nombre de dies amb temperatura maxima major o igual a 30° C

Mequinensa-Embass. Mequinensa-Embass. Fraga-Les Bales Fraga-Les Bales

Tmínima<=O° Tmínima<=-5° Tmínima<=-5° Tmínima<=O°

G 13,1 1,6 2,79 18

F 9,8 0,8 2,18 13,3

M 3,6 0,08 0,13 4,2

A 0,2 O O 0,34

M O O O O

J O O O O

JI O O O O

A O O O O

S O O O O
.~

O O O O O

N 3,7 O 0,15 5,2
-

D 10,9 0,9 2,2 13,1

Total 41,3 3,38 7,45 54,14

Taula 7: Nombre de dies amb temperatura mínima inferior o igual a 0° i a 5° sota zero

** Vents

Tal comja s'ha indicat, la influencia del vent no

esta quantificada. El voltorn, vent calid i humit,

bufa a la primavera i al' estiu, remuntant l'Ebre des

del mar. El cer~, al contrari, és un vent fred i seco

Descendeix del WNW alllarg de la vall de l'Ebre

amb rafegues que arriben als 80 Kmlh (BIEL, 1952).

Alguns autors han assenyalat la influencia d' aquest

vent en el control de la reserva hídrica del sol

(BADÍA, D., 1989) o en l'evapotranspiració (OCHOA

M.J., 1982; MOLERO, l, 1989), condicionant la distri

bució d' algunes especies que se situen típicament

als vessants arrecerats7 (fig. 24)

19

2m

f:30/euVi1 CJ.sperum

Fig. 24: Fitotopografia de l'aspreta (Boleum asperum),
Original de CONESA, lA., 1994
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3. Hidrologia. Dinamica fluvial

El paisatge d' aquest territori esta molt marcat

per la presencia deIs rius Cinca i Segre que s'unei

xen pocs quilometres abans de fer-ho amb l'Ebre,

a la localitat de Mequinensa. De fet, en els mapes

elaborats (1125.000) s'hi pot comprovar com les

arees fluvials i aquelles que s'hi relacionen direc

tament (terrasses), ocupen més de la meitat de 1'a

rea d' estudio

Amdós rius tenen el seu naixement a les Serres

Interiors del Pirineu, a més de 2000 m, i travessen

de nord a sud les províncies d'Osca i Lleida fins a

la seua confluencia amb 1'Ebre, al centre de la

conca. El seu origen pirenenc i el clima mediterra

ni a que estan sotmesos, determinen el seu regim

hídric, el qual es defineix com nival de transiGió

(SANCHO MARCÉN, 1988) earacteritzat per dos

maxims idos mínims.

EIs cabdals maxims apareixen al juny i al

novembre8 coincidint el primer amb el desglac;a

ment que esprodueix als Pirineus i el segon amb

les pluges de tardor. Els mínims se situen durant

els mesos centrals de l'estiu i de l'hivern i estan

produi'ts per la menor pluviositat, l' augment de l' e

vaporació i per la forta demanda d' aigua de reg

que hi ha a l'estiu (fig. 25). És en aquest moment

quan emergeixen barres de canal, codolars margi

nals i canals laterals secs i transitables en els quals

es desenvolupen comunitats vegetals que requerei

xen soIs lleugerament inundats o amb un elevat

índex d'humitat [Paspalo-Polypogonetum;

Xanthio-Polygonetum}.

Actualment, pero, l'oscil.lació en el nivell de

les aigues s'ha redui't considerablement, sobretot si

es compara amb allo que succei'a abans de la deca

da deIs 60. Les grans riuades són rares actualment,

(la darrera el 1982) mentre que la seua periodicitat

era, abans d' eixa data, practicament anua19.
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Fig. 25: Cabdal mensual mitja del riu Cinca (original
de SANCHO MARCÉN, 1988)

La profusa successió de preses, en el curs alt,

regulen el cabdal de tal forma que només els anys

de pluges copioses els embassaments es veuen

obligats a obrir els sobreeixidors provocant la

pujada del nivell del riu que inunda parcialment les

riberes (fig. 26).

La progressiva invasió de la vall fluvial amb

cultius, segones residencies i indústries, ha condui't

inevitablement a construir defenses (figs.30, 49 i 51)

alllarg de molts quilometres del curs baix d'amb

dós rius, de manera que aquests han quedat practi

cament canalitzats, comprimits, redui'ts a un sol

canal central que, com a molt, es bifurca al llarg

d'uns centenars de metres, quan s'ensopega amb

una barra central.

El curs entre meandriforme i entrellac;at, que es

pot observar a les primeres fotos aeries de la zona

(1957) amb canals laterals, badines i llits abando

nats que discorren al llarg d'una ampla plana

al.luvial és només una imatge d' arxiu que",desgra-
'''-......,

ciadament, s'ha perdut en el temps i en la memoria

deIs habitants de la vallo

Les xoperes, salzedes i canyissars es distribui'en

en una amplá banda lateral que seguia, sotmesa, al

riu. Al centre, amples codolars romanien gairebé

nus obligats per la propia dinamica pluvionival que
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no només devorava ponts i finques, sinó que també

removia els codols delllit, arrossegant amb ells la

vegetació que, probablement, s'hi havia instal.lat

després d'una riuada recent.

" Item. atenent e considerant

que lo pont de la Villa de Fraga

aje molt costat axí abantich com

de present e a90 per diluvis de

ayguades que quasi un any per

lantre se nage levat partida de

aquel! (el puente)....e com ara en

aquest mes primer pasat de

Octubre per dos diluvis de cregu

des que tots lo rius an fet se nage

levat besties groses deroquats

ponts levades garberes lo pont de

Galego de Mon90 e altres infinits

dans que no son en nombre de dins

XV jorns se nage levat dues bega

des lo ter9 del pont... "

Actes, 118/1 de l'Arxiu Municipal de

Fraga (any de 1460)

" perJulclOs que se han

sufrido por la extraordinaria y

nunca vista salida del rio

Cinca, en que manda que,

inmediatamente se hagan reco

nocer las márgenes del rio,

hasta donde hayan llegado las

aguas, y encontrando algún

cadáver se le dé prontamente

sepultura eclesiástica, y a los

cuerpos de irracionales se les

haga un hoyo profundo y se

cubran de tierra para que no

infesten el aire"
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"... con 6 palmos más de

altura que el antiguo, las

aguas sobrepasaban por enci

ma (del puente) ; habiendo

destruído el fortín que se aca

baba de hacer, llevándose 5

arcadas, la Maza que estaba

en ellas, y una barca que se

tenía para la composición de

dicho puente; con más la

Muralla que está defensa del

camino Real y las casas conti

guas" .

Actes, 13412 de l'Arxiu Municipal de

Fraga (corresponent a la riuada del 5 i 6

de Setembre de 1787). Tret de ESPINOSA, R.

i SALLERAS, J. "Fraga y el Cinca: sus puentes

y sus barcas"

Fig. 26: Canyissar inundat al gener de 1997. Al desem
bre del mateix any una altra riuada co1ga totalment eix
mateix canyissar, eliminant-lo en part.

Des del punt de vista hidrologic, els barrancs

que des de la plataforma deIs Monegres, a l'oest,

desaigüen al Cinca, són de caracter torrencial i tan
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soIs es recorda el seu cadlcter, excepcionalment,

en moments de pluges intenses. Llavors solen pro

vocar petites inundacions molt localitzades ja que

no desemboquen directament al riu sinó que ho fan

a través de la sequia que discorre alllarg del con

tacte entre la terrassa quaternaria superior i els

materials terciaris. La resta de l'any es mantenen

secs o, sobretot a la tardor, amb el fons molt humit

o, fins i tot, enfangat. Aixo facilita l'aparició de

petits tamarigars [Tamaricetum gallicae] que s' al

ternen amb d' altres comunitats [Salsolo 

Artemisiteum] si el barranc esta molt transitat o

s'utilitza per a pastura deIs ramats de corders.

Exceptuant el barranc de Fullola i els de

Vallcarreres i Valampla als seus trams terminals, la

resta estan, majoritariament, esglaonats i ocupats

per conreus d' oliveres i ametllers avui dia abando

nats10.

Por les raons de tipus litologic i antropic,

comentades a l' apartat 6 d' aquest mateix capítol,

als terrenys oligocenics situats entre el Segre i el

Cinca, els barrancs són molt més amples i de

menor pendent. Les seues aigües, esporadiques,

estan canalitzades a traves de la xarxa de sequies

que travessen les terrasses fluvials.

Al marge esquerre del Segre, a l'extrem orien

tal de l'area, apareixen, pero, alguns barrancs de

dimensions majors, (Vilaseques, Valdemora, Vall

de l'üliva) tan soIs cultivats en els seus trams mitja

i superior. Aquests barrancs vessen directament al

Segre o, de la mateixa manera que en els casos ja

descrits, a través de sequies i brac,;als.

" Que con la dirección de esta

nueva carretera se ha abierto

paso para el desagüe de unas

copiosas aguas, que se recogen

en las cuestas y montes que se

hallan próximos y a la parte
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Superior de la huerta, que van a

parar al rio Cinca, pudiendo mui

bien ocasionar grabes estragos

en el huerto y combento... " (sic)

Archivo Histórico Provincial de

Zaragoza, 1802. Tret d'EsPINOSA, R. i

SALLERAS, J. "Fraga y el Cinca: sus puentes y

sus barcas".

4. SoIs

Com a resu1tat de la dinamica física, química i

biologica de la roca mare, deIs materials col.1uvials

o deIs al.1uvions que constitueixen les terrasses

fluvials, s'hi han desenvolupat soIs poc madurs,

caracteritzats per la forta empremta que el material

litologic subjacent (ca1caries, gresos, margues i

lutites) i el clima han imposat en el desenvolupa

ment del perfil edafic.

El domini del regim arid caracteritzat per la

supremacia de l'evapotranspiració sobre la preci

pitació i les baixes temperatures hivernalsll deter

minen que l'activitat deIs organismes (bacteris,

fongs, ...) que descomposen la materia organica

aportada per la vegetació siguin molt lents. Els

processos de meteorització de la roca mare estan

també molt limitats per i' escassesa d' aigua.

La litologia determina que els sOIs de l' area tin

guin un elevat percentatge de calcaria activa i car

bonats, alt contingut en sals solubles, nivell mitja o

baix de materia organica, reduIda capacitat de

intercanvi cationic, relació C/N proxima a deu i un

pH a1calí, que supera el valor 8,0 (BADÍA, 1989)

Convé no oblidar, a més a més, altres factors

com el geomorfologic o el biologic que són, sens

dubte, importants i modifiquen localment el desen

volupament del perfil. El pendent i l'orientació

deIs escarpaments (canteres), barrancs i vessants
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que connecten les plataformes amb la vall, estan

directament relacionats amb el progrés del sOl cap

a etapes més madures: el pendent per ser un factor

rejovenidor; l'orientació perque determina la taxa

de reserva hídrica i la biomassa vegetal que el sol

pot mantenir.

Finalment, la vegetació és un factor edafogene

tic de primer ordre, per l'aportació contínua de

materia organica, pel control hídric i termic que

exerceix, i per la relació directa que té amb la

fauna.

Des del punt de vista taxonomic, BADÍA (1989)

classifica els soIs del Baix Cinca en els Ordres

Entisols i Mollisols (Soil Taxonomy System, 1975),

Dins deIs Entisols destaca el subgrup Xerie

Torriorthent, que es desenvolupa preferentement

sobre vessants i aiguavessos en exposicions de

solana. Sobre vessants d' obac i fons de barranc

apareixen soIs que se situen en el límit entre el

regim arídic i el xeric, podent-se definir el subgrup

HaploxerolIs enquadrat dins l'Ordre deIs

Mollisols.

4.1. SoIs de vessants i aiguavessos

Els soIs que es troben en vessantss i aiguaves

sos estan, en general, poc desenvolupats ja que el

pendent estimula l'erosió, evitant que el sol madu

ri. Els materials són arrossegats progressivament

cap a la base deIs aiguavessos, de tal forma que els

perfils de les porcions culminals deIs vessants

estan menys diferenciats i són molt més prims que

els situats a la seua base.

** Exposició nord

L'exposició juga un paper molt important ja

que determina la taxa d'insolació i, per tant, la
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temperatura edafica i la reserva hídrica que el sol

pot albergar.

A les obagues la coberta vegetal es més densa,

la qual cosa condiciona el desenvolupament de

soIs més madurs i una mica més profunds (fins a

90 cm) que a les solanes. Pertanyen a l'ordre

HaploxerolIs (Entie HaploxerolI i Fluventie

HaploxerolI) i presenten un perfil tipus

Ao/AorJAl/(B)/C.

A sobre d' ells apareix la brolla de romer amb

estrat arbori dens de pi blanc [Rosmarino-EricionJ

i la maquia de coscol1 amb mata i cambró

[Rhamno lyeioidis-Quereetum eoeeiferae subas.

pistaeietosum].

Aquests soIs poden identificar-se en la major

part d' obagues del marge dret del riu. Aixo no obs

tant, en els terrenys oligocenics del marge esque

rre, fora de les terrasses fluvials inferiors, l'evolu

ció geomorfologica ha sigut diferent: la major

acció erosiva, afavorida per un substrat litologic

més tou, s'ha sumat a 1'intens ús agrícola del terri

tori, de manera que els soIs ubicats en vessants i

aiguavessos exposats al nord, són menys madurs.

Damunt d' ells nohi apareix ni la brolla arborada ni

la maquia, propis de les obagues de Ful1ola,

Vallcarreres, el Vedat o Els Riols.

Un examen més minuciós revela soIs poc pro

funds, amb un perfil AlCfR del orden Entisols

(Xerie Torriorthent), sobre els quals es desenvolu

pa basicament el Rosmarino-Erieion, més aclarit i

en el qualles especies arbustives són escasses i les

arbOries practicament nul.les (figs. 27 i 28)

EIs tons ocres, salpicats de clapes verdes, deIs

tossals que presideixen la confluencia de Cinca i

Segre dys de Massalcoreig o La Granja d'Escarp,

confereixen al paisatge l'aspecte d' estepa que es

pot reconeixer, per exemple, a les planes monegri

nes (fig. 11).



** D'aItres exposicions

PAISATGE VEGETAL DE L'AIGUABARREIG --------.._-

Als vessants exposats al sud, sud-oest i sud-est,

amb major insolació, hi dominen els soIs poc

desenvolupats i poc profunds que pertanyen típica

ment a l'ordre Entisols (Xeric Torriorthent) amb

un perfil tipus (Ao) Al/C. L'horitzó superficial A,

prim, d'uns 10-15 cm, i pobre en materia organica

sol descansar sobre el substrat de calcaries o mar-

gues.

A sobre d' ells hi creixen associacions vegetals

(timonedes, espartars, siscallars,...) que exerceixen

menor influencia sobre l'evolució del sol.

** SoIs desenvoIupats sobre terrasses fluvials.

o(0-6 cm) [1:/¿1'?~f??!L;L;:=?;~· ...............................
Al (6-30 cm) ':- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :..............................· ... .. .. .. .. .. .. ," " ..· .

:::.:::.:::':::':::.:::.:::.:::.:::.:::.:::.:::':::.:::.:::.
2 B11 (30-7 cm) :..::-.::..::-.::<:<:-.::..::..::<:..::<:<:..::<

::i:i:::::::
2B12 (45-110 cm)

Fluventíc haploxeroll

Descripció deIs horitzons:

Les terrasses superiors del Cinca i del Segre

estan cobertes per lutites que procedeixen deIs

terrenys terciaris que limiten la vallo Damunt d' e

lles es desenvolupen Entisols del tipus Xeric

Torrifluvent. A sobre de les terrasses inferiors es

desenvolupen també Entisols, encara que perta

nyen al subgrup Aquic Torrifluvent., amb un perfil

tipus AlC.

~ " ........ -1' .... " " .. "_~__"'_

•;----;~_~~..-~-~;~ ~.. .. '" L--;__" '., ' .. '.,· .
" " " .. " " " ," " .. ,"· .

Xeric Torriorthent

o(0-1 cm)

A11 (1-10 cm)

A12 (10-45 cm)

e (45-110 cm)

01: Restes de fulles i branquetes identificables.
AH: Debil grau de desenvolupament estructural, de
forma granular porosa, lligada a l'activitat de la fauna.
Molt poques arrels, de tamany mitja, vives i mortes
mal descomposades, que disminueixen en profunditat.
Escassa porositat global. Elevada efervescencia al HCl
Epipedión acric.
A12: Molt debil desenvolupament de l'estructura, de
forma granular, lligada a l'activitat de la fauna. Sistema
radicular escassíssim, de tamany fi i molt fi. Molt poca
porositat i molt fina. Carbonats i sals solubles.
2 B11: Moderada estructura, granular. Elevat contingut
en carbonats, baix en guix.
2 B12: Moderada estructura, granular, fina. Elevat
contingut en carbonats, baix en guix.
C Sense estructura notable, sense arrels ni manifestació
d'activitat biolagica.

Fig. 28: SoIs predominants a la zona (segons Badía,
1989)

Figs. 27: SoIs predominants a la zona (segons Badía,
1989)

24



PAISATGE VEGETAL DE L'AIGUABARREIG

Hadac

5. Factors biologics: flora i fauna

5.1. La flora: comunitats vegetals

La confluencia del Cinca i del Segre esta

emmarcada en el domini de la vegetació esclerOfi

la mediterrania que ací apareix sobre els terrenys

terciaris que flanquegen els dos rius. Tanmateix,

l' ambient fluvial té una vocació clarament eurosi

beriana de forma que, malgrat estar immers en el

món mediterrani, manté una gran semblanSfa amb

les formacions boscoses i arbustives de I'Europa

temperada. Hi abunden les plantes de fulles ten

dres i els arbres són caducifolis amb una estacio

nalitat molt marcada.

