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NOTES I ADDICIONS SOBRE LA VEGETACIÓ
DEL TERRITORI SICÒRIC, I

Josep A. CONESA I

ABSTRACf
Noies and addings (o (he vegetation oflhe Sicoric (erritory, I (Caralo

nia, Spain).
The so called Sicoric area correspond to a low and large plain. lt is

the Catalan pan on the easl area or the basin of the Ebro river. As far
as its vegetation is concerned tilis plain offers great interest because in
il important chorological groups meet.

In this piece of work three new communities of Ihe area are introdu
ced: De/phinio graci/is-Lygeerum span; ass. nova, Erico-Thyme/aeerum
(Br.-BI.) A. et O. Bolòs 1950 subass. chronamherosum biflori nova,
Sa/s%-Arlemisierllln (Er.-BI. et O. Bolòs) O. Balbs 1967 subass. arrip/ice
rosum ha/lmi nova.

Key words: Phytocoenology, Ebro basin, Catalonia.

RESUM
• El territori sicòric correspon a una baixa i extensa plana que és la
continuació oriental, en terres catalanes, de la Depressió de l'Ebre. Quant
a la vegetació, aquest territori presenta un notable interès en ésser una
regió on conflueixen importants grups corològics de plantes.

En aquest treball donem a conèixer Ires noves comunitats del territori
sicòric: Delphinio graci/is-Lygeerum sparr; ass. nova, Erico-Thyme/aeerum
(Br.-BI.) A. et O. Bolòs 1950 subass. chronamherosum biflori nova,
Sa/s%-Arlemisierum (Br.-BI. et O. Bolòs) O. Balbs 1967 subass. alriplice
rosum ha/imi nova.

Introducció

L'estudi geobotànic efectuat per J. BRAUN-BLANQUET i O. DE BOLàs
l'any 1957 a la zona central de la Depressió de l'Ebre ha permès de tenir
un coneixement força precís del paisatge vegetal d'aquelles contrades i ha
aportat i delimitat un seguit de consideracions florístiques i fitocenològiques
que han estat una eina molt influent en el curs de la Fitocenologia sigmatista
de l'escola ~talana. Malauradament aquest estudi no va endinsar-se gaire
en terres catalanes, les quals restaren fora dels objectius de l'esmentat trebalJ,
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tot i que moltes associacions allà definides es perllonguen vers les comarques
catalanes de ponent.

Desprès de trenta anys continuem sense tenir una idea precisa del
poblament vegetal de les terres més seques i eixutes de la plana occidental
catalana. D'altra banda, en els darrers anys s'han reconvertit nombroses
extensions de terrenyen conreus tant de secà com de regadiu; aquest darrer
fet ha portat com a conseqüència la construcció d'una àmplia xarxa de canals
i sèquies que han afavorit la penetració d'espècies montanes a la plana, les
quals s'han introduït en les comunitats ja existents 0, pel contrari, s'han
associat entre elles, formant nous poblaments vegetals.

Amb aquest treball pretenem contribuir al coneixement de la vegetació
de la plana occidental catalana -gairebé tota enclavada dins el territori
sicòric- aportant noves dades sobre les comunitats allí existents per tal de
complementar-ne el catàleg fitocenològic.

DeJphinio graciJis-Lygeetum sparti 3SS. nova (Taula 1)

Estructura i ecologia.- Aquesta comunitat, igual que d'altres de l'aliança
Agropyro-Lygeion, consta de dues sinúsies que conviuen en un mateix lloc,
amb unes exigències ecològiques semblants. Aquestes dues sinúsies, que es
disposen estratificadament una damunt de l'altra, estan formades l'una per
teròfits molt menuts i l'altra per hemicriptòfits.

La sinúsia d'hemicriptòfits està constituïda, fonamentalment, de gramí
nies que arriben a recobrir el 60-80% de la superfície del sòl. Aquest grau
de recobriment és gairebé constant a totes les comunitats de l'Agropyro
Lygeion, i no respon a una fase de desequilibri de la comunitat com a
conseqüencia de l'acció antròpica, sinó a una situació de supervivència de
les espècies perennes adaptades, d'aquesta manera, a la disponibilitat d'aigua
edàfica. La superfície buida serà aprofitada per la vegetació terofítica. No
obstant, hem d'assenyalar que malgrat que superficialment els hemicriptòfits
es mostren separats, això no passa subterràniament, car en la majoria dels
casos l1urs sistemes radiculars es posen en contacte per aprofitar al màxim
els recursos hídrics del sòl (O. BOLÒS. 1981).

