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EL SAXIFRAGO-MINUARTIETUM SEDOIDIS,
UNA NOVA ASSOCIACIÓ DEL FESTUCION AIROIDISl

E. CARRlLLO & J. M. l'OT'

ABSTRACT
l'he Sa.vifrago-Minuartietum sedoidis, a new association or the

Feslucion airoid;s.
As a result of our ongoing studies on the central Pyrenean vegetation.

a new association belonging to FesfUcio" a;roidis is described. It is an open
pasture which settles on the most exposed and unfavourable slopes -rocky
or sandy surfaces with a deeply contrasted c1imate- of the higher alpine
and sub·nival belts. on granodiorilcs or slales. 11 contains chiefly both
grasses (Fesltlco borderi. F. oiroides. LU:'llla lIuea.. .. ) and cushion-shaped
pioneer plants (Saxifraga br)'oides. Mitluaniasedoides, Siletleacaulis, . .. ).

RESUM
Descripció d'una nova associació del Feswcio" airoidis pròpia dels es·

tatges alpí superior i subnival dels Pirinerus centrals. sobre granodiorites
oesquists. Es tracta d'una comunitat poc densa que colonitza indrels de 10

poclima especialment dur. ventejats i erosionats. La componen principal-
ment plantes graminiformes (Feswca borderí. F. aíroides. LuzlIla IlUea )
i pulvinulars (Saxífraga bryoic/es. Miflfwrtia sec/oides. Silene acali/is ).

L'exploració de la zona alpina de diversos massissos pirinencs ens ha per
mès d'adonar-nos de l'existència d'un tipus de vegetació especial que apareix
allà on les condicions ambientals són massa dures per al prat alpí climàcic, i
que es generalitza quan s'entra a l'estatge subnival. Als indrets més elevats,
on el relleu és dur i fortament escarpat. els relleixos de les roques i les petites
superfícies culminals planes es troben cobertes per una comunitat d'aparença
més rupestre que pratense. La seva composició florística, tant com la seva fi
siognomia i l'ecologia, permeten de tipificar-la com a una nova associació,
per a la qual proposem el nom de Soxlfrago bryoidis-Minllortietwn sedoidis.

I. Aquest treball s·ha bc:neficiat d'un ajut de la CAICYf (projecte 7~2&)
2. Departament de Biologi3 Ve~tal (Botànica). Uni\·er.;;ital de B3rcelona. Av. DiagonaJ.&t5. 08028 BAR

CELONA
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Composició norística i fisiognomia

El Saxi[rago-Milluartietwn sedoidis és una comunitat que es presenta en
el seu estat òptim com una pastura rasa i molt esclarissada, rarament de més
del 75 % de recobriment. Però, força sovint, pren un aspecte molt més rupí
cola, sobretot quan s'instal·la als relleixos i als esqueis de roca.

Florísticament és una associació molt ben caracteritzada per la presència
de l'endèmica pirinenca Festuca borderi l i de l'oròfit alpina-pirinenc Potentilla
¡rlgida. Festuca borderi, bé que no arriba a dominar, pot arribar a assolir va
lors de recobriment importants, de l'ordre del 30 o el 40 %, la qual cosa fa que
condicioni l'aspecte de la comunitat. POlemillajrigida és sempre molt menys
abundant i també més rara, encara que localment pot ser força freqüent. Una
tercera espècie, Saxifraga bryoides, caracteritza encara aquesta associació.
De totes tres és segurament la de vocació més casmofítica, però creiem que
presenta el seu òptim de creixement majoritàriament dins d'aquesta cOInuni·
tat. A més d'aquestes plantes hi són freqüents nombroses espècies del Fesru
cion airoidis, algunes, com Minuartia sedoides o Armeria maritima subsp. al
pina, especialment abundants, i altres, com Cerastium alpinum subsp. alpi·
num i subsp. squalidum, Pedicularis kemeri o Erigeron uniflorus, més fre
qüents que a la resta d'associacions de l'aliança. Manquen o hi són rares, en
canvi,. plantes com Hieracium breviscapwn, Carex ericelOrum, Erigeron ara·
gonensis o Minuarria recurva, així com Oreochloa disricha subsp. blanka i Ca
rex curvula, característiques, respectivament, del Hieracio·FestucelUm airoi
dis i del Gentiano·Caricetum curvu/ae.