Aquests dos móns, que discorren paral.lels,

romanen claramente diferenciats, tot i que l' estan

que'itat no és total ja que, si les condicions ecolo

giques ho permeten, algunes especies poden esca

par d'un ambient i penetrar en l'altre: El romer

(Rosmarinus officinalis), el timó (Thymus vulga

ris) , el card panical (Eryngium campestre) o el

crespinell gros (Sedum sedifonne) per exemple,

tan característics del Rosmarino-Ericion que

ocupa les serres i barrancs12, apareixen en alguns

codolars del Cinca, junt amb les comunitats de

codolars de les rambles deIs rius [Andryaletum

ragusinae].

Entre aquests dos ambients, ocupant la major

part de les terrasses fluvials, hi ha cultius hortofru

tícoles sobre els quals creix una flora específica,

adaptada al reg continu, i que té també afinitats

eurosiberianes. La presencia d' alguns secans cere

alistes en els quals es desenvolupen comunitats

segetals i l' existencia d' ambients fortament

influenciats per la presencia humana (carreteres,

camins, construccions, etc, ...) completen el mosaic

paisatgístic de l' area (fig. 29).

La descripció de les comunitats que integren
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cadascun d'aquests ambients s'ha efectuat seguint

la pauta fitosociologica tradicional (O. DE BOLOS).

S'hi inclou a continuació l' esquema sintaxono

míc que posteriorment s'aplica a l'area d'estudi.

ESQUEMA SINTAXONOMIC

DIV. PHRAGMITEA O. de Bolos, 1968

Cl. Phragmitetea R Tx. et Preising, 1942

Oro Phragmitetalia australis (w. Koch) R Tx. et

Preising, 1942

Al. Phragmition australis (w. Koch) em. Br.-Bl.,

1931

As. Typho angustifoli-Schoenoplectetum glauci

Br.-Bl. et O. Bolos, 1957

subas. lysimachietosum vulgaris O. de Bolos et

R. Masalles, 1983

DIV. GALEOPSIEA O. de Bolos, 1968

Cl. Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1947

Oro Andryaletalia ragusinae (Rivas Goday et Rivas

Martínez, 1963) O. de Bolos et J. Vigo in Folch, 1981

Al. Andryalo-Glaucion Br.-Bl. 1947 em. nomo O.

de Bolos, 1957

As. Andryaletum ragusinae Br.-Bl. et O. de

Bolos, 1957

subas. paronychietosum Br.-Bl., et. O. de Bolos,

1957

DIV. CHENOPODIO-SCLERANTHEA

(1956) 1967

Cl. Rudero-Secalietea Br.-Bl.,1936

Oro Polygono-Chenopodietalia RTx., Lohmeyer et

Preising in R Tuxen, 1950

Al. Secalion mediterraneum (Br.-Bl.) Tx. 1937

As. Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli Br.

Bl. et O. de Bolos, 1957

Al. Panico-Setarion Sissingh, 1946

As. Setario pumilae- Echinochloetum colonae

(A. et O. de Bolos, 1950) O. de Bolos, 1956
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Oro Chenopodietalia muralis Br.-Bl., 1936 em. O.

de Bolos, 1962

Al. Chenopodion muralis Br.-Bl., 1931 em. O. de

Bolos, 1962

As. Chenopodietum muralis Br.-Bl., et Maire

1924

Oro Salsolo-Peganetalia Br.-Bl. et O. de Bolos, 1957

As. Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba

albae (Br.-Bl. et O. de Bolos)O. de Bolos.

Oro Bidentatalia tripartitae Br.-Bl. et RTx., 1943

Al. Bidention tripartitae Nordhagen 1940

As. Xanthio italici-Polygonetum persicariae O.

de Bolos, 1957

Oro Plantaginetalia majoris R Tx. (1947) 1950

Al. Paspalo-Polypogonion viridis Br.-Bl., 1952

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

DIV. VULPIO-BRACHYPODIEA RETUSI O. de

Bolos, 1968

Cl. Thero-Brachypodietea Br.-Bl., 1947

Oro Thero-Brachypodietalia (Br.-Bl.) R Mol., 1934

Al. Thero-Brachypodion Br.-Bl. 1925

As. Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusii

Br.-Bl. et O. de Bolos, 1957

Cl. Lygeo-Stipetea Rivas Martínez, 1977

Oro Lygeo-Stipetalia Br.-Bl. et O. de Bolos, (1954)

1957

Al. Agropyro-Lygeion Br.-Bl. et O. de Bolos, 1957

As. Agropyro cristati-Lygeetum sparti Br.-Bl. et

O. de Bolos, (1954) 1957

DN. CISTO-ROSMARINEA (Rivas Goday) O. de

Bolos, 1968

ClOnonido-Rosmarinetea Br.-Bl., 1947

Oro Rosmarinetalia Br.-Bl., 1931 em. 1952

Al. Rosmarino-Ericion Br.-Bl., 1931

As. Rosmarino officinali-Linetum suffruticosi

Br.-Bl. et O. de Bolos, 1957
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As. Chronantho biflorae-Cistetum clusii Br.-Bl.

et O. de Bolos, 1957

As. Convolvuletum lanuginosi O. de Bolos, 1967

DN. IMPERATO-TAMARICEA O. de Bolos, 1968

Cl. Nerio-Tamaricetea Br.-Bl. et O. de Bolos (1956)

1957

Oro Tamaricetalia africanae Br.-Bl. et O. de Bolos,

1957

Al. Tamaricion africanae Br.-Bl. et O. de Bolos,

1957

As. Tamaricetum gallicae (= canariensis) Br.-Bl.

et O. de Bolos, 1957

DIV. QUERCO-FAGEA (Rivas Goday) Jakus 1967

Cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Wlieger, 1937

Oro Prunetalia spinosae Tx. 1952

Al. Pruno-Rubion ulmifolii O. de Bolos, 1954

As. Rubo ulmifolii-Coriaretum myrtifoliae O. de

Bolos, 1954

Oro Populetalia albae Br. -Bl., 1931

Al. Populion albae Br.-Bl., 1931

As. Rubio tinctoriae-Populetum albae Br.-Bl. et

O. de Bolos, 1957

Al. Salicion triandrae-fragilis Br.-Bl. et O. de

Bolos, 1957

As. Atriplici hastatae-Salicetum Ileotrichae Br.

Bl. et O. de Bolos, 1957 em. nomo O. de Bolos et

J. Vigo in Folch, 1981

DIV. OLEO-QUERCEA ILICIS O. de Bolos, 1968

Cl Quercetea ilicis Br.-Bl. 1947

Oro Quercetalia ilicis Br.-Bl., 1936

Al Quercion ilicis Br.-Bl. (1931) 1936

As. Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Br.

Bl. et O. de Bolos (1954) 1957

subas. pistacietosum lelltisci Br.-Bl. et O. de

Bolos, 1957



Vedat de Torrent
Vallcarreres

300 m

riu Cinca

~

SE

Bellesvistes

riu Segre

7Km

Maquia esclerofila de coscoll i cambró amb mata (Rhamno Iycioidis-Quercetum cocciferae subas. pistacietosum ).
Apareix a les obagues on acostuma a alternar amb la brolla de romer amb estrat arbori de pi blanc (Rosmarino-Ericion)

2 Brolla de romer (Rosmarino-Ericion)

3 Fruiters sobre replans i glacis terciaris que han sigut aplanats en els darrers 20 anys (reg gota a gota)

3' Cultius de fruiters sobre terrasses fluvials (reg tradicional, a tesa)

4 Etapes finals de la successió de degradació de la maquia, situades als talussos i marges de camps (Salsolo-Peganetalia, Thero-Brachypodion)

5 Vegetació d'ambients aigualosos ( Phragmition australis; Andryalo-Glaucion; Bidention tripartitae; Paspalo-Polypogonetum viridis; Tamaricion africanae; Populetalia )

1lli Defenses del riu

Fig.29: Perfil interpretatiu est-oest elaborat a partir del mapa de vegetació-II, 1125.000 J. L. Escuer Ibarz, 1997



PAlSATGE VEGETAL DE L'AIGUABARREIG

1. Boscos caducifolis i les seues comunitats

serials (Div. Querco-Fagea )

1.1. Xopera (=Albereda), Verneda, Omeda

[As. Rubio tinctoriae-Populetum albae Braun

Blanquet et O. de Bolos, 1957.]

La xopera és una formació caracteritzada per la

presencia d'un estrat arbori d' alc;ada considerable

(15-20 m) en que dominen els xops: El xop negre

(Populus nigra), sempre present i l' alber o xop

blanc (Populus alba), més abundant a la zona de la

confluencia deIs dos rius.

Una cohort d' arbres petits constitueixen un

segon estrat arbori menys elevat (5-6 m) ocupat per

salzes (Salix alba, S. fragilis, S. purpurea) i tama

rius (Tamarix gallica).

L'estrat arbustiu 1'integren el raudor (Coriaria

myrtifolia) no gaire freqüent i, sobretot, l'esbarzer

(Rubus ulmifolius) que formen masses globuloses

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

5

de cert volum. Les seues tiges i falles punxegudes

i els seus fruits constitueixen un bon refugi i ali

ment per a petits ocells.

A diferencia de les riberes del Cinca, al Segre,

a poca distancia de l'aiguabarreig, apareix l'om

(Ulmus minor) i, de forma esporadica, entre els

xops, el vern (Alnus glutinosa) i el freixe

(Fraxinus angustifolia) , especies més genui'nes de

zones de muntanya13 que de la terra baixa.

En aquest bosc caducifoli, més propi de terres

més fredes i humides que les mediterranies, hi

penetren especies eurosiberianes i subcosmopoli

tes que s'instal.1en al seu si. Al costat de 1'om, el

vern, el freixe, l' esbarzer, ja esmentats, es traben el

xop de repoblació (Populus deltoides x canadien

sis), algunes especies lianoides, com les corretjoles

(Calystegia sepium, Convolvulus arvensis), la típi

ca regalíssia (Glycirrhiza glabra) , Agrostis stolo

nifera, Atriplex hastata, etc, ..

o;

1 Canyissar (Typho angustifoli-Schoenoplectetum glauci )

2 Xopera (Populetalia albae ; Rubio tinctoriae-Populetum albae )

3 Esbarzer (Rubo - Coriarietum myJ1ifoliae )

4 Defenses del riu

5 Camp de fruiters

J.L.Escuer Ibarz, 1997

Fig. 30: Perfil de vegetació al riu Cinca (Sot de l'Empriu) entre les defenses i e11Iit principal
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La xopera normalment ocupa la porció distal de

la catena de vegetació, situant-se a ambdós costats

del llit principal, una mica elevada per damunt de

la cota de 1'aigua (1-2 m), per la qual cosa només

s'inunda en ocasions esporadiques. Aixo no obs

tant, aquesta disposició ideal només es pot obser

var en alguns punts del curs baix del Cinca i Segre

(Torralba de fora, Lo Sotet, Cap de 1'horta,...) ja

que la construcció de defenses ha alterat aquesta

situació en la major part de la zona. Avui en dia

moltes xoperes formen una banda molt estreta que

segueix la trajectoria de les esculleres de pedra,

separada a vegades del corrent principal per un

canyissar ilo un salzeda més o menys desenvolu

pada (fig. 30 i mapes V i VI, 1/5.000, La Ribera,

Torralba de fora)

o~
E

1.2. Bosquets de ribera: salzeda, salcedar.

[As. Atriplici hastatae-Salicetum neotrichae

Braun-Blanquet et O. de Bolos, 1957]

Aquesta associació relativament estesa als sots

i riberes del Baix Cinca i Segre, la fisonomia de la

qual és la d'un bosquet verd glauc, d' escassa als;a

da (5-6 m), s'instal.la a les arees més directament

afectades per les riuades, a les illes i barres de

cOdols i llims o formant una banda estreta a la ribe-

ra, entre les xoperes i el canyissar o, fins i tot, en

contacte directe amb l'aigua (fig. 31 i mapes N, V,

VI, 115.000).

L' espes brancatge deIs salzes exerceix un con

trol important de la fors;a de les aigües quan el riu

creix: reté branques i llims, reduint l'empenta de la

riuada, precipitant-ne sediment, desenterbolint

SOm

1 Canyissar en canal lateral (Typho-Schoenoplectetum glauci )

2 Salzeda (Atriplici- hastatae - Salicetum neotrichae)

3 Herbassar higronitrofil de riba lIacosa (Xanthio italici-Polygonetum persicariae )

4 Gespa humida de ribera junt alllit principal (Paspalo-Polypogonetum viridis)

J.L.Escuer Ibarz, 1997

Fig. 31: Perfil de vegetació al marge del riu amb un canal lateral (Lo Sotet, Massalcoreig). Observi's la
posició que ocupa la salzeda (2) en una barra de cana111eugerament elevada respecte a111it del riu.
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Fig. 32: Restes de vegetació retingudes peIs saIzes
durant una crescuda. (TorraIba de fora, Torrent de
Cinca. Mars;, 1997).

l'aigua i enriquint, així, el propi bosc. (fig. 32)

El salze (Salix alba), que acostuma a dominar,

i la vimetera (Salix fragilis) caracteritzen aquesta

associació esquitxada de xops (P. nigra, P. alba),

canyes (Arundo donax) i, ocasionalment, algun

tamariu (Tamarix gallica).

2. Maquia esclerofila mediterrania

(Div. Oleo-Quercea ilicis )

2.1. Maquia de coscoll amb cambró i mata

[As. Rhamno lycioidis-Quercetum coccijerae

subas. pistacietosum lentisci Braun Blanquet et

O. de Bolos, 1957]

Es considera la vegetació potencial del centre

de la Depressió de l'Ebre mitja, és a dir, la que

devia existir si }' activitat economica de 1'home no

1'hagués destrui"t i a la qual s'hi hauria de conduir

la brolla de romer sempre que el marc ecologic ho

permetés i no es produ'issin interferencies d' origen

antropic.

Les condicions climatiques que imperen a les

terres centrals de 1'Ebre impedeixen el desenvolu

pament de l' alzinar continental (carrascar [=

Quercetum rotundifoliaej), de forma que la vege-

30

tació climacica esta constitu'ida per una formació

arbustiva, densa, impenetrable, denominada

maquia. En aquesta maquia hi dominen clarament

el coscoll (Quercus coccifera) i el cambró

(Rhamnus lycioides).

En alguns punts del sector occidental de l'area

estudiada, des de les obagues del barranc de

Valcarreres fins als Riols, apareix aquesta maquia

alternant amb el Rosmarino-Ericion. (fig. 33 i mapa

ID, 115.000, Vallcarreres).

De la mateixa manera que als barrancs que

desaigüen a 1'Ebre, cap a Ribarroja al SE i cap a La

Vallcorna, Els Boixos, Serreta Negra i Casp, cap al

NW14 s'afegeix a aquesta maquia la mata

(Pistacia lentiscus), especie clarament termofila i

indicadora, per tant, d'un clima menys rigorós. A

les clarianes hi apareixen nanofanerOfits com la

socollada (Globularia alypum) que reforcen el

caracter fredolic d' aquesta comunitat.

La presencia constant de la mata ha condu'it a

definir la subassociació pistacietosum, per a dife

renciar-la de les cocciferetosum i thuriferetosum

que apareixen més a l'oest, en condicions de con

tinentalitat més acusada.

La maquia pot dur un estrat arbori de coníferes:

pins (Pinus halepensis), ací molt abundants, gine

nebres (Juniperus oxycedrus) i savines (Juniperus

phoenicea), una mica més escasses que a les loca

litats abans indicades.

En alguns murs de pedra, orientats a l' est o al

sud-est, que separen un oliverar del següent, apa

reix una maquia densa, que supera els 2 metres

d' altura i que queda protegida del vent. A més a

més de les tres especies que la caracteritzen, mata,

coscoll i cambró, s'hi traba el llessarní groc

(Jasminum fruticans), situació que recorda vaga

ment a la boixeda amb llessamí groc [Jasmino fru

ticantis-Buxetum sempervirentisj que es dóna als

indrets d' obac de la Serreta Negra de Fraga (fig. 34)
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3. Vegetació arbustiva i sabanoide deis indrets

irregularment humits.

(Div.lmperato-Tamaricea)

3.1. Tamarigar.

[As. Tamaricetum gallicae Braun-Blanquet et O.

de Bolos, 1957]

El tamarigar és una formació d' escassa al~ada

(4 m) que apareix com a conseqüencia de la degra

dació de les xoperes [Rubio-Populetum]. Ocupa

extensions molt redu'ides als sots del Cinca i del

Segre (mapes V, VI, 115.000), creixent prop de l'ai-

gua, sobre soIs llimosos, arenosos o gravosos i nor

malment esta mesclat amb d' altres formacions

boscoses del Populetalia.

Als tamarigars deIs sots, T. gallica sol ser

l'especie dominant: el seu significat ecologic sem

bla estar lligat a caracters edafics texturals

(FERNANDEZ, MOLINA, LOIDI, 1990). La majar

abundancia i cobertura de T. canariensis s'ha inter

pretat, en canvi, com un indicador d'una debil sali

nitat edafica. D' aquesta forma, T. canariensis té

més cobertura a les zones més apartades del llit

principal deIs rius, on, per capil.laritat, es produeix

un cert ascens de sals (fig. 35).