La comunitat es desenvolupa a les contrades amb clima semià.rid, sobre
les formacions detrítiques oligocèniques de g.resos i argiles; de fet, en comen
çar els nivells caJcaris de les Garrigues la comunita~ desapareix.

Corologia.- La comunitat es constitueix al sector occidental del territori
sicòric en el domini del Rhamno-Cocciferetum subass. cocciferetosum, i a
la part occidental catalana del domini del Quercetum rotundifoliae. S'estén,
ben desenvolupada, des de Fraga (Baix Cinca) fins a la plana segrianenca
i al Baix Segre, i arriba fins a la Serra Llarga, al sud de la Noguera, on es
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posa en contacte amb l'Eremopyro-Lygeewm sparti. És moll fragmentària
o inexistent a les Garrigues i al Pla d'Urgell.

Composició floríslica.- L'associació és vicariant del Lygeo-Slipe!llm lagascae
de )'Aragó a la part més oriental de la Depressió de l'Ebre. Hi dominen
Lygeum spartum i 5tipa parviflora. que en són característiques territorials
i són les espècies amb el grau màxim de fidelitat a la comunitat; juntament
amb Delphinium gracile i Helianrhemum ledifoliwn, que són espècies dife
rencials de l'associació, i altres petites anuals que també hi conviuen. Stipa
parviflora és, a més, l'espècie diferencial en front a l'Eremopyro-Lygeelllm.

Les plantes característiques de l'aliança i de l'ordre són escases, reduïdes
en més d'un seixanta per cent de les que es troben a les altres dues associa
cions (Lygeo-Stipewm i Eremopyro-Lygeetum) pertanyents a la mateixa
aliança, del centre de la Depressió de l'Ebre. Les característiques climàti
ques, menys extremes en aquest territori, fan disminuir progressivament la
riquesa de les comunitats d'afinitat estèpica, com és reflectit per l'empobri
ment de les espècies característiques de les unitats superiors. Escollim com
a inventari tipus el número 5.

FilOlOpografia.- La comunitat s'estén per les parts baixes dels vessants orien
tats al sud de la major part dels tossals del territori, en general sobre sòls
profunds, llimosos i col·luvials. Normalment l'associació es posa en contacte
amb comunitats de Salsolo-Peganion, Secalion i Diplotaxion a les parts més
baixes i amb comunitats de Rosmarino-Ericion a les parts més elevades dels
turons.

Sintaxonomia.- La individualització de les comunitats de l'Agropyro-Lygeion
no resulta fàcil, atès que globalment el component florístic és molt similar
a totes elles. El Delphinio-Lygeewm sparti es diferencia, això no obstant,
del Lygeo-Stipetwn lagascae i de l'Eremopyro-Lygeetum, ultra la presència
de les diferencials, per la mancança de teròfits marcadament estèpics;
aquests, que ja no arriben al territori sicòric o bé ho fan excepcionalment,
són, en definitiva, un bon contingent d'espècies característiques d'aquelles
altres dues associacions: Rochelia disperma, Astragalus epigloltis, Malva
aegyptia, Linaria exilis, entre altres.

Observacions.- BRAuN-BLANQUET(1935) amb motiu de l'excursió de la SIG
MA per terres cataJanes, i en concret el Pla d'Urgell, ja va obsevar una
comunitat molt semblant a la proposada i que va anomenar comunitat de
Lygeum spartum i d'Atractylis humilis en què l'espart apareixia com l'espècie
dominant,. Així es dedueix de l'inventari que va realitzar a la llavors vila de
Vilanoveta, a menys d'un quilòmetre de la ciutat de Lleida, en un vessant
exposat al sud.



Tllula I - Defphillio grncilis·Lygeelllm spani ass. nova
'"O

Número de lïnvemari I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Altitud (m s.m.) 160 155 160 160 160 155 160 160 200 170 170 180 160 170
Exposició S S S S - S S S SW - - SW - SW
Pendent (ol) - - 10 - 10 - 30 - 10 20 - 10 - 8
Recobriment total 100 70 70 95 95 60 60 90 85 60 60 75 80 85
Alçada (cm) 60 60 70 70 60 50 50 60 60 50 60 60 60 50
Àrea de l'inventari (m:) 25 40 100 50 50 25 50 50 50 25 25 25 25 25

Carncterístiques locals y direrencials de l'associació

Lygel//11 S/)(trlUfIl 4.5 + 5.5 5.4 5.5 3.2 5.5 4.4 3.4 1.1 2.1 5.5 + (V)
Slipa parviflora 2.2 + 1.2 + 1·2 1.2 + 4.4 2.1 + + (IV)
Helitllltll/!I1l/1f11 {/!(II¡olillfll 1.1 + + + + + (111)
De/pllillillll1 graci/e + + + + (11)