Confereixen en bona part l'aire característic a la comunitat algunes plan
tes pioneres i de tendència rupícola com Silene acort/is, Saxifraga moschara,
Carex rupestris o Saxifraga oppositifolia.

Hem escollit com a inventari tipus de l'associació el número 4 de la taula
adjunta. Els dos darrers inventaris, 10 i il, representen una variant amb Ca
rex rupestris pròpia d'indrets planers.

Ecologia i distribució

El Saxifrago·Minuartietum és propi de l'estatge alpí superior i de l'estat
ge subnival, on apareix a les zones culminals escarpades i fa part del pobla
ment vegetal de crestes i carenes. Es comporta pràcticament com una comu
nitat pionera que s'instaHa en esquerdes i fissures on s'acumula una mica de
terra o bé als planells culminals on el sòl és molt poc desenvolupat. Aquest és
de caràcter àcid i generalment arenós, ja que és format a partir de granodiori
tes o ocasionalment d'esquists àcids. Cal tenir present que la situació culminal
de l'hàbitat no permet una innivació prolongada ni constant, amb la qual cosa
el prat queda exposat als efectes dels forts vents dessecants, a les acusades os
cil·lacions de temperatura i sobretot a les intenses glaçades.

I. En la nomcnclalUra de la espècie seguim TunN & al. (1964-1980).
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Taula I - Saxi!rogo. }.finuartietum sedoidu assoc. nova

Númerodc lïn~nlari I , 3 , , 6 , 8 , 10 11

Altilud(ms.m.) "''' 2520 l600 2810 '630 '55" "'" "50 2850 """ 2670
Exposició N NE N·NE N N NW N W·NW N
Indinació , 35 25 '" 35 lO ,,, O O
Cobe:tura (%) 70 70 50 50 '" 70 '" '" 45 " 75
Superficie e51Udiada (m!) , 6 8 , , , 3 , 6 3 ,
Caraclerisliques de l'associació
Stui!ragD bf)YJida 3.1 3.3 I.l 3.3 3.3 3.3 3.2 1.1 1.1 I.l +.1
Fatucobo,dui 3.1 I.l I.l I.l U: :U 3.2 +.2
Po/tnlillafrígida + + + I.l +

Caracterisl:iqucs de l'aliança (FmllCion oiroidis)
MinuartioStdoidts 2.2 1.3 2.2 3.3 3.3 I.l 2.3 :U 1.3 1.1 +.2
Armeria marítima

subsp. a/pillo 2.] +.1 + + 1.2 + I.l I.l
Cuosrium olpillllm subsp.

alpinl/m +subsp. squo{idulIl I.l 1.2 + +.2 + +
Ll/ZII/oIUles + + 1.1 1.1 1.1
FtslucotÑroidts +.1 +.1 1.2 I.l +.2
JlISionecrisfHJ + 1.1 1.1 1.2 1.2:
M;nuorrUJ mun'o +.2 1.2 +.2 1.2 3.2
Uonlondon pyrtnIJicus 1.1 + :u 1.2 1.1
Pedicu/arUktrtltri 1.2 + +
uucQnlhemopsis o/pina + +.2 +
Genlio/lQQ!pina + + +
Euplrrasia mi/lima 1.1 +
Erigiran unif/Drus

5Ubsp. unif/orus 1.1 +
CQfU ClIn'ula subsp. clln'ula I.l
AndroSOUCQm~

subsp. 'oggeri +
Hierodumpiliftrom +

Caraclerisliques de l'ordre i de la classe (Caricttalia cIITVII/oe. llmr:neo 'rificli)
PIl}"/tumo htmisplratricum + + + I.l + + + + +
Lu:ulaspicara + 1.1 + +
Agros/isrupiS/TU I.l 1.1 1.2
Semptn'il'um moma/mm +.2 +
luneus tri/idus +.2 +.1
Ptdicu{aris pJrmaico +
Planlago alpina +.2