1 ..__ SOm

100m

Cobertura (0/0)

PillllS halepellsis 23
Pistacia lentiscus 29
Querclls coccifera 45

Braclzypodium retuSll11J 3
Globularia alypum 8,5
Rosmarínus offidnalis 11
Thymus vulgaris 2

Total 97 24,5

1 Maquia de coscoll i cambró amb mata (Rhamno lycioidis-Qllercetllm cocciferae subas. pistacietosllm)

2 Brolla de romer amb maleida amb estl'at arbori dens de P. halepensis (Rosmarino officinalis-Linetllm slljfrllticosi )

2' Brolla de romer amb maleida (en oliverar abandonat) (Rosmarino officinalis-Linetllm sllffruticosi )

2" Brolla de romer amb maleida, mol! aclal'ida (Rosmarino officinalis-Linetllm sllffrllticosi)

3 Espartar (Agropyro cristati-Lygeetllm sparti )

J.L.Escuer Ibarz, 1997

Fig.: 33: Perfil transversal del barranc de Vallcarreres. UTM 276.550, 4.590.500
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coscoll, mata, cambró
(Ouercus cocdfem,YChamnus Iycioldes, pistada lentisClds)

Llessamí groc
('jasmÍJ1um fruticans) Mur de pedra

Fig. 34: El llessamí groc
(Jasminum fruticans) apareix
junt al coscoll, el cambró i a la
mata en alguns oliverars de
VaIlcarreres i Els Riols.

Als trams finals o, fins i tot, als trams mitjans

d' alguns barrancs (Vallcarreres, Fullola, Valampla,

etc, ...), on l'esdlS pendent facilita el diposit de

llims amb debil contingut en sals, T. canariensis,

es més abundant ja que suporta un nivell salí lleu

gerament major. Cal, de la mateixa manera, citar la

presencia de .petites poblacions de tamarius en

talussos de certa magnitud (10-15 m) que limiten

les finques de regadiu situades sobre materials

miocenics i oligocenics, és a dir fora de les valls

fluvials. El reg permanent deIs fruiters renta les

sals deIs materials terciaris que descendeixen per

gravetat fins que afloren uns metres per sota, al

talús. La humitat constant i una certa salinitat -que

fins i tot s' aprecia a simple vista com una patina

blanca sobre la roca- afavoreix la aparició del

tamariu, acompanyat de la sosa (Atriplex halimus),

el siscall (Salsola vermiculata) i l'espart bord

(Lygeum spartum) (fig. 36).

J.L. Escuer Ibarz, 1997

4. Brolles i pastures camefítiques, xerofiles o

mesoxerofiles mediterranies.

(Div. Cisto-Rosmarinea )

4.1. Brolla de romer amb male'ida

[As. Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi

Braun-Blanquet et O. de Bolos, 1957]

Exceptuant les valls fluvials, la major part del

area estudiada esta constituida per grans exten

sions d'aquesta brolla, que constitueix l'associació

más estesa i la que millor caracteritza els terrenys

terciaris que flanquegen el curs baix del Cinca i del

Segre (mapa II, 1125.000). A l'epoca de floració, la

maleida (Linum suffruticosum) delata a certa

distancia aquesta comunitat, esquitxant-Ia amb les

seues flors blanques.

Prolifera sobre substrat ca1cari margós i/o argi

lós, en soIs de plataformes, replans, fons de

barranc i en vessants, tant de solana com d' obac,
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J.L. Escuer Ibarz, 1997

Ascens capilar de sals

SOm

Nivell freatic

RIU

~o

Fif. 35: Ascens capilar de sals que afavoreix el desenvolupament de petits tamarigars en zones allunyades delllit
principal del riu.

especialment al marge dret del Cinca (figs. 33, 37,

38)

Aquesta brolla sembla ser el resultat de la

degradació de la maquia de coscoll [Rhal11no-coc

cifereteul11} com a conseqüencia de l'activitat

forestal, agrícola i ramadera de l'home.

La presencia en el Rosmarino-Linetul11 d' espe

cies arbustives (Quercuscoceifera, Pistacia lentis

cus, Rhal11nus lycioides) indican1runa major pro

ximitat a la vegetació potencial, [Rhal11no-coccife

retul11} mentre que l'absencia d'especies arbustives

i 1'abundancia d'algunes característiques com 1'as

pró (Lithodora fruticosa) indicarien un estadi de

degradació més avans;at.

Aquesta brolla presenta diversos graus de tran

sició: etapes més degradades, proximes al Ruto

Brachypodietul11, o al Salsolo-Artel11isietul11 amb

penetració d' especies com Artel11isia herba-alba,

Salsola verl11iculata o, fins i tot, Lygeul11 spartul11

típiques de zones on l'acció de 1'home ha estat més

intensa. A les obagues més fresques i apartades de

l'activitat humana s'intueixen etapes més madures

i relativament proximes al Rhal11no-cocciferetul11,

amb presencia de les especies arbustives abans

indicades i amb una catifa de molses i liquens

(Pleurochaete squarrosa, Cladonia convoluta,

Cladonia rangiforl11is, Cladoniafil11briata, ... ) que

poden arribar a cobrir totalment el sol.

El Rosl11arino-Linetul11 del marge dret del

Cinca situat immediatament proxim a les recents

explotacions frutícoles, es presenta més o menys

aclarit, amb estrat arbori de Pinus halepensis o

sense, en funció de com els factors antropics s'han

combinat amb els edafics, geomorfológics i clima

tics.

Des del "mirador" del Vedat o des de la caps;a

lera de Vallcarreres s' observa com als vessants

d' obac baixen extenses pinedes, atape'ides, cap al

fons del barranco La densitat que dóna la perspec

tiva llunyana disminueix a mesura que l'observa

dor s'hi atansa, descobrint en arribar que es tracta

en realitat del Rosl11arino-Linetul11 arilb la mateixa

composició florística, més clar i transitable pero

amb un important estrat arbori de pi blanco

Al marge esquerre del Cinca i a ambdós costats

del Segre, la situació és diferent. Per raons que s' a

punten a la pagina 50 d' aquest capítol (acció antro

pica), 1'ús del sol ha seguit una trajectoria distinta.

Potser la propia evolució geomorfologica, que

ha modelat barrancs més amples a partir d'un subs

trat litologic més tou, ha facilitatuna activitat agrí

cola més intensa.

De qualsevol forma, a Massalcoreig i La Granja

d'Escarp no s'han abandonat els antics oliverars
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150 m

Comunitats higrofiles (Equiseto-Erianthemum)

-----

Tamarius (Tamarix sp.)

Soses (Afriplex halil1lus)

Siscall (Salsola vermiculafa)

Brolla de romer (Rosmarino-Linetum ) -

15 m

Fruiters sobre terrenys terciaris

Calcaria micrítica

Terrassa

Carretera

Fig.36: Talús que connecta el Terciari amb la vall del Cinca. El rentat de les sals pel reg continu
favoreix el desenvolupament de tamarius, siscalls i soses.

34



PAISATGE VEGETAL DE L'AIGUABARREIG

sinó que han estat substitu'its per fruiters, eixam

plant els barrancs, aterrassant vessants i aplanant

plataformes. Ací el Rosmarino-Linetum esta molt

aclarit. A més, especies com el siscall (Salsola ver

miculata), la botja pudent (Artemisia herba-alba)

la candelera (Phlomis lychnitis) i l'espart bord

(Lygeum spartum), que apareixen mesclades amb

la brolla, indiquen un probable transit en la succe

sió de degradació cap alllistonar amb ruda [Ruto

Brachypodietum] o, fins i tot, al siscallar [Salsolo

Artemisietum].

4.2. Brolla de ginesta biflora i romer mascle

[As. Chronantho biblorae-Cistetum clusii

Braun-Blanquet et O. de Bolos, 1957]

Aquesta brolla, de caracter termofil, que ocupa

extensions notables a zones molt proximes

(Serreta Negra de Fraga) apareix ací en punts molt

localizats. Tant soIs s'ha trobat al marge dret del

Cinca, abastant extensions molt reduldes en el

domini del Rosmarino-Ericion. Se situa preferen

tement als trams superiors deIs vessants, en expo

sició sud (fig. 37). Es disposa, tanmateix, d'un

inventari en exposició nord, en el qual, curiosa

ment, apareix Coronilla minima subsp. clusii,

especie menys termofila i de caracter més muntan

yenc (taula 12, inventari 15).

Alguns inventaris s'han elaborat a les clarianes

de la maquia, la qual cosa pareix estar d' acord amb

la interpretació que donen alguns autors a aquesta

comunitat (MOLERO, J, 1989), en el sentit que cons

tituiria l' estadi immediat de degradació del

Rhamno-cocciferetum. Caracteritzen aquesta asso

ciació Chronanthus biflorus (=Genista biflora) i

el romer mascle (Cistus clusii) que es presenten

asociades a la socollada (Globularia alypum),

especie termOfila i típicament mediterrania, que

esdevé la més abundant de la comunitat.
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4.3. Brolla de romer amb campanella llanosa

[As. Convolvuletum lanuginosi O. de Bolos,

1967]

Aquesta associació, poc freqüent, apareix en

alguns vessants de solana, especialment pedrego

sos, en els quals la brolla esta molt aclarida.

Caracteritza aquesta comunitat la campanella lla

nosa (Convolvulus lanuginosus), especie de poc

port, de tiges peloses i rastreres.

Va acompanyada d'especies clarament termOfi

les com la socollada, (Globularia alypum) o el

romer mascle (Cistus clusii)

5. Prats secs terofítics mediterrani-termofils,

brolla-herbassar graminoide heliOfil de carac

ter temperat o continental estepic.

(Div. Vulpio-Brachypodiea retusi )

5.1. Llistonar amb ruda

[As. Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusii

Braun-Blanquet et O. de Bolos, 1957]

Entre les brolles del Rosmarino-Ericion apa

reix, amb relativa freqüencia, aquesta comunitat

l'aspecte de la qual és el d'un petit prat amb prou

feines verd. Es troba facilment als oliverars ronecs

que ocupen els fons de barranc, en que el

Rosmarino-Linetum esta en vies de regeneració.

També als vessants d' obaga, més o menys pedre

gosos i relativamente arrecerats i a les clarianes de

la brolla o de la maquia (fig. 38)

Esta constitu'it per grarnínies perennes, de port

no excesivament elevat, entre les quals domina

clarament el llistó (Brachypodium retusum), de

fulles estretes i curtes. Juntament amb ell es pre

senten la ruda de fulla estreta (Ruta angustifolia) i

la candelera (Phlomis lychnitis), les flors de la

qual, grogues i grans, sobresurten donant una nota
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de color. A més, apareixen plantes anuals, moltes

d' elles típiques del Rosmarino-Ericion, de floració

rapida, les quals ja estan seques a finals de juny .

En alguns vessants del sector La Granja

Massalcoreig, apareix aquesta associació, molt

mesc1ada també amb especies procedents de la

brolla o de l'espartar. Ací, no obstant aixo, va

acompanyada ,de la porrassa (Asphodelus cerasi

fer) especie característica d' aquesta comunitat, de

gran port i molt vistosa en la floració, que no s'ha

trobat al Brachypodietum del marge dret del Cinca.

La presencia de les diferencials Ruta angustifo

lia i Phlomis lychnitis i l'absencia d'Asphodelus

cerasifer es repeteix en una ampla zona que exce

deix rarea estudiada15 qüestió que ha estat detec

tada por MOLERO, J., BLANCHÉ C. 1 ROVIRA, A. (1989)

els quals han assenyalat la posibilitat de considerar

aquesta comunitat como una subassociació del

Agropyro-Lygeetum o del Rosmarino-Linetum

Independentment de la seua ubicació taxonomi

ca, aque;;ta comunitat es considera, típicament,

com l'estat immediat a la degradació de la brolla

de romer i male'ida que ocupava els vessants expo

sats al nord.

5.2. Erm continental d'espart bord

[As. Agropyro cristati-Lygeetum sparti (Braun

Blanquet et O. de Bolos, 1954) O. de Bolos, 1967]

A les solanes de la porció terminal deIs

barrancs principals (Fullola, Vallcarreres), als

petits replans que hi ha als talussos que limiten les

grans finques de regadiu amb la carretera Fraga

Mequinensa, a la base de vessants on s'acumulen

150 m

+_---------- 200m-------+

3

2

Maquia de coscoll amb cambró i mata
(Rhamno lycioidis-QlIercetllm cocciferae)

2 Brolla de ginesta biflora i romer mascle
(Chronantho biflorae-Cistetllm clllsii)

3 Brolla de romer amb malelda (Rosmarino officinalis-Linetllm sllffruticosi)
(amb P. halepensis i P. lentisclls en guerrilla)

, Brolla de romer amb malelda. La socollada (G. alypum) té,
3 en aquests vessants de solana, una gran cobertura.

(Rosmarino officinalis-Linetllm sllffrllticosi )

4 Erm d'espart bord que alterna amb algunes taques de
pelaguer (Stipa offneri)
(Agropyro cristati-Lygeetllm sparti)

1

~O
N

J.L.Escuer Ibarz, 1997

Fig. 37: Perfil transversal del barranc de Vallcarreres. UTM: 276.750,4.591.500. Observi's la posició de la bro
lla de ginesta biflora i romer mascle en el tram culminant del vessant.
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els materials fins (llims) O als talussos que flan

quegen el cami La Granja-Torres de Segre hi pro

gressa aquest herbassar graminoide de caracter

continental estepic on hi domina l'espart bord

(Lygeum spartum) i Agropyron cristatum, acom

panyats sovint per exemplars aillats de ginesta

vimenera (Retama sphaerocmpa).

A les clarianes o en el contacte amb la brolla hi

creixen, si la primavera ha sigut plujosa, un gran

nombre de plantes anuals, de petit port, que cons-

titueixen pradells terofítics de notable interes bota

nic.

Tot i que s'hi poden trabar petites taques d'es

partar estricte, ací i alla, normalment s'hi troba

molt barrejat amb especies del Rosmarino-Linetum

o del Salsolo-Peganetum, ja que, als vessants

exposats al sud, aquesta comunitat representa el

tr~msit entre una i l' altra (fig. 38)

SO m

Vedat de Torrent

2

Les Solanes

100 m

1 Brolla de romer amb malelda (Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi). A les c1arianes, llistonar amb
ruda (Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusii )
2 Cultius intensius de presseguers
3 Siscallar (Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae)
3' Siscallar amb sosa (Salsolo vermiculatae-Artemisietwn herba albae subas. atriplicetosum halimi)
4 Elm d'espart bord (Agropyro cristati-Lygeetwn sparti)
5 Brolla de romer amb malelda, molt degradada (Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi)

J .L.Escuer Ibarz, 1997

Fig. 38: Perfil transversal del barranc de Fullola (Tonent de Cinca). El barranc és ellímit entre el Vedat de
Torrent, d'origen feudal, i Les Solanes, de propietat comunal.
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6. Vegetació deIs camps de conreu de regadiu i

seca, erms, herbassars nitrofils suburbans,

comunitats ruderaI viaries, herbassars higro

nitrofils de ribera.

(Div. Chenopodio-Scleranthea)

6.1. Comunitat arvense deIs camps de fruiters.

[As. Setario pumilae-Echinochloetum colonae

O. de Bolos, 1956]

Associació de males herbes que prolifera als

camps de pera i préssec que s'estenen al llarg de

les terrasses inferiors del Cinca i Segre i als

terrenys terciaris que les limiten.

El reg continuat afavoreix el desenvolupament

d' aquesta comunitat, la composició de la qual

varia alllarg de la primavera i de l'estiu i esta rela

cionada amb la freqüencia de la sega i del trepig.

Hi dominen generalment les gramínies tot i que

d' altres terOfits solen ser-m també presents.

L' extensió deIs fruiters en els darrers quaranta

anys, ha incrementat notablemente l'extensió de

les comunitats arvenses, penetrant juntament amb

la fruita i el reg, en el domini del seca i de la bro

lla (fig. 7; mapa de vegetació n, 1125.000 i mapa VIII,

1125.000, cOlTesponent a 1957).

6.2. Herbassar nitrofil suburba

[As. Chenopodietum muralis Braun-Blanquet et

Maire, 1924]

AIs indrets ruderals, on l'activitat de I'home ha

sigut intensa, com ara marges de camins, antigues

explotacions d' arids, codolars remoguts, mnes,

voltants de granges, etc, ...hi apareix aquesta comu

nitat constituida per plantes herbacies de floració i

vida efímera, molt poc exigents i que poden colo

nitzar rapidament espais degradats. És característi-
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ca Bassia scoparia, especie de gran al<;ada (2 m) i

el típic blet (Chenopodium sp.) juntament amb

herbes de menor port, anuals i de floració rapida.

6.3. Vegetació arvense deIs camps cerealistes de

seca

[As.Roemerio violaceae-Hypecoetum penduli

Braun-Blanquet et O. de Bolos, (1954), 1957]

Aquesta associació constituida per un elevat

percentatge de terOfits és la típica deIs conreus de

seca. L'escassesa de conreus cerealistes a l'area i

l'ús continuat d'herbicides fa que aquesta associa

ció estigui molt localitzada, trobant-se, en canvi,

en algunes brolles que van ser devastades durant

els darrers incendis del sector NW de l'area. La

coloració i la varietat florística amb que sol pre

sentar-se aquesta associació acostumen a ser poc

durador~s ja que les especies de comunitats limí

trofes solen substituir-les al cap d'un parell d' anys.