Característiques de l'aliança i de l'ordre (Agropyroll-Lygeiol/, Tllero-Brnchypodieralia)

Crl/rimrella /)(IIIIIa + + (11)
Pltmwgo ofbictllls + + + + + + + + 1.1 + 1.1 (IV)
BOfllbyrilaella disc%r + + + + + + (111)
BII/J/eurl/m sfl1licompositlll1l + (1)
E/lphorbia fa/cara + + + 1.1 (11)
AlroCfylis CfmCfllmo + · (I)
Alyss/lm grmlt/lMse + . (I)
MilllUlnio campes"is · + (I)
Gtlrit/ella lIigellastrlll1l + · (I)
Astraga/us ec1rill(JIIIS + . (I)

Caracterfstiques de la classe (Tlrero-Srnchypodietea)

Ellphorbia exigu(I + + • (I)
COllvoh'II/IIS fillt!(¡fuS + + 1.1 · (11)
AIliI/II1 SpllCll!rOceplw/oll + (I)
Plmyctlpllos spica((l + (I)
Eclrill(lritl capiw/(/ + + + + (11)
AS/l!roNIIOII li1I1/1I1"s/e/lamm + (I)
Sct/bios" mom"ï(,/il!lIsis + + + + + (11)



Cemaurea meUtensis + + + + + (11 I
Linum strictum 1.1 1.1 + 1.1 1.1 + 1.1 + 1.1 1.1 + + (VI
Desmazeria rigida 1.1 + + + + + 1.1 (III)
Galiutll parisiellse 1.1 + + + + + + (III)

Hippocrepis tIlll/tisiliqllOSO + + + + + (11 )

Medicago minima + + + + (11)

Trigonella mOllspeliaca + (I)

Brachypodillm dislachyoll + + + 1.1 + + 1.1 + + (IV)

Astragallls stella + + + + + (11 )

Valeriallella discoidea + +.2 (I )

Neatosrema apll/llm + + + + + (11 I
Bombycilae"a erecta 1.1 + + + + + · (III I
Heliallthemllm saficifoliutll + + + + + · + (III I
Picris hispallica + (I I
Astruga/lis sesamel/s • + · (I)

Herniaria cinerea . . + (I)

Bromus rI/belis · + + + + (11)

Silel/e lIoctuma · · + (I)

Phlomis /ycllflitis + (I)

Arenaria leplOclallos + · (I)
Cartllamus {allallls + + + + + · (11)

Medicago trlmCalll/a + + + + · + (11)

Leomodon taraxacoides + + · (I I
Hedypnois cretica + + · + (11)

P/al/tago arellllTia + + · (I)
CTl/cia"ef/a oflgusti[ofia + + 1.1 + · + (11)
XerantllemlUl inapertwII · +. · + (I)

Companyes

Brac!Jypodillm relllSllm + + + + + + (111)
Fi/ago pyromidata + + + + + + + (III)
Artemisia herba-alba 1.2 2.1 + + + + + + 2.1 1.1 (IV)
Thymus vII/garis + + + + + 1.1 + + + (III)
Samolillo cltamaecyparisslls + + + + (11 )
Atracly/is /lIm'u'lis + + + + + (11 ) 'O

~



Taula I - De!pltillio gracilis·Lygee/1WI sparti ass. nova (conlinuació) ..,
'"Numero de l'invenlari 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14

ErY/lgillm campestre + + + + + + (111 )
Kocleri(J l'ollesiafltl + + + + + (11 )
Tel/crilllll polillm ssp. capiUltllm + + + + + (11 )
Daclylis g/omerm(J ssp. ltispallicll + 1.1 +.2 1.2 + + + + + + +. + + (VI
Erucastrllm IUlsfllrtiifolil/m + + + + + (11 I
Alletlllla bromoides + + + + + + (111 )
Crepis l'esicaria ssp. Itael/seleri + + + + + (11 )

't!"isw scorpills + + + + (11 )
Su/solll vermiclI/uta + 1.1 + 1.1 (11)
Tel/cril/m gllapltalodes . + + + + (11)
Reseda p/¡Ylel/lIIll + . . + + + (11 )