Companyes
Si/tntacou{is I.l I.l +.1 1.2 2.2 1.2 2.3 +.2 2.2 2.2 2.3
Saxi/raga moscha/a +.2 2.2 +.1 +.2 1.2 +.1 1.2 3.2 1.2
Poa a/pina l.2 1.1 + + + + 1.1 +
T}ulIIlIIolia l't'rmicl//aris 1.1 + 1.1 l.2 +.2
Primula in/egri/oIia + I.l 1.1 1.1 +.2
Saxi/Taga opposirifolia 2.2 3.2 3.2 2.2
CaTtx rupurris +.1 1.1 3.1 3.1
HtiiCfOlridlon Jedtnt~ 3.1 + +
Agrostiso/pina + + I.l
Minuorrio l'ema U +
Saxi/ragagtranioida 1.2 +.2
ATt/lQiTa gralldij10ra l.2 +.2
Vacci/ril/m II/igillosllllr

subsp. microplryfll/lI1 + 3.3
Poa!axa + +
M}'Osotis alptstrU + +
Gellfiafla nil'alis + +
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Companyes presents en un sol inventari:
I. LII:lIfa ulpino-pilosa.
2. M)'osolis alpina. Ox)'tropis com~st'¡s.

6. Astrall/ia minof. C~tr(lriQjUl/i~rino.Ox)'tropis p)"~"aica. POf)'gollUm l'il'ipofllm. Pol)'/richllmjlfnipt'r;.
/lum.

7. Anemis;ogabrid/oe.
8. Cefraria is/oI/dieu. Saxífraga nervosa.
10. Tllymlls lIerVQS/ls.

Procedència dels invcnlaris:

I. Sobre el Pon Vell de Toro (Vall d'Aran). U.T.M.: eH 12.
2. Pic dels Bous. sobre Angl6s (Alta Ribagorça). U.T.M.: eH I I.
3. Port de Rus (Alta Ribagorça). U.T.M.: eH 20.
4. Cap al Pic Fonguera (Pallars Sobirà). U.T.M.: eH 31.
5. Pui de Linya (Pallars Sobirà). U.T.M.: eH 31.
6. Pala d'Ereixe (Pallars Sobirà). U.T.M.: eH 41.
7. Pala de Sudorn (Pallars Sobirà). U.T.M.: eH 41.
8 i 9. Pic de Sanlfonts. Andorra. U.T.M.: eH 71.
10. Sobre el Coll de Vallhiverna (Alta Ribagorça). U.T.M.: CH Ol.
11. Coll de Sabur6 (Pallars Sobirà). U.T.M.: CH 31.

L'amplitud altitudinal de l'associació és força gran. Comença a aparèixer
a partir dels 2500 m s.m .• però és dels 2600 m en amunt on, als llocs abruptes,
es va fent més general. Sembla que pot ultrapassar els 2850 m i arribar fins i
tot a atènyer, amb un bon desenvolupament, els 3000 m (BALLESTEROS & CA
NALÍS. en premsa).

L'àrea de distribució del Saxifrago·Minuarriewm s'esten des d'Andorra
cap a l'oest, i inclou segurament tots els Pirineus centrals silicis. Cap a llevant,
les espècies característiques de l'associació es fan cada cop més esparses, i
sembla que aquest sintaxon no s'arriba a constituir.

Sintaxonomia

El Saxifrago-Minuartielwn sedoidis té relació amb el Sempervivo-Arena
rierum ci/;arae descrit per NÈGRE (1968·69) a partir d'un sol inventari de la
Vall de l'One, i amb el qual coincideix parcialment la nostra associació per la
seva composició florística i l'ecologia. No pensem, però, que pugui referir
s'hi, atès que el Sempervivo·Arenarielum ci/ialae sembla una comunitat molt
més rupícola, inclosa dins dels Asplenielea lrichomanis.