6.4. Siscallar (botjar)

[As. Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba

albae (Braun-Blanquet et O. de Bolos, 1957; O.

de Bolos, 1967]

Molt semblant a l' autentic siscallar de

Monegres [Salsolo vermiculatae-Peganetum har

malael, aquesta associació, de caracter nitrofil,

presenta una fisonomia de brolla, de color gris cen

dra, encara que les flors de la botja pudent

(Artemisia herba-alba), que s'intercala entre els

siscalls (Salsola vermiculata), milloren l'aspecte

una mica trist d' aquesta associació.

Normalment esta acompanyada de sosa

(Atriplex halimus), arbust subhalofil d'al<;ada con

siderable (fins a 2 metres) i indicador de soIs debil

ment salins, la qual cosa s'ha interpretat com una
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subassociació [Atriplicetosum halimi]. També hi

penetren amb facilitat especies típicament ruderals

(Bromus rubens, Hordeum murinum, ... ) i, si la pri

mavera ha sigut generosa en pluges, un gran nom

bre d'herbetes anuals de petit port que ocupen les

clarianes del siscallar.

Esta relativament estesa als talussos que sepa

ren els cultius de 1'area Massalcoreig-La Granja o

que flanquegen camins o, com en el cas de

1'Agropyro-Lygeetum, pels talussos de la carretera

Fraga-Mequinensa (fig. 36). En algun fons de

barranc, (b. de Fullola) estret, erm, que actua com

a canal de drenatge a les estacions plujoses -amb

allo que aixo comporta de transport de materials,

sol remogut, etc, .. i que, per aixo mateix, només és

util per pasturar-hi, o com a pas ocasional per a

ca~adors~ i motoristes- aquesta associació apareix

clarament definida, repartint-se l'espai amb retalls

de brolla [Rosmarino-Linetum], més o menys
~~

Clegradada, o, fins i tot, amb petites taques de tama-

rigar [Tamaricetum gallicae].

6.5. Herbassar higronitrofil de riba llacosa

[As. Xanthio italici-Polygonetum persicariae O.

de Bolos 1957]

Comunitat higronitrofila molt estesa pels are

nals del riu, molt a prop de l'aigua o practicament

en contacte amb ella. Quan, a comen~aments d' es

tiu, el nivell del riu es retira al seu llit d' estiuatge,

hi apareix una banda d' arena i llim emergida, amb

elevat nivell d'humitat,on es desenvolupa aquest

herbassar de mitjana al~ada (70-S0 cm), relativa

ment dens, en el qual dominen especies de carac

terístiques centroeuropees, de fulles grans i tendres

com la catxurrera o enganxadones (Xanthium

strumarium ssp. italicum), 1'herba presseguera

(Polygonum persicaria), i les compostes Bidens

tripartita i 1'aster (Aster squamatus).
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A les darreries de la tardor el cicle vital d' a

questes especies conclou, moment que coincideix

amb l'ascens del nivell de l'aigua i la inundació

deIs marges (fig. 39).

6.6. Gespa humida de ribera

[As. Paspalo-Polypogonetum viridis Braun

Blanquet, 1936]

Es tracta d'una comunitat herbacia d'escassa

al~ada (20 cm), semblant a una gespa fresca, que se

situa a la mateixa vora de l'aigua. El sol, llacós i

invisible sota la catifa d'herba, sol estar permanen

tement inundat amb una pel.lícula d' aigua, molt

prima, cosa que permet la penetració d' especies

del canyissar [Typho-Schoenoplectetum] com

Phalaris aquatica, Typha angustifolia, etc, ...o

especies del creixenar típic [Apietum nodiflori].

Igual que la comunitat anterior [Xanthio

Polygonetum] desapareix a la tardor, amb l'ascens

del nivell del riu, per tal de reapareixer a principis

de l'estiu (fig. 39)

7. Canyissars i herbassars deIs soIs permanen

tement inundats o humits.

(Div. Phragmitea)

7.1. Canyissar

[As. Typho angustifoli-Schoenoplectetum glauci

Braun-Blanquet et O. de Bolos, 1957]

Aquesta associació forma una banda molt

ampla (de 15 metres o més) alllarg deIs cursos flu

vials, en canals laterals o en rabeigs (mapes IV, V,

VI, 1/5.900). La seua presencia, fora del contacte

irnmediat amb elllit principal, indica entollaments

importants (badines) que es produeixen per l' aflo

rament de l'aqüífer fluvial (mapa VI, Lo Sotet).

El canyissar és una comunitat d'aspecte total-
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ment diferent a qualsevol altra: El canyís

(Phragmites australis) i la boya (Typha angustifo

lia), que dominen alternativament, formen masses

denses i monotones que segueixen la vora del riu

com si d'un ribet es tractés (fig. 40). La densitat i

1'a19ada (uns 2-3 metres) d'aquesta formació i el

substrat enfangat gran part de l'any, fa difícil pene

trar-hi més enlla d'uns quants metres.

Les seues arrels s' esfonsen en el 110t, escam

r,ant-se mitjan9ant rizomes que rebroten activa

ment, exercint una competencia que no deixa

massa oportunitat a d'altres especies.

o;

.. SOm

2

3

~···~~.X;ty\úy
.... :<;:;~:-:-:-;-

1 Salzeda (Atriplici- hastatae - Salicetum neotrichae)

2 Herbassar higronitrofil de riba lIacasa (Xanthio italici-Polygonetum persicariae )

3 Gespa humida de ribera junt al llit principal (Paspalo-Polypogonetum viridis)

J. L. Escuer Ibarz, 1997

Fig. 39: Situació de tardor-hivern (a dalt) i d'estiu (a baix) en marge de riu, junt alllit
principal (Lo Sotet, Massalcoreig)
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A l'extrem oposat a l' aigua, gairebé en contac

te amb les zones emergides, el substrat roman molt

humit pero no inundat. Allí, l' exuberancia del can

yís i la boya es debilita, al temps que hi proliferen

herbes altes, algunes espectaculars en la floració,

com la lisimaquia (Lysimachia vulgaris), la salica

ria (Lythrum salicaria), ellliri groc (Iris pseudaco

rus) o el malví (Althaea officinalis) 18 (fig. 41)

La intervenció humana (extracció puntual d' a

rids, construcció de canals per a presa d' aigua,

remodelacions del llit, construcció de defenses,

penetració de cultius, ...) permet comprovar com la

boya primer i el canyís després, s' instal.1en apres

sadament al cantó de l'aigua, a les arees llimoses,

remogudes per la maquinaria i oblidades després.

Amb notable rapidesa, al cap d'un any del

saqueig, aquesta comunitat comen9a a proliferar,

escampant-se rapidament (veure fig. 49 i pago 55:

Dinamica de la vegetació).

Les grans riuades impacten també en aquesta

comunitat que pot desapareixer parcialment o total

després de l'avinguda.

8. Vegetació deIs codolars de les rambles deIs

rius

(Div. Galeopsiea).

8.1. Comunitat de codolars de riu

[As. Andryaletum ragusinae Braun-Blanquet et

O. de Bolos, 1957]

Apareix de forma discontínua en alguns codo

lars de la dreta del Cinca, entre Torrent i l'aigua

barreig amb el Segre. Es tracta d'una comunitat

herbacia amb poca cobertura, molt esclarida, ja

que les plantes només tenen oportunitat de créixer

en els materials llimosos o arenosos que hi ha entre

les codisses (fig. 35). Juntament amb la llonja

(Andryala ragusina) que domina l'associació, apa-
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reixen amb certa regularitat les diferencials

Paronychia capitata, Scabiosa atropurpurea, i el

crespinell blanc (Sedum album), la qual cosa per

met considerar la subassociació paronychietosum.

Colonitzant les clarianes apareix un reguitzell

d' especies variades i característiques d' altres asso

ciacions[Thero-Brachypodion, Rudero-Secalietea

i, fins i tot, del Rosmarino-Ericion].

Durant l'estiu, la vellositat platejada de la llon

ja (Andryala ragusina) la protegeix de les eleva

des temperatures a que s' arriba als codolars, direc

tament pel sol i indirectament per la calor que irra

dien les codisses.

Les especies arbustives estan absents d' aquesta

associació. Tanmateix, en alguns pedruscalls que

semblen antics (Torralba de fora, Lo Sotet) i una

mica elevats respecte al llit principal, s'hi pot

observar com la ginesta (Retama sphaerocarpa)

arriba a constituir poblacions de certes dimensions

a 1'hora que l'Andryaletum es queda enrera.

Probablement aquesta associació ocupava

majors extensions abans que la construcció de pre

ses al' alt Cinca i Segre regulessin el seu cabdal.

5.2. La flora: Corologia

Malgrat que l'area escollida per a aquest estudi

és de dimensions redu'ides, 36 Km2 escassos, s'hi

ha pogut establir una tipologia corologica clara

gracies a la diversitat d' ambients que existeixen i

que venen determinats fonanientalment per la

presencia deIs dos rius i per l'activitat agrícola,

factors que, ambdós, s'han superposat al marc

climatic, litologic i edafic general.

D' altres variables han jugat també el seu paper

en la distribució d' algunes especies, com ara el

diferent ús del sol a un i altre cantó del Cinca, la

lleugera influencia de l'Ebre o la diferent evolució

geomorfologica deIs materials oligocenics respec-
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Fig.40: Canyissar en un canal lateral. (LaGranja d'Escarp, riu Segre)

2

lIit principal o badina

Canyissar molt dens, amb boga i canyís al darrere:
(Typho angustifoli-Schoenoplectetu/l! glauci)

2 Canyissar en terreny no inundat encara que molt humit. Dominen herbes de
bona al~ada (salicaria, lisimaquia, .... ), la boga és absent i el canyís escas:
(Typho angustifoli-Schoenoplectetum glauci)

1\

~'tr Phalaris aqllalica

"<""'('""

~'('"" Lisimaquia (Lysilllachia vIIlgaris)
'('""

~?l
\. Salicaria (Lylhrtllll salicaria)

1

¡-'c y
I ~ \ \

~

Canyís (Phragllliles allslralis)

Boga (Typha allgllslijolia)

Polypogoll viridis---..._..~
J.L. Escuer Ibarz, 1997

Fig. 41: Estructura d'un canyissar en canal lateral
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te als miocenics. Aixo no obstant, algunes de les

especies considerades, apareixen a tots els qua

drats i no hi manifesten una relació clara amb

aquests factors.

A l'apendix final (pag. 75) s'hi inclouen tots els

mapes corologics que s'han elaborat.

l. Element Mediterrani

Les especies mediterdmies són les que dominen

ampliament en la practica totalitat del territorio

S' endinsen fins i tot a les valls fluvials del Cinca i

del Segre on la vegetació té afinitats eurosiberia

nes.

1. Especies que habiten a maquies, pinedes i

garrigues [Rhamno-Quercetum cocciferaej, bro

Hes i timonedes no guixoses [Rosmarino

Ericionj, pradeHs terofítics [Thero

Brachypodion i erms continentals [Agropyro

Lygeionj

Aristolochia pistolochia L. (Med.W)

Asparagus acutifolius L.

Asphodelus cerasifer J. Gay (Med.W)

Asphodelus fistulosus L.

Astragalus alopecuroides L. (Med.W)

Atractylis humilis L. (Med.W)

Bombycilaena erecta (DC.) Smolj. (Med. Irant.)

Brachypodium retusum (Pers.) Beauv.(Med.W)

Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. et Schult.

(Med.W)

Centaurea linifolia L. (Iberolevantina)

Centranthus calcitrapae (L.) Dufresne

Cistus albidus L. (Med.W)

Cistus clusii Dunal (Med. SW)

Convolvulus lanuginosus Desr. (Med.W)

Convolvulus lineatus L.

Coronilla minima L. subsp. clusii (Dufour)
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Murb. (Med.W)

Chronanthus biflorus (Desf.) Frodin

(Med.-SW.Iberomagrebí)

Echinaria capitata (L.) Desf.

Echinops ritro L.

Ephedra fragilis Desf. (Med.W)

Ephedra nebrodensis Tinneo ex Guss.

Euphorbia nicaensis All.

Eryngium campestre L.

Euphorbia minuta Loscos et Pardo

(Iberolevantina)

Ferula communis L.

Fumana ericoides (Cav.) Gand.

Fraxinus angustifolia Vahl

Genista scorpius (L.) DC. (Med.W)

Globularia alypum L.

Hedysarum humile Loefl. (Med.W)

Helianthemum marifolium (L.) Miller (Med.W)

Helianthemum hirtum (L.) Miller (Med.W)

Helichrysum stoechas (L.) Moench. (Med.W)

¡nula montana L. (Med.W)

Jasminumfruticans L. (Med.W)

Juniperus oxycedrus L.

Juniperus phoenicea L.

Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin

Leuzea conifera (L.) DC. (Med.W.)

Linum narbonense L. (Med. W.)

Linum suffruticosum L.(Med.W)

Lithodora fruticosa (L.) Griseb. (Med.W)

Lonicera implexa Aiton

Lygeum spartium L. (Med.W)

Matthiolafruticulosa (L.) Maire

Narcissus requienii M.J. Roemer(Med.W)

Nostoc sp.

Olea europaea L. (Med.-S)

Ophrys fusca L.

Orobanche latisquama (F.W. Schultz) Ball

Paronychia capitata (L.) Lam.

Phlomis lychnitis L. (Med.W)
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Pinus halepensis Miller

Pistacia lentiscus L.

Plantago albicans L.

Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb.

Quercus coccifera L.

Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.(1v1ed.W. Ib.-magr.)

Rhamnus alaternus L.

Rhamnus lycioides L. (Med.W)

Rosmarinus officinalis L.

Ruta angustifolia Pers. (Med.W)

Rubia peregrina L.

Sedum sediforme (Jacq.) Pau

Serratula flavescens (L.) Poir.

Stipa parviflora Desf. (Med.W)

Thymelaea tinctoria (Pourr.) Endl.

Thymus vulgaris L.

Trigonella gladiata Steven ex Bieb.

Tulipa sylvestris L. subsp. australis (Link.) Pamp.

2. Especies que habiten en ambients ruderaI

nitrofils, siscallars i d'aItres herbassars sub

nitrofils de caracter estepic [Salsolo-Peganion]

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.

Artemisia herba-alba Asso

Asteriscus aquaticus (L.) Less.

Atriplex halimus L. (Med.-SW)

Centaurea calcitrapae L.

Cynoglossum cheirifolium L.

Euphorbia serrata L. (Med.W)

Ferula communis L.

Helichrysum stoechas (L.) Moench. (Med.W)

Hordeum murinum L. (Link.) Arcangeli

[nula viscosa (L.) Aiton

Lactuca serriola L.(Med.. ; Iranoturaniana)

Nigella damascena L.

Peganum harmala L. (Med.W)

Salsola vermiculata L.(Med.s)

Santolina chamaecyparissus L. (Med.W)
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Salvia verbenaca L.

Teuerium gnaphalodes L'Hér. (Iberolevantina)

3. Especies que habiten en comunitats arvenses

deIs sembrats de seca [Secalion mediterraneum],

deIs conreus d'horta [Panico-Setarion], gespes i

herbassars humits o ~JÚollats, més o menys

nitrogenats [Paspalo-Polypogonetum, Trifolio

Cynodontion]

Aegilops geniculata L.

Avena barbata Pott (Med.Iranot)

Cardaria draba (L.) Desv.

Convolvulus arvensis L.

Diplotaxis virgata (Cav.) De. (Med. SW- Iberom.)

Diplotaxis erucoides (L.) DC.

Hypecoum imberbe L. (Med.-Irano.- Sah)

Melilotus alba Desr. in Lamk. (Eur.)

Nigella damascena L.

Papaver roheas L.

Papaver somniferum L. (Med.-Iranot.)

Platycapnos spicata (L.) Bernh. (Med.W)

Reseda lutea L.

Reseda phyteuma L.

Urospermum picroides (L.) Scop.

4. Especies que habiten en jonqueres i herbas

sars humits, a la vora deIs corrents d'aigua,

canyiss ars :[Molin io -Ho los eh o enion,

Phragmition, Magnocaricion elatae, Bidention

tripartitae, Convolvulion sepium], bardissars

[Pruno-Rubion ulmifolii], codoIars deIs rius

Cinca i Segre [Andryalo-Glaucion], herbassars

de caracter ruderaI [Arction], tamarigars

[Tamaricion africanae] i xoperes [Populion

albae]

Althaea officinalis L.

Andryala ragusina L. (Med.W)

Apium nodiflorum (L.) Lag.
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Bidens tripartita L.

Calystegia sepium (L.) R.Br.

Centaurea aspera L. (Med.W)

Coriaria myrtifolia L. (Med.W)

Dorycnium pentaphyllum Scop.

Equisetum ramosissimum Desf.

Ficus carica L.

Foeniculum vulgare Miller

Glycirrhiza glabra L. (Medo, Iranot.)

Juglans regia L. (Iranot.)

Lactuca serriola L.

Lotus corniculatus L.

Ononis natrix L.

Punica granatum L. (Medo Iranot.)

Rubus ulmifolius Schott.

Sambucus ebulus L.

Scabiosa atropurpurea L.

Scorzonera laciniata L.

Tamarix canariensis Willd.