La pertinença del Saxifrago-Minuartielum a l'aliança Feslucion airoidis
(=supinae) és plenament justificada, en canvi, per la seva composició florísti
ca. Hem de fer notar, però, la importància que hi prenen les espècies trans
gressives del Caricion curvulae alpí en front de les pròpiament característi
ques del Festucion airoidis, del qual tan sols es presenten amb certa freqüèn·
cia Festuca airoides, lasione crispa o Androsace carnea subsp. laggeri_ La ra
resa de les espècies del Feslucion a;roidis als Pirineus centrals és un fet gene-
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ral ja constatat per altres autors (NEGRE. 1969), alguns dels quals fins i tot han
proposat que caldria considerar la inclusió de les pastures alpines d'aquella
zona dins del Caricion curvulae i restringir. per tant, l'àrea del Feswcioll ai
roidis als Pirineus orientals (NEGRE. 1969-70; OZENDA. 1985).

En la nostra opinió, malgrat el nombre elevat d'espècies del Caricion
curvulae que s'hi fan, no ens sembla pas desencertat mantenir la nova associa
ció dins de l'aliança Festucio1l airoidis, considerant, com ja interpretà BRAUN
BLANQUET (1948), que aquest sintàxon és a tots els Pirineus l'aliança vica
riant del Cariciofl curvuJae dels Alps. És cert que hi ha un nombre significa
tiu d'espècies comunes a totes dues aliançes, però una i altra compten encara
amb diverses característiques pròpies. AiXÍ, plantes com Senecio incanus,
Hieracium glanduliferum, Festuca halleri °Silene exscapa, exclusives del Ca
ricion curl/u/ae, no apareixen als Pirineus, mentre que Festuca airoides, Eri
geron aragonensis, Hieracium breviscapum °la mateixa Fesfrlca borden' man
quen als Alps i caracteritzen bé l'aliança pirinenca.

Bibliografia

BALLESTEROS, E. & CANALfS, v. (en premsa) - La vegetació culminaI dels massissos de
Besiberris i de Mulleres (Pirineus centrals catalans). Bull. Inst. Cat. Hist. Nat. Barcelo
na.

BAUOIÈRE, A. & SERVE, L. 1975 - Les groupements à Carex curvula All. subsp. curvula
des Pyrénées Orientales et leur interpretation phytogéographique. Docume1lfs Phyto
sociologiques, 9-14: 1-8. Ulle.

BRAUN·BLANQUET, J. 1948 - La végétatiotl alpine des Pyrénées Orientales. Mon. Est. Piro e
lnsl. Esp. Edaf. Eco\. Fisiol. C.S.I.c. Barcelona.

CARRILLO, E. 1984 - La flora i la vegetació de l'alta mllll/atlya de les valls d'Esport i de Boí
(Pirineus Catalans). Tesi doctoral inèdita. Universitat de Barcelona.

GRUBER. M. 1975 - Les pelouses du Festucion eskiae et du Feswcion supinae des Pyrénées
ariègeoises el catalanes. Ecol. Médit., J: 79-91. Marsella.

NèGRE. R. 1969 - Le Gemiano-Caricelllf11 CflTvulae dans la région luchonaise (Pyrénées
Centrales). Vegetacio acta Geobot., 18 (1-6): 167·202.

NÈGRE. R. 1969-70 - La végétation du bassin de rOne (Pyr. Cen!.) deuxième note: les pe
louses. Portug. Acta Biol., 10 (1-4): 1-137. Lisboa.

QZENDA. P. 1985 - La végétatioll de la chane alpine. Masson. Paris.
RIVAS MARTINEZ. S. 1974 - Los pastizales del Festucioll supitlae y Feswcion eskiae (1Imce

tea triftdi) en el Pirineo Central. Collect. Bot." IX: 5-23. Barcelona.

Rebut: desembre de J987