Tamarix gallica L.

Thymus zygis Loefl. (Iberolevantina)

11. Element eurosiberia

Als sots i riberes hi penetren especies propies

de latituds més septentrionals gracies a la disponi

bilitat permanent d' aigua -ja sigui directament o

degut al' escassa fondada de l' aqüífer fluvial- a la

major humitat ambiental, a l'efecte de la boira i a

la inversió termica

Alnus glutinosa (L.) Gaert.

Lysimachia vulgaris L.

Salix alba L.

Salix fragilis L.

Salix purpurea L.

Sanguisorba minor L.

Ulmus minor Miller

Viscum album L.
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lIJ. Element Subcosmopolita

S'hi inclouen ací les especies d' amplia distribu

ció, molt poc exigents des del punt de vista ecolo

gic i de gran capacitat d'adaptació a 1'activitat

humana.

Agrostis stolonifera L.

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (Asia SE)

Amaranthus retroflexus L.

Anagallis arvensis L.

Arundo donax L. (Asiática introdulda)

Aster squamatus (Sprengel) Hieron (Neotrop.)

Atriplex hastata L.

Bassia scoparia (L.) Boss.

Bromus madritensis L.

Bromus rubens L.

Bromus tectorum L.

Calystegia sepium (L.) R.Br. (Paleotropical)

Chenopodium album L.

Cladonia rangiformis Hoffm.

Convolvulus arvensis L.

Cuscuta epithymum L.

Cynanchum acutum L. (Paleosubtropical)

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Cyperus eragrostis Lam. (Neotropical)

Cyperus rotundus L.

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.

Epilobium hirsutum L.

Erianthus ravennae (Paleotropical)

Hypecoum imberbe Sibth et Sm. (Paleotropical)

Hypericum peiforatum L.

Imperata cylindrica (L.) Reuschel

Iris pseudacorus L.

Juncus articulatus L.

Lolium rigidum Gaudin

Lythrum salicaria L.

Malva sylvestris L.

Paspalum paspalodes (Michx) Scribn.(Latetropo)
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Papaver roheas L.

Petrorhagia prolifera (L.) P.W. BaH et Heyw.

Phalaris aquatica L.

Plantago lanceolata L.

Phragmites australis (Cav.) Trin.

Polygonum persicaria L.

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

Portulaca oleracea L.

Populus alba L.

Populus nigra L.

Potentilla reptans L. (Holárt.)

Rumex crispus L.

Scirpus holoschoenus L.

Scorzonera laciniata L.

Sedum album L.

Setaria viridis (L.) Beauv.

Stellaria media (L.) ViII.

Torilis arvensis (Hudson) Link

Trifolium fragiferum L. (Paleotropical)

Trifolium repens L.

Typha angustifolia L.

Veronica persica Poiret

Xanthiwn strumarium L. (Cosmopolita)
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Fig. 42: Mapes corologics corresponents a dues especies mediterranies: aladern (Rhamnus alaternus)
i romer (Rosmarinus officinalis). A continuació s'indica la simbologia emprada .

ABUNDANT: Taxó que domina clarament en tot el quadrat. El pi o el romer, si ocupen grans extensions
formant pinedes o brolles poden ser exemples de taxó abundant.

FREQÜENT: Taxó que apareix repetidament, ací i alla. Un recorregut pel quadrat assegura trobar el
taxó moltes vegades.

• LOCALITZAT: Taxó rar, que només es troba en l10cs molt concrets. Pot ser, per exemple, abundant al
llarg d'un camí, o als marges d'un riu Ccas del canyís o la boya), pero es considera localitzat si aquests
llocs ocupen molt poca superfície dins el quadrat.
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Alnus glutinosa (L.) Gaertner Arundo donax L.

Fig. 43: Exemple de mapa corologic corresponent al
vern (Alnus glutinosa), especie eurosiberiana la distri
bució de la qual segueix el curs del riu Segre, on apa
reix de forma molt localitzada.

Fig. 44: Exemple de mapa corologic corresponent a la
canya (Arundo donax), especie subcosmopolita la dis
tribució de la qual va lligada a l'activitat agrícola tradi
cional.

5.3. La fauna

La vegetació proporciona a la fauna manteni

ment nutritiu i la posibilitat de refugi, establint-se,

així, una serie d'interaccions el significat ecologic

de les quals esta, obviament, fora de l'abast d' a

quest treball. Així i tot, sí que s'ha considerat inte

ressant citar les especies animals més característi

ques del territori i destacar-ne algunes relacions

interespecífiques, amb la intenció de definir amb

major rigor el marc biologic en que es configura el

paisatge.

Indubtablement la bona conservació de la bro

lla i de la maquia a l'oest del Cinca (Vallcarreres,

EIs Riols, vessants d' obac del barranc de Fullola,

Vedat de Torrent)17, davant el deteriorament que

els conreus i la presencia humana han imposat en

la vegetació espontania de 1'area La Granja

Massalcoreig, determina la distribució de la fauna.

Només les especies purament cosmopolites i

adaptades a les habitacions humanes han pogut

sobreviure en aquest sector.

Igualment, aquells retalls de vegetació de ribe

ra que o bé s'han regenerat (algunes barres del cen

tre del riu) o s'han mantingut, conserven encara

una part de la fauna autoctona.

L' activitat biologica, redu'ida al mínim per les

baixes temperatures hivernals es renova de forma

explosiva amb l'arribada de la primavera. A certa

distancia, la quietud de la brolla o de la maquia,

solament interferida pel vol d' algun colit ros

(Oenanthe hispanica) , sembla contradir-ho. Quan

es carnina entre els romers, sota els pins, o a les

c1arianes de la maquia, s'hi pot comprovar 1'intens

trafic d'una variada legió d'invertebrats que

pul.lulen o sotgen.

Entre les branques de petits arbusts, encara que

preferentement sobre el coscoll (Q. coccifera)

construeix una xarxa, a manera de llens;ol desple

gat, ample i dens, la típica Aegelena labyrinthica,

que roman amagada al final d'un llarg tub estret

que s' endinsa entre el ramatge. Sobre les tiges de
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la porrassa (Asphodelus cerasifer) s'hi pot trobar

la vistosa aranya Synaema globosum, un excel.lent

exemple de coloració advertidora. Entre els romers

del Rosmarino-Erieion, ben entrat el mes de juny,

enclava la seua xarxa, com una barrera, la inconfu

sible aranya Argiope lobata. El seu parent proxim,

Argiope bruennichi, ho fa entre els herbassars del

Magnocaricion elatae que es dóna a les zones

humides, sequies i bra~als propers al riu.

A les clarianes de la brolla o deIs pradells del

Thero-Brachypodion, a les fondalades i fons de

barranc ocupats per conreus ronecs, on el sol té una

fracció llimosa important, s'hi poden trobar formi

guers, senyals de l'activitat subterri'mia de cucs de

terra (Lumbricus terrestris) i nius de tari'mtules

(Lycosa fasciventris).

Un gran nombre d'insectes vaga entre les flors

a la recerca d' aliment possibilitant la pol.linitza

ció: el petit coleopter Oedemera nobilis, es troba

indefectiblement sobre les del romer mascle (c.

clusii). El bugot(Bombus terrestris) i la palometa

(Cynthia cardui) xuc1ant el nectar de la cardassa

(Onopordon sp.) i les abelles deIs arners (Apis

mellifera) , finalment, visitant romers i timons.

Alguns himenopters ocasionen deformacions a

les fulles o a les tiges d'algunes especies. Se n'ha

de destacar l'afid Aphidius lentisci Pass, que para

sita la mata (Pistaeia lentiscus) ocasionant en les

fulles una deformació arronyonada, buida, deno

minada cecidi, a 1'interior de la qual creix la seua

larva. Aqust afid pot ser, fins i tot, vector d' algun

fong o virus que origina deformacions secundaries

a la planta.

Els lepidopters sovintegen (Zygaena sp.,

Vanessa atalanta, Lycaena sp., Pararge aegeria,

Melanargia oceitanica, Pyronia bathseba,

Gonepteryx rhamni, Gonepteryx cleopatra,

Papilio machaon, Hyles euphorbiae, la típica pro

cessionaria del pi Thaumatopaea pythyocampa, ... -
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ací molt escassa- sobre els llucs joves del pi

blanc, etc,...)

Els animals crepusculars o nocturns i els de

majar envergadura (arnfibis, reptils, aus i mamí

fers) passen desapercebuts la majar part del temps.

És menester un examen amatent i pacient per anar

descobrint lentament la variada fauna que alber

guen els barrancs i vessants del sector occidental

del territorio

En el domini del Rosmarino-Ericion, als llocs

una mica més pedregosos i asolellats, construei

xen, petits refugis l'escorpí (Buthus europaeus),

aranyes (Dysdera erythrina, Lycosa sp.), l'escolo

pendra o santapiga (Scolopendra cingulata) , el

milpeus (Julus terrestris) , alguns reptils com la

serp blanca (Elaphe scalaris), la colobra llisa meri

dional (Coronella girondica) i amfibis com el gri

pau corredor (Bufo calamita), contribuint d'aques

ta manera als processos de meteorització biologica

i a la maduració del sol.

Les masses globoses de mata i coscoll, impene

trables per als rapinyaires i grans mamífers, ser

veixen de refugi ocasional a alguns reptils com el

llargandaix ocel.lat (Lacerta lepida), la sargantana

cua-roja (Acanthodactylus eritrurus) i la sarganta

na cua-llarga (Psammodromus algirus). La sargan

tana iberica (Podareis hispanica) i la sargantana

corredora (Psammodromus hispanicus), molt rara

per la zona, s' estimen més, en canvi, els murs de

pedra que separen els camps esglaonats d' oliveres

i ametllers.

El cambró (R. lyeioides) presta la seua col.labo

ració al capsigrany (Lanius senator). Les seues

punxes llargues i fortes li serveixen a l'ocell per a

enfilar petits insectes (coleopters fonamentalment)

que emmagatzema per a moments d' escassesa.

Entre els processos de zoocoria en que interve

nen aus cal citar la griva (Turdus viseivorus) que

acompleix un paper molt important en la dissemi-
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nació del vesc (Viscum album), planta hemiparasi

ta del pi blanc (P. halepensis). Les seues baies SÓll
ingerides durant 1'hivern per aquest moixó i les

dejeccions, que inclouen llavors no pa'ides, poden

caure sobre una branca de pi on germinen directa

ment, desenvolupant haustoris que penetren fins

als vasos llenyosos de l'arbre.

Alguns mamífers intervenen en processos sem

blants: La savina i el ginebre (Juniperus phoenicea

i Juniperus oxycedrus) tenen fruits amb espesses

cobertes protectores per a reduir l'evapotranspira

ció. Aquesta protecció, pero, resulta un impedi

ment per a la propia expansió de l' especie, de

forma que es reclama el servei de la fauna per a

facilitar la germínació de les llavors. Sovint es tro

ben excrements de mamífers, probablement de

porc senglar (Sus scrofa), amb gran nombre de gaI

buls vermells amb les cobertes exteriors esbocina

des i deixant veure les granes interiors a punt per a

la germínació.

La perdiu (Alectoris rufa), el conill

(Orictolagus cuniculus), la lIebre (Lepus capen

sis), el porc senglar i, en ocasions, el cérvol

(Cervus elaphus)18, constitueixen l'objectiu

cinegetic entre els mesos d' octubre i febrero

L'arpella (Circus aureginosus), la polla d'aigua

(Gallinula chloropus), nmec coll-verd (Anas

platyrrhynchos), alguns ardeids com el martinet

(Nycticorax nycticorax), i, a 1'estiu, els porcs sen

glars, troben refugi entre els canyissars si aquests

són prou amples i inaccessibles. El bernat pescaire

(Ardea cinerea), el martinet blanc (Egretta garzet

ta), el míla negre (Milvus migrans), la garsa (Pica

pica) o 1'aligot (Buteo buteo) , per altra banda,

construeixen el seu niu en xoperes i salzedes, apro

fitant-ne restes vegetals que queden retingudes

entre els salzes quan venen les riuades. El picot

verd (Picus viridis) en canvi, ha trobat a la fusta

tova del xop de repoblació (Populus x canadiensis)
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un lloc idoni per a perforar el seu cau amb el beco

El teixidor (Remiz pendulinus) utilitza el can

yissar com a materia primera per a construir el seu

niu: la inflorescencia de la boya, (Typha angustifo

lia) li serveix per teixir una bossa penjant i inac

cessible, contribuint humílment a la dissemínació

d' aquesta planta que compta, de totes formes, amb

la potent capacitat de proliferació deIs seus rizo

mes.

Als arenals on creix el Xanthio - Polygonetum

excava caus de certa profunditat el gripau d' espe

rons (Pelobates cultripes).

Als petits talussos que a vegades separen el

bosc dens de xops [Populetalia] d'altres forma

cions vegetals s'hi poden trobar antics caus de

teixó (Meles taxus)

La construcció de l'embassament de Ribarroja i

la introducció d' especies fodlnies, sobretot entre

1980 i 1990, com el cranc de riu america

(Procambrus clarki), la gambúsia (Gambusia affi

nis), la perca americana (Micropterus salmoides),

el silur (Silurus glanis), la luciperca (Lucioperca

lucioperca) o el peix gat (Ictalurus melas), han

canviat, sens dubte, la composició íctica del curs

baix del Segre i del Cinca. Possiblement la carpa

(Cyprinus carpio) s'ha mantingut ja que encara

segueix xipollejant i removent el llot durant la

cerimonia nupcial a les zones de menor fondaria, a

prop del Paspalo-Polypogonetum i dels canyis

sars. El barb (Barbus bocagei), la madrilla

(Chondrostoma toxostoma) o el llopet (Blennius

fluviatilis) , pero, estan en franca regressió.
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6. L'acció antropica coro a factor de canvi

en el paisatge

6.1. Agricultura: extensió del regadiu i abandó

del seca

Segons testimonis orals recollits en algunes

poblacions del Baix Cinca i del Segria

(Massalcoreig, La Granja, Seras, ..), les terrasses

fluvials del Cinca i del Segre s'han utilitzat des de

temps preterits per a 1'ús agrícola: figueres, cotó,

vinya, magraners, cereals (panís, alfals, blat, ordi)

i hortalisses s' estenien per la major part de les valis

fluvials fins a la decada deIs 60. L' aigua de reg

procedia de la xarxa de sequies existent i 1'única

tecnica era la tradicional, a tesa.

Fora de les terrasses inferiors i de la xarxa de

reg, en els terrenys terciaris, els secans cerealistes

ocupaven les zones planes (replans i alguns cims

de tossals), mentre que molts fons de barranc s'es

glaonaven per minvar la fon;a erosiva de les aigues

salvatges i augmentar la reserva hídrica del sol, de

tal forma que oliveres i ametllers podien eréixer

amb un cert vigor. L' activitat agrícola no inclola

1'ús de pesticides, herbicides, adobs inorganics i,

per suposat, la mecanització era mínima, de tal

manera que l' accés als conreus, especialment als

de seca, mantenia un equilibri amb la seua produc

tivitat.

"...abaxamos en una llanura

dexando las sierras y su esterili

dad. Están allí muchos olivares y

muchas maneras de fruta que se

riegan con las aguas del Cinca

que allí pasa. Quedamos esta

noche en Fraga en rationables

aposentos (. .. ) No lejos della, en

las sierras a mano derecha del

camino que venimos, hay un muy

devoto monasterio de la Orden de

la Trinidad, dedicado a San salva

dor (sic) (. ..). Entre los olivares, a

la otra parte del Cinca, hay otro

monasterio... "

Cock, aeompanyant del Due de

Saboia, any de 1585.

[Tret de Espinosa, R. i SalIeras J.,

"Fraga y el Cinca: sus puentes y sus

barcas"]

L'arribada deIs fruiters coincideix amb la cons

trucció de grans embassaments19 en el curs alt de

Cinca i Segre, que permeten mil10rar l' eficacia del

reg.

La progressiva mecanització del camp, l'ús de

productes de síntesi per adobar i combatre les pla

gues, i l'enorme rendibilitat de la fruita dugué a

una progressiva ampliació deIs conreus a compte

de les arees ocupades per la vegetació espontania

propia de las riberes fluvials.

A mitjans de la decada deIs 80, amb la irrupció

del reg gota a gota, i les solucions tecniques per a

la pujada d' aigua del riu a petits embassaments

impermeabilitzats amb polímers de síntesi, les

explotacions agrícoles s' expandiren fora de les

val1s fluvials.

Avui dia els primitius secans cerealistes practi

cament han desaparegut a tota l' area, havent estat

substitu"its per cultius de pera, préssec, cirera i

poma.

BIs movimients de terres que s'han dut a terme

per poder disposar de parcel.les de grans dimen

sions han produ"it un considerable impacte ja que

en aIguns lioes s'ha arribat a reeomplir eIs barranes

que separaven uns repIans deIs altres eontigus20. A

d'altres punts s'han aplanat els cims deIs tossals o
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aterrassat els vessants amb major O menor exit,

pero, en qualsevol cas, sempre a despeses de la

desaparició de la vegetació esponHmia i deIs horit

zons edafics,

El moviment de terres no només ha afectat a

turons, replans i vessants terciaris sinó que les

terrasses II i III de Cinca i Segre han sigut, en algu

nes arees, anivellades.

Els oliverars i ametllerars, per la seua banda,

han seguit camins diferents a un i altre cantó

d'ambdós rius. La collita d'oliva i ametlla és cla

rament més penosa i la seua rendibilitat molt

menor que la fruita21 , a causa, sobretot, deIs preus

del mercat i a la propia configuració geometrica de

les parcel.les, que dificulta o impideix l'accés de la

maquinaria agrícola. D'aquesta forma, allí on no

s'ha pogut substituir l'oliverar pel camp de pera o

préssec (marge dret del Cinca) s'abandona.

Aquesta important transformació en la practica

agrícola de l' area, que és, sens dubte, el motor

economic de tota la comarca del Baix Cinca i Baix

Segre, ha introdu'it, inevitablement, canvis impor

tants en la flora i en el paisatge vegetal:

1) Les comunitats vegetals que es desenvolupen

als conreus de seca, tant de cereals [Secalion

mediterraneum] com d'oliveres i ametllers

[Diplotaxion] i que devien apareixer en el passat

amb certa regularitat, han quedat en l' actualitat

notablement reduides.

2) La vegetació arvense deIs camps de regadiu

[Setario-Echinochloetum] s'ha estes paral.lela

ment a com ho han fet els fruiters, de tal manera

que, actualment, apareix no només a les terrasses

fluvials inferiors sinó també en barrancs, replans i

petites plataformes.

3) La vegetació d'ambients aigualosos, lligada als
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rius, s'ha vist empesa per la pressió del fruiter,

reduint-se a una banda estreta, en alguns casos ine

xistent, immediatament proxima a l' aigua.

4) A la zona de La Granja-Massalcoreig l'ús agrí

cola tradicional, sempre de major intensitat que a

l'oest del mapa, s'ha reforc;at amb els aplanaments

de terres i l' ampliació deIs barrancs, deixant la

brolla [Rosmarino-Linetum] molt aclarida, sense

estrat arbori de pi blanc i sense cap resta de la

maquia potencial [Rhamno-cocciferetum pistacie

tosum]. Avui dia només apareix en vessants i en

alguna plataforma d' escassa entitat.

Les comunitats vegetals de la successió de

degradació [Ruto-Brachypodietum; Agropyro

Lygeetum; Salsolo-Artemisietum] apareixen entre

camps o en talussos, mesclades amb la brolla (fig.

12).

5) L' abandó deIs camps d'oliveres i ametllers22

situats a l' oest del mapa, indueix una regeneració

de la vegetació espontania que resulta molt inte

ressant. Un recorregut per qualsevol deIs barrancs

principals (Vallcarreres, Els Riols) o deIs subsidia

ris, permet distingir diverses etapes de la succes

sió: Des del Salsolo-Artemisietum deIs oliverars

més proxims a les modernes explotacions frutíco

les, fins una brolla [Rosmarino-Ericion] ben cons

truida en la qual s'intueix un futur transit cap a la

maquia (figs. 45 i 47)

6.2. La propietat de la terra

La millor conservació de la vegetació esponta

nia a l'oest del Cinca no només és deguda a raons

de tipus geomorfologic, que han jugat, sens dubte,

un paper important, sinó també al tipus de propie

tat que sempre hi ha existit. La major part d' aquest

sector ha estat, des de temps immemorials, en
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J.L.Escuer Ibarz, 1997
Fig.45: Perfil en dues parcel.1es d'un oliverar abandonat en fons de barranc a Vallcarreres (Torrent de Cinca). S'indica
el % de cobertura de les especies més representatives.
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mans de grans propietaris que reservaven la major

part de les seues terres per a la cacera.

La impossibilitat de cultivar venia donada per

la propia estructura topografica: barrancs bastant

tancats i vessants de pendents respectables rema

tats per comises, amb absencia gairebé total de

plataformes en els cims. Així, els propietaris con

reaven oliveres als fons de barranc i cereals a la

plataforma monegrina i als replans que limiten

amb la vall del Cinca. L'explotació de fusta per

llenya o, en epoca més recent, carbó vegetal, era

inexistent ja que, al no ser terres comunals, el seu

accés estava completament vetat.

Aquest fet pot comprovar-se al barranc de

Fullola, boga natural de les terres de propietat ori

ginariament feuda123 (Vedat de Torrent) i les de

propietat comunal (Les Solanes). A un i altre cantó

del barranc, separats tan soIs per unes desenes de

metres, el paisatge pareix pertanyer a dos móns

allunyats. Al marge dret del barranc, propietat pri

vada i, a més a més, obaga, es desenvolupa un

Rosmarino-Ericion exuberant, amb estrat de pins

i amb alguns retalls de maquia24. A l'altre cantó, a

la solana, a les terres comunals, la brolla esta molt

degradada o pot, fins i tot, ser inexistent i, al seu

lloc, desenvolupar-se ací i alla l'erm d' espart bord

[Agropyro-Lygeetum] o el siscallar [Salsolo

Artemisietum] (fig.38)

En l' actualitat, la situació amb prou feines ha

canviat, puix que uns pocs propietaris segueixen

posseint la major part d' aquestes terres. Tot i que

als replans inferiors n'han desaparegut els antics

secans cerealistes i s'han aterrassat alguns vessants

immediatament proxims a les grans finques, la

major part de la brolla, de les pinedes i de la

maquia es manté, encara, intacta i solament amoI

nada durant l'epoca de casta.

L' estructura de la propietat de la terra al marge

esquerre del Cinca, a l'est del mapa, ha sigut dife-
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rent ja que ha estat molt més dividida, les terres

comunals han sigut les poques i no han existit

amplis territoris destinats a la fruIció cinegetica

d'uns pocs. L'ús agrícola ha sigut, como ja s'ha

indicat, molt més intens i amb els resultats ja

comentats.

6.3. L'activitat minera.

Sense ser una conca minera de primer ordre,

l'explotació de lignits a La Granja d'Escarp i

Mequinensa ha sigut el principal suport de la seua

economia fins fa tan soIs una decada. Fins i tot

actualment l'activitat minera segueix sent impor

tant, encara que no com en d' altres epoques.

L' activitat extractiva del carbó crea un ambient

al seu voltant de gran impacte ambiental: els

camins que duen a les bocamines així com la vege

tació deIs vessants estan ennegrits. En arribar al

runam la situació és d' esterilitat total.

A l'area hi ha tan soIs una mina, abandonada a

les darreries deIs anys 50, que constitueix un bon

exemple de la velocitat de regeneració de la vege

tació en aquests 1l0cs25 . La colonització del seu

runam és, fins i tot despres de gairebé nou lustres,

molt debil. Damunt de les restes de pedra i carbó,

una brolla molt empobrida, raquítica i de molt

baixa cobertura es barreja amb algunes especies

del Salsolo-Artemisiteum i del Agropyro-Lygeetum

(Lygeum spartum i Salsola vermiculata principal

ment).

6.4. Construcció de defenses.

El novembré de 1982, una gota freda desenca

dena potents aiguats a la conca alta del Cinca i del

Segre26. Malgrat que l'existencia d'un rosari de

preses a la zona pirinenca i subpirinenca regula el

cabdal deIs dos rius, les intenses precipitacions
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I
2-3 m

I

Maquia de coscoll amb cambró i mata
(Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae subas. pistacietosum)

Brolla de romer amb malei"da
(Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi)

< 1m

Obaga Solana

Llistonar amb ruda
(Ruto angustifoli-Brachypodietum retusii)

Erm continental d'espart bord
(Agropyro cristati-Lygeetum sparti)

1,5-2 m

Botjar o Siscallar
(Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae)

Fig. 46: Series de la successió de degradadó de la maquia de coscoll i cambró (segons FOLCH, 1979)
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ompliren tan dlpidament els embassaments que

aquests es van veure obligats a deixar anar aigua a

un ritme tan enorme27 que les comarques del Baix

Cinca i Baix Segre patiren inundacions i perdues

economiques molt importants.

Al cap de poc temps (1983-84), i de forma molt

rapida, es construlren defenses al llarg de més de

30 Km del curs baix del Cinca i del Segre quedant

ambdós rius practicament canalitzats.

Avui dia, les dues valls han quedat segmentades

en dues arees clarament definides. Bn una d' elles,

situada entre les defenses d'ambdues vores, s'ubi

ca elllit del riu i una franja, d'amplaria variable,

amb la vegetació de ribera que ja ha sigut analitza

da a l' apartat de comunitats vegetals.

A l'altra banda del mur s'estenen les terrasses

fluvials T2 i superiors on únicament existeixen

Fig. 47: Oliverar abandonat (probablement cap a 1940)
als Riols . La brolla s' estén per totes las parcel.1es, con
tinuant cap als vessants sense interrupció. Observi's
també l'estretor del barranc i els murs de pedra que
separen una parcel.1a de la ve'ina.
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camps de comeu i d' on han desaparegut les forma

cions vegetals que típicament estan associades a

l' extrem distal del curs fluvial.

6.5. Influencia deIs embassaments

La regulació tan estricta del cabdal que efec

tuen els embassaments de la conca alta ha redult

drasticament la freqüencia de les riuades primave

rals i tardorenques. Al centre del riu o als laterals

els codolars nus son escassos. Tan soIs uns quants

punts molt localitzats estan ocupats per

l'Andryaletum ragusinae. Amb tot, a la major part

d' ells, les diferentes etapes de la succesió han anat

ocupant les barres centrals i les laterals. Avui, des

prés de les inundacions de 1982 que deixaren el

centre del riu absolutament "net" de vegetació, hi

dominen clarament les formacions boscoses del

Populetalia en diferents graus de desenvolupa

ment que oscil.1en entre la salzeda [Atriplici

Salicetum] i la xopera [Rubio-Populetum).

111. DINÁMICA DE LA VEGETACIÓ

1. Vegetació climacica, vegetació permanent

i vegetació potencial

La idea de vegetació climacica o clímax,. es a

dir, aquella que creixeria en un territori climatica

ment homogeni i en el qualla injerencia humana

fos nul.1a, és en realitat una situació teorica, punt

de referencia obligat per al botanic, per tal d'ini

ciar l'analisi de les comunitats que composen el

paisatge vegetal d'un territorio

BIs factors topografics i edafics alteren local

ment la composició florística de la vegetació

climacica, donant com a resultat la vegetació per

manent. Les comunitats climaciques i les perma

nents constitueixen la vegetació potencial d'un
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territorio Des de temps immemorials les activitats

humanes han interactuat amb la vegetació poten

cial d'un territori donant com a resultat la vegeta

ció actual, constituida per un variat mosaic de

comunitats vegetals que se situen entre aquelles

fortament lligades a l' activitat antropica, molt

apartades de la vegetació potencial (vegetació

ruderal i arvense) i les que es mantenen en estat

primitiu, molt proximes a aquella (maquia de cos

coll i cambró).

2. La dinamica de la vegetació en l'ambient

esclerOfil mediterrani [Rosmarino-Ericion;

Rhamno cocciferetum]. Factors de canvi

2.1. L'activitat agrícola i ramadera

La vegetació potencial s'ha mantingut relativa

ment ben conservada en alguns sectors de l' extrem

occidental de l'area estudiada (Vedat de Torrent,

EIs Riols). L'agricultura i la pastura, malgrat tot,

han afectat la major part del territori, transformant

profundament el paisatge vegetal que ocupa els

terrenys terciaris.

La deforestació de la maquia [Rhamno cocci

feretum subas. pistacietosum] duu a la brolla cal

cícola de romer i maleida [Rosmarino officinalis

Linetum suffruticosij que és la comunitat més

abundant i representativa de la vegetació actual. Si

les condicions microclimatiques ho permeten,

s' insta1.la la brolla de romer amb ginesta biflora i

romer masc1e [Chronantho biflorae-Cistetum clu

sii], que requereix condicions més temperades i en

la qual apareixen especies més termOfiles

(Chronanthus biflorus, ... )

Si la regressió continua, la brolla deixa pas al

llistonar amb ruda [Ruto angustifolii

Brachypodietum retusi] en el qual els arbusts i

subarbusts amb prou feines existeixen i dominen,
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en canvi, les especies de port herbaci i graminoi

de28 . Als vessants de solana, pero, la major insola

ció impideix el desenvolupament d' aquesta comu

nitat, apareixent, en canvi, l'erm d' espart bord,

[Agropyro cristati-Lygeetum sparti] més resistent

a l' aridesa i a la continentalitat.

La pastura i la conseqüent nitrificació del sol

porta finalment a la substitució de les formacions

graminoides pel botjar [Salsolo vermiculatae

Artemisietum herba-albae] o pel siscallar [Salsolo

vermiculatae-Peganetum harmalae] (fig.46)

La fisonomia i la composició florística amb que

es presenta el Rosmarino-Linetum als oliverars

abandonats de Vallcarreres i Els Riols mereix una

especial atenció: fins fa tant soIs unes decades, i

des d'un temps perdut en la memoria deIs actuals

propietaris, els fons de barranc, si eren prou

amples, s'esglaonaven pe tal de minvar la for9a de

les aigües de torrentera. A les parce1.les resultants

hom hi conreava oliveres i ametllers. Actualment

aquestes explotacions han deixat de ser rendibles i

les han anat abandonant progressivament, no

només per a la practica agrícola, sinó també per a

la pastura del ramat oví.

A molts d' aquests camps esglaonats la vegeta

ció espontania toma a refer-se a ritme diferent, en

funció del marc físic i historic que els limita: temps

d' abandó, accesibilitat, proximitat a camins princi

pals, geometría del barranc, fondaria del sol, orien

tació, proximitat a d' altres formacions vegetals,

etc, ...

Malgrat que no s'ha efectuat una analisi deta

llada de la regeneració de la vegetació natural en

aquests llocs, sí que és evident que als oliverars

oblidats, de sol més fons i amb major fracció de

fins, el Rosmarino-Linetum arriba a tenir gran

envergadura: No tan soIs esdevé més dens (major

cobertura), a vegades quasi impenetrable, incomo

de, sinó que s'inicia la colonització de 1'estrat
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arbori per part de Pinus halepensis o, fins i tot,

apareixen especies de la maquia [Rhamno-coccife

retum pistacietosum], com Pistacia lentiscus,

Rhamnus lycioides i Quercus coccifera (fíg. 47).

2.2. El foe i la vegetació mediterrania.

L'exemple del Vedat de Torrent

A l' agost de 1994, es va produir un incendi a la

capc;alera del barranc de Fullola, produi't per un

llamp durant una tronada seca29. El vent regnant i

l' extrema sequera d' eix any van afavorir la rapida

propagació del foc que va arrasar unes 400 hecta

rees de pineda, romerar i coscollar30, deixant l' es

pai totalment lliure per tal que les especies oportu

nistes proliferessin sense competencia. La major

part de l' area cremada esta actualment, tres anys

després, colonitzada per una legió de plantes sub

cosmopolites, de port herbaci, que es reparteixen

l' espai amb els sectors en que el foc no deixa la

seua empremta amb tanta decisió.

Les obagues s' estan regenerant més rapidamen

te. Entre els troncs caiguts de P. halepensis i les

soques calcinades de ginebres, cambrons i mates,

hi apareixen llistonars [Brachypodietum retusi],

timonedes [Sideritetum cavallinesii] o fins i tot

una incipient brolla rebrotant amb forc;a des de les

soques31 .

El foc, que seria solament ocasional si la ma de

I'home no hi intervingués, es considera un factor

rejovenidor deIs sistemes forestals mediterranis ja

que deixa la successió en el punt inicial de la

reconstitució secundaria (FOLCH, 1984).

De no produir-se nous incendis, les plantes

oportunistes haurien de ser progressivament des

plac;ades i eliminades de la vegetació estabilitzada

final (Rosmarino-Ericion i Rhamno-cocciferetum).
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3. La dinamica aIs ambientes aigualosos

, Els rius generen al seu voltant un ambient molt

diferent a la sequera típica del món mediterani. La

presencia directa de l' aigua en uns casos, l' elevada

humitat edafica o una capa freatica molt proxima

en d' altres, impliquen unes condicions ambientals

diferents del marc climatic general. Per aixo, la

vegetació que s'emplac;a al fons de les valls flu

vials manté una fisonomia semblant a la vegetació

eurosiberiana, divergint netament de la situada en

serres i barrancs, fora de la influencia del riu.

La capacitat de resistir l' empenta de la riuada,

el temps que roman el sol inundat, el grau d'humi

tat edafica, les característiques del substrat (graves,

arenes, llims) o la profunditat de la capa freatica

determinen que les comunitats de ribera es distri

bueixin en bandes paralel.les al llarg deIs cursos

fluvials. Així, s'hi configura una catena de vegeta

ció que s'inicia amb les comunitats que viuen a la

mateixa vora de l'aigua, permanentement submer

gides o surant als rabeigs i tolles i finalitza amb els

conjunts forestals instal.lats a l' extrem distal, en

terreny sec, tot i que amb les seues arrels penetrant

en la capa freatica situada a 2-3 m de profunditat

(fíg.48)

3.1. EIs efeetes de las riuades i deIs embassa

ments en la sueeessió: rejoveniment i reeonsti

tució.

Si s'observa l'abundant col.lecció de fotogra

fies que Ricardo COMPAIRE realitza per tot l'Aragó a

comenc;aments de segle, així com les primeres

fotos aeries de la zona (1957), crida l'atenció veure

que el centre del llit fluvial esta ocupat per codo

lars (barres) amb escassa o nul.la vegetació.

Les freqüents riuades de primavera i tardor

removien les codisses centrals del fiu, arrossegant-
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ne la vegetació i rejovenint-ne contínuament la

successió, BIs marges fluvials, on la velocitat de

l' aigua era menor gracies a!' efecte regulador de la

salzeda romanien, probablement, intactes.

Tal com ja s'ha indicat (veure pag, 50), aquesta

situació ha canviat notablement des de la construc

ció de preses a les cap9aleres d' aquests rius, per la

qual cosa la vegetació ha anat guanyant complexi

tat a 1'estret canal central en que s'ha convertit el

curs baix de Cinca i Segre, des de la construcció de

defenses al 1983-84.

L'última riuada important, de característiques

similars a les anteriors a la decada deIs 60, va ser

la de novembre de1982 que deixa 1'area central del

riu amb extensos codolars i arenys absolutament

desprovistos de coberta vegetal.

Amb el temps s'han anat succeint una serie de

comunitats vegetals que colonitzen progressiva-

2

ment 1'espai (fig. 49). La boya (Typha angustifolia)

i després el canyís (Phragmites australis) s'ins

taLlen de pressa als marges, si l'aigua discorre len

tament, i en rabeigs i ba'~ies separades del Hit

principal.

La densitat del canyissar [Typho-

SchoenoplecJ'etllm} fa que 1'aigua circuli lenta

ment afavorint així el diposit de Hims i arenes que,

al seu tom, indueixen una major sedimentació33 de

tal forma que el sol deixa d'estar permanentement

inundat i d' altres especies, que abans tenien barrat

l' accés, hi poden arrelar,

Darrere del canyissar, a sobre deIs codols, en

terreny sec o lleugerament humit hi apareixen, el ,

primer o segon any, comunitats herbacies, anuals o

bianuals, poc exigents, de baixa cobertura i part

poc elevat [Lactuco-silenetum inapertae, Xanthio

italici, ... } que se situen una mica apartades de 1'ai-

1. Llit principal
1'. Canal lateral
2. Salzeda (Atriplici hastatae-Salicetum neotrichae)
3. Canyissar en canal lateral o en badina (Typho angustifoli-Scirpetum tabernaemontani)
4. Tamarigar (TamaricetUln gallicae)
5. Xopera (Rubio tinctoriae-Populetum albae)

Fig. 48: Catena fluvial (modificat de BioPunt, 1983)
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gua. Alguns codolars, més elevats i allunyats del

llit, poden estabilitzar-se, mantenint l'Andlyaletum

ragusinae sense que la successió avanci notable

ment.

Fins a les riuades de 1995 i 1997 el Cinca i el

Segre s'han mantingut relativament tranquils,

coincidint amb el cicle de sequera generalitzat a

tota la conca de la Mediterdmia. Per aixo, s'ha pro

dui't un creixement continu de la biomassa vegetal

a les barres centrals i marginals delllit. Després de

les comunitats herbacies que s'instal.laren apressa

dament, sense cap mena de competencia, al subs

trat de codissa, hi aparegueren, als 4-5 anys, avant-

Juny 1989

Setembre 1991

guardes de vimetera (Salix fragilis) i, més tard,

salzes (Salix alba) que ocupen zones un xic apar

tades de l'aigua, lleugerament elevades respecte a

la cota del llit: en la porció central de les barres o

en posició distal si es tracta dels marges del riu.

Finalment, quan els illots abastaren una deter

minada dimensió aparegueren xops a la part més

elevada i allunyada de 1'aigua. Uns tres quilome

tres riu avall, formant la cua de l'embassament de

Ribarroja, es formaren grans illes centrals on s'hi

poden reconeixer les etapes finals de la successió,

amb comunitats de ribera que poden considerar-se

permanents (fig, 50)

Juliol 1990

Juliol 1993

Fig. 49: Successió secundaria en una balTa marginal al riu Cinca. Les fotos les va fer l'autor en anys succesius després
d'una remodelació delllit.
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3.2. L'activitat forestal i agrícola i la vegetació

de ribera: la successió de degradació

Les xoperes [Rubio tinctorae-Populetum

albae j, comunitats permanents que ocupen la por

ció més exterior deIs boscos de ribera i, per tant, en

contacte directe amb els conreus agrícoles, han

experimentat des d' antany una pressió humana

important. L' activitat agrícola, particularment

intensa en els últims trenta anys i la substitució sis

tematica del bosc riberenc pel conreu del xop

híbrid (Populus x deltoides) que lCONA promogué

els anys setanta va reduir considerablement l'ex

tensió que ocupaven les xoperes (veure mapes de

vegetació, 1/25.000, corresponents a 1957 i a

1997).

Actualment no mantenen la seua continuitat al

llarg deIs rius, de forma que van alternant amb les

diferents etapes regressives. Tret d' alguns punts,

estan constretes normalment a una franja estreta, a

vegades d'uns pocs metres, entre les defenses i els

codolars (figs. 30, 51).

4

3 33

2
~ 1

2~

r i U S e 9 r e

1. Xopera (Rubio tinctorae-Populetum albae)
2. Sa1zeda (Atriplicí hastate-Salicetrum neotrichae)
3. Canyissar (Typho angustifoli-Schoenoplectetum glauci)
4. Terrenys oligocenics de La Granja d'Escarp

Fig 50: Vegetació permanent de ribera als voltants de l'aiguabarreig Cinca-Segre. Observi's
l'estratificació vertical de les comunitats més importants que integren el bosc.
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Finalment, la darrera etapa la constitueixen les

comunitats ruderals, que aprofiten els llocs més

degradats i nitrificats de les riberes. Un bon exem

pIe d' aquesta situació el constitueix l' extracció

d' arids i el seu posterior processament que ha tin

gut lloc, en epoques recents, en llocs previament

deforestats, proxims al llit del riu. L' abandó de

l' activitat extractiva genera típicament ambients

que se situen en ellímit de la successió degradati

va (veure mapa 115.000, aiguabarreig).

IV. A MANERA DE SÍNTESI: UN PAI

SATGE VEGETAL CONTRASTAT 1

DINÁMIC 1 MOLT INFLUIT PER L'ACTI

VITAT HUMANA

L' area de la confluencia del Cinca i del Segre

esta emmarcada en el context que caracteritza la

Depressió de I'Ebre mitja, és a dir, amb una

influencia clara del paisatge prototípic mediterrani.

Aixo no obstant, l' ambient fluvial, lligat al curs

de Cinca i Segre, posseeix una fisonomia típica i

molt diferent de la vegetació mesoxerofila medi

terrania ja que aquell té una gran semblan\?a amb

les formacions boscoses i arbustives de I'Europa

temperada.

Entre aquests dos ambients, ocupant la major

part de les terrasses fluvials, hi ha conreus horto

frutícoles sobre els quals creix vegetació específi

ca, adaptada al reg continu, a la sega periOdica i al

transit de vehicles i persones. La presencia d' al

guns secans cerealistes i l' existencia de sectors for

tament infiuenciats per la presencia humana (carre

teres, camins, construccions, etc, ...) confereixen a

aquesta redui'da area, de tot just 36 Km2, un con

trast paisatgístic certament suggestiu. La distribu

ció espacial deIs diferents ambients ve determina

da fonamentalment per la disponibilitat d' aigua i

per la influencia de l' activitat de I'home, tot i que
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els factors edafics o topografics determinen varia

cions locals.

Les diferents unitats de paisatge que s'han dife

renciat són les següents:

1. Árees de maquia i de brolla [Rhamno-cocci

feretum; Rosmarino-EricionJ

Apareix sobre els terrenys terciaris de calcaries,

margues i lutites, lluny de la influencia fluvial i

immersa, per tant, en el marc de subaridesa i d' os

cil.lació termica anual que caracteritza la conca de

I'Ebre i que és, en definitiva, el factor ambiental

que possibilita l' aparició d' aquestes comunitats

vegetals. La flora presenta la morfologia típica

ment esclerofila, amb adaptacions tendents a

reduir la perdua d' aigua i els efectes de la intensa

insolació estival: flors i fulles petites, cobertes de

ceres i cutícules engrossides, amb el vorell de l' an

vers enrotllat per a protegir l' area estomatica del

revers, pelositat abundant, colors pal.lids que

reflecteixen major quantitat de llum, espinescen

cia, llenyositat marcada, fulles perennifolies, etc,.

Tanmateix, les relacions economiques entre

I'home i el medi han sigut diferents a una i a altra

banda deIs dos rius i tanta ha estat la seua

importancia que el factor antropic s'ha superposat

al climatic, decidint-se de manera distinta la confi

guració del paisatge:

A 1'0est del Cinca la cacera i l'escassa activitat

agrícola han contingut la desaparició de la vegeta

ció potencial. A l' est, en terres lleidatanes, l'ús

agrícola intens ha dibuixat un paisatge vegetal

empobrit, bastant allunyat de la vegetació primiti-

va.

1.1. Al marge dret del Cinca brolla i maquia es

troben relativament ben conservades, constituint

un mantell vegetal practicament continu que ocupa
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vessants, plataformes, replans i barrancs fins a

connectar amb els plans cerealistes de Monegres,

on desapareix.

Aquestes formacions vegetals poden estar

localment molt ac1arides o, fins i tot, poden desa

pareixer ocasionalment i estar substitu'ides per

diferents etapes de la successió de degradació, en

funció de la intensitat de l' activitat agrícola o de la

pastura:

** Allímit nord, a les" solanes" del barranc de

Fullola, el factor huma s'ha combinat amb la

dificultat que suposa per al desenvolupament de

la coberta vegetal l' aridesa edafica, la pendent

topografica i l' orientació sud, determinant un

paisatge vegetal amb trets c1arament subdeser

tics: tons ocres, sol pedregós, vegetació molt

ac1arida, baixa (40 cm), i amb molt poca cober

tura.

La propietat comunal d' aquests vessants ha

propiciat una intensa explotació forestal i rama

dera que ha eliminat gairebé completament la

brolla de romer, substitu'ida al capdavall per

timonedes, erms d' espart bord o siscallars.

** Cap al sud (Vedat de Torrent, Els Riols) la

propietat de la terra i l'ús del sol han sigut els

factors decisius en la configuració del paisatge i

en la seua conservació (veure pagina 50: acció

antropica), D'altres factors com 1'0rientació deIs

vessants o l' abandó déls camps, matisa, no obs

tant aixo, l'índex de cobertura i la composició

florística:

- A les obagues domina c1arament la brolla

de romer amb male'ida [Rosmarino-Linetum]

molt ben estructurada, alternant amb retalls

de la maquia primitiva [Rhamno-coccifere

tum]. Ambdues formacions s'acompanyen

d'un important estrat arbori de pi blanc
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(Pinus halepensis) , El sol apareix freqüent

ment cobert de molses i líquens foliacis.

- Les solanes mantenen relativament bé el

Rosmarino-Ericion, una mica més aclarit

que a l' obaga, sense estrat arbori de pins o,

en el millor deIs casos, amb algun pi en gue

rrilla, sobretot al quart superior deIs vessants

on les condicions deuen ser lleugerament

més calides.

- Als fons de barranc conreats i abandonats

es distingeixen diferents etapes de la succes

sió de reconstitució de la vegetació primitiva

(veure pagina 55: Dinamica de la vegetació)

En el contacte amb les explotacions frutícoles

de nova planta, la brolla apareix mesclada amb

especies de les etapes regressives o puntualment

substitu'ida per alguna d'elles,

A l' extrem sud del mapa, en alguna solana deIs

Riols, es troba alguna comunitat lleugerament més

termOfila que les situades al nord [Convolvuletum

lanuginosi] la qual cosa refermaria la idea que el

clima es fa progressivament més suau a mesura

que I'Ebre esta més proxim.

I

1.2. A l'est del Cinca, als tossals, barrancs i ves-

sants d' edat terciaria (sector La Granja

Massalcoreig), la situació és significativament

diferent. El factor litologic i l'antropic s'han com

binat de tal manera que han condu'it a la vegetació

actual a etapes degradades, molt allunyades de la

vegetació primitiva.

El substrat litologic, és més tou i brevol que al

marge dret, facilitant-ne així processos erosius més

intensos i generant un relleu més denudat, de

menor cota (166 m. a Bellesvistes) aiguavessos més

suaus i barrancs més amples (veure pagina 8:

Litologia)

Per aquesta mateixa raó, l'ús agrícola ha sigut
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més assequible, no solament al fons deIs barrancs i

als cims deIs tossals sinó també als vessants, que

han estat aterrassats (fig.12). Aquesta activitat ha

acabat marcant la pauta en el paisatge, decidint-ne

la seua dinamica de tal forma que en el mosaic

vegetal actual hi dominen les distintes etapes de la

successió de degradació: la maquia de coscoll i

mata ha desaparegut completament i la brolla de

romer sobreviu si els camps de pera i préssec es

mantenen a certa distancia.

** EIs talussos que separen camps de conreu

adjacents representen els estats més avan<;ats de

la successió de degradació. Timonedes

[Sideritetu111 cavanillesii], espartars [Agropyro

cristati-Lygeetu111 sparti] i siscallars [Salsolo

ver111iculatae-Arte111isietu111 herba-albae]

** En alguns vessants, orientats al N o al NNW,

pero, la brolla de romer i male'ida [Ros111arino

Linetu111] es manté, encara que desprove'ida de

coscolls i coníferes (pins i ginebres) i suportant,

a més, la penetració d' especies nitrofiles proce

dents de comunitats que representen estadis més

degradats (Salsola ver111iculata, Arte111isia

herba-alba, Asphodelus cerasifer, Lygeu111 spar

tU111, ... ).

2. Ambient fluvial

AIs llocs en que el factor espacial no ha impe

dit el progrés de la successió, s'hi pot observar, des

de l'altra vora, com la vegetació esta estructurada

en tres nivells molt ben diferenciats: el més baix i

proper a l'aigua correspon als canyissos i bogues

(2.5 m), formació densa i de color verd fosco EIs

bosquets de salzes, situats irnmediatament darrere,

elevant la seua brancada verda i clara uns 5-6 m.

Finalment, l'estrat arbori, que supera els 10 m, el
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formen els xops (fig. 50).

Tal i comja s'ha explicat, en sentit longitudinal

la vegetació de ribera s'estructura en funció d'una

serie de factors ecologics: proximitat alllit del riu,

fondaria de la capa freatica i tipus de substrato

La flora no precisa de l'estalvi d' aigua, com

succeeix amb la vegetació esclerofila (tret, potser,

de les comunitats de codolars -Andryaletu111 ragu

sinae - ), per la qual cosa hi predominen les plan

tes de fulles grans i tendres (Lythru111 salicaria,

Polygonu111 persicaria, Populus sp., 'oo.) . Tot el

bosc de ribera, a més a més, segueix el ritme esta

cional de forma molt marcada: durant l'estació

desfavorable els sots imiten els boscos del nord,

els seus parents proxims. EIs troncs i branques

romanen nus, semblant una ona gris que acompan

ya el riu. El sotabosc, els codolars i els canyissars

trien els tons marrons i romanen inermes, ven<;uts

i humits de pluges i boires.

Si al món mediterrani de la brolla i de la maquia

la primavera irromp de forma explosiva i en poc

temps gairebé tot floreix, el bosc de ribera es des

perta de la letargia hivernal seqüencialment. Des

deIs salzes, que comencen al mar<; a vestir la vall

de verd, fins a les comunitats ruderals de finals

d? estiu, les diferents formacions que composen

l'ambient fluvial van prosperant una darrere l'altra

fins ben entrat el mes de setembre.

Tot i que la regulació del cabdal duu la succes

sió cap a etapes cada vegada més madures, la res

tricció espacial que imposen els murs defensius

dificulten a molts llocs el desenvolupament de la

catena de vegetació normal. A voltes, només exis

teix una xopera tan estreta que els pollancres es

disposen en fila índia alllarg de la caiguda del mur,

com a molt en fila de dos en dos, arrelant entre els

blocs de calcaria, un o dos metres per sobre el

nivell del riu (fig. 51)

D'altres vegades es formen barres marginals
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estretes (uns 20 metres) de llim o arena a la base del

mur, on es desenvolupa el procés de reconstitució

de la vegetació (Sot de 1'Empriu; camí d' entrada a

Torralba; marge dret del Segre, a la confluencia).

Ací dóna la sensació que s'estableix una com

petencia molt dura per l'espai (fig. 30) puix que les

diverses franges que constitueixen la catena de

vegetació, estan comprimides entre la limitació

que imposa 1'escullera (darrere d'ella s'hi situen

els fruiters) i la pressió de la immediatesa de 1'ai

gua i les seues oscil.lacions, que poden ser impor

tants (desembassaments de novembre de 1994 i

gener i desembre de 1997).

Allí on l' agricultura no ha pressionat tant

(Torralba de fora, Lo Sotet, Cap de 1'Horta), les

defenses s'han constrult deixant més marge a les

diverses franges de la catena que es poden repartir,

més amistosament, l'espai.

3. Ambients lligats a l'activitat humana: vegeta

ció arvense i vegetació ruderal.

La vegetació arvense va lligada íntimament a

l'activitat agrícola, i per aixo mateix s'estén per

una gran proporció del territorio Les terrasses flu

vials i gran part deIs barrancs, vessants i replans

terciaris estan ocupades per aquest tipus de vegeta

ción. La freqüencia del reg, 1'ús de segadores i el

tractament més o menys intens amb herbicides són

els factors que determinen la composició florística

i el desenvolupament d' aquest tipus de vegetació.

A les terrasses fluvials inferiors, on es practica

la tecnica del reg a tesa, la vegetació arvense pro-/

gressa alllarg i ample deIs camps, i el seu control

l'exerceix únicament la sega periodica. A la base

deIs arbres fruiters i als marges de les propietats,

on els tallants no hi arriben amb tanta facilitat,

terOfits i gramínies persisteixen i proliferen durant

la primavera i l' estiu.

Als camps situats sobre el terciari, on predomi

na la tecnica del reg gota a gota, la vegetació

arvense es distribueix linealment, seguint l'ombra,

la humitat i l'adob líquid de les fileres deIs tubs de

polietiele. Entre reng i reng de fruiters els herbici

des solen deixar una franja erma, molt comoda

pero, per al transit de tractors, vehicles i persones.

La vegetació ruderal és de localització més

difusa, unida a les zones més degradades per l'ac

tivitat de 1'home (vores de camins i carreteres,

habitacions humanes, etc, ...). Per aixo, a la majar

part deIs mapes no hi apareix de forma explícita

(tret del mapa 115.000, aiguabarreig).

V. CONCLUSIONS

La distribució de les comunitats que integren el

paisatge vegetal d' aquest territori es deu a una

serie de factors diversos que s'han superposat al

factor climatic, litologic i edafic, donant lloc a un

mosaic paisatgístic molt diversificat en un area

redu'ida:

** El factor climatic, de característiques medi

terranies amb tendencia continental i subarida,

determina el caracter i fisonomia global de la vege

tació [Rosmarino-Ericion i Rhamno-cocciferetum]

que ocupa els terrenys terciaris, a dreta i esquerra

de les valls fluvials. El sector occidental, millor

conservat, continua cap al sud i tors; cap al nord

oest, remuntant el marge esquerre de 1'Ebre

(Lliberola, Vallcorna, Vedat de Fraga, Serreta

Negra,...), tancant així el cinturó de maquia i bro

lla que envolta les planes estepiques deIs

Monegres.

** L'existencia de cursos fluvials determina 1'apa

rició de comunitats permanents de ribera, no vin

culades a las condicions climatiques generals del



PAISATGE VEGETAL DE L'AIGUABARREIG

domini climacic, sinó a les particulars condicions

ecologiques que proporcionen els rius. Aquesta

vegetació segueix la trajectoria de Cinca i Segre i

s' estén lateralment fins a ensopegar amb les defen

ses que protegeixen terres i habitacles humans.

** L'orientació deIs vessants i el seu pendent

determinen el grau de maduresa i desenvolupa

ment edafic, per la qual cosa existeix una variació

substancial entre els vessants de solana i els d' obac

en relació a cobertura de la vegetació, composició

florística, existencia o no d'un estrat arbori de pi

blanc o la reconstitució de la vegetació potencial.

** La diferent litologia, estructura i evolució geo

morfologica deIs materials terciaris, a un i altre

cantó del Cinca, ha facilitat un ús agrícola molt

més intens a les terres de La Granja i de

Massalcoreig que al Vedat de Torrent, Vallcarrer'1s
e I

i Els Riols. "~

Per aquest motiu, les comunitats vegetals que
11

apareixen entre el Cinca i el Segre (Bellesvistes) i

al marge esquerre del Segre estan molt degradades,

amb representants de totes les etapes de la succes

sió de degradació. La vegetació arvense associada

al regadiu [Panico-Setarion} ha substitu'it ací a la

lligada als cultius de seca [Secalion mediterra

neum}.

El futur, a més, no sembla que dugui a la serie

reconstitutiva ja que l'extensió del regadiu ha aug

mentat contínuament en els darrers anys, guanyant

terres a costa de vessants, plataformes i cims de

tossals.

** Al Vedat de Torrent, Vallcarreres i Els Riols la

dificultat topografica per a la practica de l' agricul

tura, solament possible a fons de barranc molt

estrets, s'ha sumat a 1'origen feudal de la propietat

agraria i al seu corresponent ús, la cacera. Per aixo,
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la vegetació d' aquesta zona es troba en un estat de

conservació relativament bo.

Tots els intents d'invasió agrícola que puguin

produir-se en aquesta area s'haurien de tallar amb

decisió ja que, obviament, la rendibilitat agraria

que se'n pugués obtenir esta molt per sota del valor

botanic, paisatgístic i ecologic d' aquest sector.

** Les grans finques de regadiu, instal.lades recen

tement als replans estructurals situats entre el front

abrupte de la plataforma monegrina i la vall del

Cinca, han transformat notablement l'estructura

geomorfologica mitjan~ant 1'aplanament de terres

i el col.lapse de barrancs. El paisatge vegetal ha

ex¡perimentat també canvis importants en aquest

seqor ja que: ;1
I!
~ )

¡la) ~an. desaparegu~ le~ arees de brolla situades

als lU1llts aillb les fmques.

\b) La vegetació arvense lligada als secans

[Secalion mediterraneum} ha desaparegut prac

ticament del territori, sent substitui'da per la

vegetació arvense deIs regadius [Panico

Setarion}.

c) La vegetació deIs talussos que separen aques

tes finques de la vall esta experimentant canvis

deguts a la infiltració continua d' aigua i de

nutrients procedents deIs regs situats més

amunt. Tot i que l'extensió d' aquestes arees es

redui'da seria interessant abordar aquest proble

ma en el futuro

** La distribució d' algunes especies presenta una

marcada asimetria entre l' est i l'oest a causa del

diferent estat de conservació de la vegetació

espontania (Asparagus acutifolius, Aristolochia

pistolochia, Coronilla minima ssp. c!usii,

Jasminum fruticans, Juniperus phoenicea,

Rhamnus alaternus, ... ). D'altres, no obstant aixo,
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com ara el freixe (Fraxinus angustifolia), el vern

(Alnus glutinosa) o l'om (Ulmus minar) que apa

reixen al Segre i no existeixen al Cinca, no han

pogut atribuir-se a cap factor concret.

** L'existencia de grans preses al curs alt d' amb

dós rius ha determinat un canvi molt important en

la dinamica fluvial. Per aquesta raó s'ha prodult un

augment de complexitat en la vegetació de ribera,

progressant la successió cap a etapes més madures

sempre que la limitació espacial que han imposat

les defenses ho han permes,

En aquest sentit seria interessant efectuar una

anaIisi deIs canvis en el regim hídric que han expe

rimentat el Cinca i el Segre en els darrers trenta

anys, utilizant les dades d'aforament de la

Confederació Hidrografica de l'Ebre.

** L'efecte que produeixen els desembassaments

en epoques de pluges intenses fan retrocedir pun

tualment la succesió en algunes barres centrals,

encara que no de forma molt notoria (amb l'excep

ció de l'esdeveniment de 1982).

** L'estudi de les dades climatiques iel fenomen

de la maduració primerenca de la fruita a

Mequinensa, suggereix que el clima es torna més

calid i pressumiblement més humit cap al riu Ebre,

al sud-est, la qual cosa determina una variació sig

nificativa en el paisatge vegetal que pot ser detec

tada per la major abundancia d'especies (Pistacia

lentiscus) i comunitats més termofiles.
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Aquest fet, citat una i altra vegada per diferents

autors, s'hauria d'analitzar més detalladament puix

que, des que O. de Bolos advertís sobre el fenomen

el 1973, no s'ha dut a terme cap estudi climatic ni

botanic de detall que permeti dilucidar els canvis

detectats a la vegetació.

** L'abandó de l'activitat agrícola i ramadera als

fons de barranc del marge dret del Cinca ha possi

bilitat la reconstitució de la vegetació espontania

que en alguns punts s' apropa a la vegetació poten

cial. La historia d'aquests oliverars (anys d'aban

dó, usos posteriors, etc, ...) es conserva encara avui

en la memoria deIs seus propietaris de tal forma

que es podria plantejar un estudi prou detallat que

permetés reconstruir el ritme de recuperació de la

vegetació espontania

** Les arees recentment cremades del Vedat de

Torrent, de propietat privada i destinades gairebé

exclusivament a la caga, poden proporcionar un

material d'estudi molt interessant pel fet que s'hi

pot efectuar un seguiment detallat de la successió

de reconstitució de la vegetació.

** El perill d'incendi, sempre present per les

característiques inherents a la vegetació mediterra

nia i per la proximitat de l'activitat humana, s'hau

ria de tenir més en compte per tal d' evitar esdeve

niments com l' incendi de 1994, l' extensió del qual

podria haver estat menor amb la intervenció d' e

quips especialitzats.
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NOTES

1 Actualment es conreen a la zona més de 150

varietats de préssec, pera i poma

2potencies proximes als 600 metres.

3 Cal citar el Tossal de Montmaneu , punt més alt

de la comarca que, tot i que esta fora deIs límits de

l' area compresa en aquesta memoria, presideix la

confluencia deIs tres rius.

4 En el límit nord-est del mapa apareixen les

terrasses 10 i 11 situades a uns 10 Km de distancia

del Cinca i a uns 200 m d' altura (Sancho Marcén,

1988)

5 Solament la fotointerpretació revela l'existencia

d' aquests meandres ja que han deixat d' existir sota

la forma de llacunes semicirculars més o menys

inundades.

60rganització Meterorologica Mundial

7És el cas de Boleum asperum especie endemica

d' Aragó que, tot i no haver-se trobat a l' area de tre

ball, esta citada a zones molt proximes i és un

excel.1ent exemple de resposta a la influencia del

vent.

8El major percentatge de crescudes es produeix els

mesos de mar<; i Juny i a l'octubre-novembre.

9 Les grans crescudes, estan ben datades des del

segle Xv, a les Actes i Llibres de resolucions de

l'Arxiu Municipal de Fraga, on existeixen substan

cioses referencies als efectes de les riuades i a la

reparació deIs ponts que, una vegada darrere 1'al

tra, i fins a les darreries del segle XIX, eren arros

segats per les avingudes. El deliciós llibre de

Espinosa, R. i SalIeras, J. " Fraga y el Cinca: sus

puentes y sus barcas" és un excel.1ent referent per

a apropar-se al caracter tan violent que el riu Cinca

té.

10Queden alguns oliverars encara en explotació,

sobretot aquells situats a la zona deIs Riols ja que

estan proxims a les modernes explotacions frutíco-
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les i la seua accessibilitat és bona.

11 Veure diagrames ombrotermics (figs. 21, 22,

23)

12 Color groc deIs mapes de vegetació 1125.000 i

115.000.

13 Remuntant el Cinca uns 20 Km, el vern torna a

apareixer a Vilella de Cinca, encara que allí també

és raro

14 Mapa de situació 11200.000

15 Triangle Fraga-Candasnos-Ballobar (fig. 2)

17Exceptuant les arees cremades del Vedat de

Torrent i del barranc de Fullola per 1'incendi de

1'agost del 1994.

18 Part del Vedat és, avui, propietat privada desti

nada, en part, a la cac;a. Abans de l'incendi de

1994, que afecta sens dubte les possibilitats

cinegetiques d'aquesta zona, el cérvol i el porc

senglar mantenien poblacions importants.

19 El Grado i Mediano, sobre el Cinca, a la vora

d'Aínsa i Sta. Anna i Canelles al Segre.

20 Finca Venso, tocant la carretera Fraga

Mequinensa (fig.7)

21 La superproducció frutícola actual, tanmateix,

ha fet variar sensiblement aquesta situació

22 Segons testimonis orals aconseguits a Torrent

de Cinca, alguns oliverars de la zona de

Vallcarreres, pertanyent a aquest municipi, van ser

abandonats abans de la guerra civil espanyola

(1936-39).

23 El Vedat va pertanyer, probablement, als

Montcada, senyors feudals que el destinarien úni

cament a la cac;a, la qual cosa explicaria l'optima

conservació d' aquest sector.

Malgrat que no s'ha pogut verificar si el Vedat

de Torrent va ser propietat deIs Montcada, hi ha

indicis que aixo va poder ser així ja que esta com

provat que D. Guillem II de Montcada va rebre en

feu, del rei D. Jaume 1, (15 de juliol de 1255,

notaria de Lleida) el castell i terres del terme de
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Fraga (a tan soIs 4 Km). El castell de Mequinensa

i el Vedat de Fraga eren, també, de la seua propie

tat (veure fig. 2, mapa de situació).

24 Malauradament, 1'incendi de 1994 assoUl. una

gran part de la brolla i de la maquia, de tal forma

que, avui, aquest fet només és completament pales

a punts molt concrets del barranco Les restes de la

vegetació cremada (pins, coscolls, ginebres)

segueixen encara dempeus i hom pot fer una idea

prou exacta de la situació anterior a l'incendi.

25 Situada al comensrament del barranc de

Vallcarreres, a la mateixa vora de la carretera

Fraga-Alcanyís.

26 La violencia maxima de l' aiguat se situa entre

La Seu d'Urgell i Andorra (Lleida) i les valls de

Chistau i Plan (Osca)

27 L'embassament de Joaquín Costa (Graus) sobre

el riu Éssera, amb una capacitat de 92 Hm3 deixa

va anar la matinada del 7 de novembre una mitja

na de 700 m3/sg. L'embassament de Mediano

(Aínsa), sobre el Cinca, amb una capacitat de 400

Hm3 allliberava més de 1000 m3/sg i l'embassa

ment de El Grado, també sobre el Cinca, amb una

capacitat de 400 Hm3 ho feia a un ritme de 1480

m 3/sg. A aquest cabdal s'hi afegí el deIs rius no
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regulats, com l'Alcanadre, que desaigua al Cinca

uns Km al nord de l'area d' estudi (Les dades han

estat preses de les notícies de premsa de l'epoca:

Heraldo de Aragón, amb la qual cosa hi pot haver

algun error).

28 VeureTaula 10 a l'apendix final

29 Nord-oest del mapa de vegetació 1/25.000.

30m propietari de la finca, Miquel Salaet, fou tes

timoni directe de l'inici del foco

31 Veure inventari 69 a l'apendix final.

32 El 1993, 1995 i 1997 es produ'iren desembassa

ments que incrementaren de forma important el

cabdal. Aixü no obstant, en produir-se aquests de

forma controlada, la vegetació s'ha mantingut,

practicament, inalterada. El desembre de 1997, una

nova riuada ha rejovenit altre cop la successió en

alguns punts delllit, especialment a les barres cen

trals.

33 Cal recordar que aquesta intensa sedimentació,

esta propiciada perque la confluencia de Cinca i

Segre constitueixen, al seu torn, la cua de l' embas

sament de Ribarroja que és, per tant, el nivell de

base de la conca situada aigües amunt.
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NOMS AUTOCTONS D'ALGUNES PLANTES

CITADES EN AQUESTA OBRA.

Agrostis stolonifera: agrostis blanca

Ailanthus altissima: ailant

Alnus glutinosa: vern

Althaea officinalis: malví

Amaranthus retroflexus: blet

Anagallis arvensis: anagall

Andryala ragusina: llonja, llongera

Artemisia herba-alba: botja pudent

Arundo donax: canya

Asparagus acutifolius: esparreguera de bosc

Asphodelus fistulosus: cebollí

Asphodelus cerasifer: porrassa

Aster squamatus: aster

Atriplex halimus: sosa, salat blanc

Boleum asperum: aspreta

Brachypodium phoenicoides: fenas de marge

Brachypodium retusum: llistó

Bromus madritensis: blat del diable

Calystegia sepium: corretjola gran

Coriaria myrtifolia: raudor, roldor

Eryngium campestre: panical, card panical

Fraxinus angustifolia: freixe

Globularia alypum: socollada

Glycirrhiza glabra: regalessia, regalíssia

Jasminumfruticans: llessamí groc

Juniperus oxycedrus: ginebre

Juniperus phoenicea: savina

Lactuca serriola: enciam bord

Lemna sp.: llentia d'aigua

Linum suffruticosum: male'ida

Lysimachia vulgaris: lisimaquia

Lythrum salicaria: salicaria

Lithodorafruticosa: aspró; herba de les set sagnies

Lolium perenne: margall

Lotus corniculatus: Lot corniculat

Lygeum spartum: albardí, espart, espart bord
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Matthiola fruticulosa:

Melilotus alba: almegó blanc

Narcissus dubius: narcís

Olea europea varo europaea (conreada) olivera

Olea europaea varo sylvestris (subespontánea):

ullastre

Ononis natrix:: gavó groc

Onopordon sp. pI. : cardassa

Paronychia capitata: paroníquia nívea

Petrorhagia prolifera: clavellet prolífer

Phalaris arundinacea: falaris

Phragmites australis: canyís, canyapita

Pinus halepensis: pi blanc, pi bord

Pistacia lentiscus: llentiscle, mata

Polygonum persicaria: herba presseguera

Polypogon monspeliensis: pelosa, cua de rata

Populus alba: xop blanc, alber

Populus nigra: pollancre, xop negre

Quercus coccifera: coscoll

Reseda phytheuma: pebrots de mc

Rhamnus lycioides: cambró, escambroner, ars;ot

Rosmarinus officinalis: romer, romaní

Rumex sp. pI.: paradella

Phlomis lychnitis: candelera

Pistacia lentiscus: mata, llentiscle

Pinus halepensis: pi blanc, pi bord

Rubus ulmifolius: esbarzer

Salix alba: salze

Salix fragilis: vimetera

Salix purpurea: salic

Salsola vermiculata: siscall

Sedum album: crespinell blanc

Sedum sediforme: crespinell gros

Stipa offneri: pelaguer

Tamarix sp.pl.: tamariu

TrigoneUa gladiata: banya de cabra

Typha angustifolia: boga, bova

Thymus vulgaris: timó, farigola

Ulmus minor: om