Companyes presents a tres invenlaris o menys (a IOles els correspon +).
Sedllm sediforme 3.4: Aegilops geniclIlnta 2.7.14: Allagallis nrl'ellsis 1.2: HelicllryslIlll s/oecltas 4: CorOllilla scOrlJioides 1.9: Poa bulbosa I: A1alcolmiu
africalla 1.9.11: SOIlc/'IIS o/eraceus I: Rapistrum rugosum I: EllpllOrbia serrara 1.14: Loliwll rigidllm I: Scor:.oltera !aci"iata 1: HordeulII I1IUrilllll1l 2:
Arg)'rolobillm zanOlli 2: SOIlc/IlIS tellerrimllS 2: Slterardia arvf?//sis 3.9.10: FilmO/iii uicoides 3: PiclIomOll aroma 4: Neliall//¡elllwll Im'alldulifolit/III 4:
Sitlerilis scordioides subsp. cavallil/esii 6.12: RlIla momal/a 7: Lilllllll sllffruricosum 7: FI/mana Itispidl/la 7.9: Dipcadi serOlillllllr 7.11: LimOllil/m "iciosoi
8: Diuric!lia l'iscOsa 8: Ecltillops ri/ro 8.14 Aspltodellls fiSlllloslls 9: Oroballclte cerllllO 10: Astralagl/s illCWIIIS 10.11: He/iall/llel/lllll marifolium 10: Leptl/rus
i"cllrvatllS 10.14: LOIJ}¡och!oo crista/a 10.11: Polygala rupeslris 11: Hippocrepis scabra 11.12: EIJltedra dysrac1ria 12: A1mtltiola fm/im/osa 12: Stipa barbO/a
12: Seseli tortuosllm 13: Scabiosa mari/ima 13: Dorycllium pemaplly/lllm 13: Medicago sO/illa 13: Fllmtllw tllymifolia subsp. glmillosa 14: He/iall/I!ellll/m
lIirtllm 14: Eruca vesicaria 14: AllacYc/lls clavatlls 14.

Procedència dels invenlaris.
I: Tossnl al marge del camf d'Utxesa a Sarroca (Ai lona). 2: Tossal de In Vall de Gebul (Ailona). 3: Vall de Sedi. prop dc la carrelcra N·230 (Torres
de Segre). 4: Vall de Secà. cap al barranc de la Grallera (Sarroca). 5: Tossal de Carrasumada (Torres dc Segre). 6: Tossal de la Vall Major. prop de
Sarroca. 7: Tossal de la Vall de Secà. prop del Salouel (Torres de Segre). 8: Barranc del Clic (Sarroca). 9: Tossul Pedròs (Alfès). 10: Barranc de la Vull
(Soses). 11: Barranc de la Vall. prop de l'anterior (Soses). 12: Torres de Sanui. pendent argilós. 13: Mussalcoreig.
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SaJsoJo-Artemisietum (Br.-Bl. et O. Bolòs) O. Bolòs 1967 subass. atr;pliceto
sum halim; nova (Taula 2)

Estructura i ecologia.- Comunitat nitrohalòfi1a, constituïda per camèfits fruti
cosos i sufruticosos i per nanofaneròfits grisos o de fulles suculentes, que
es desenvolupa en contrades semi àrides.

Corologia.. - Descrivim la comunitat del territori sicòric, especialment pel
que fa a ¡'Urgell occidental, comarques del Segrià, Baix Cinca i la Llitera.
També es troba al centre de la Depressió de l'Ebre, a les rodalies de Bujara
loz; ·no penetra a la comarca de les Garrigues i no creiem que arribi a la
Ribera de l'Ebre.

Composició florística.- La comunitat és dominada per Atriplex halimus que
suporta bé les concentracions elevades de clorur sòdic. No hi manquen,
però, les espècies més comunes que ens permeten definir l'associació en la
qual incloem la comunitat: Salsola vermiculala, Arlemisia herba~alba i Cam
phorosma monspeliaca entre altres.

La presència de quantitats importants de clorur sòdic, fonamentalment.
fa que hi apareguin representants del Suaedion brevifoliae. importants a
l'hora de definir les espècies halòfiles diferencials de la subassociació. Esco
llim com a inventari tipus el número 3.

Firotopografia.- Aquesta vegetació nitrohalòfila se situa a les zones planes
o suaument inclinades que es posen en contacte amb les valJs seques, reblides
de sediments. que dissecten el territori. així com a les fondalades que actuen
com a dipositàries de les sals que les pluges arrosseguen pels vessants i que
diversos fenòmens de salinització fan aflorar a la superfície. La comunitat
es va enriquint en espècies halòfiles a mesura que ens endinsem a la part
central de la vall o de la zona deprimida, i s'empobreix en siscall i botja
pudent, fins a arribar a l'associació Suaederum brevifoliae Br.-Bl. et O.
Bolòs 1957. La subassociació que proposem és una comunitat de transició
del Salsolo-Arlemisierum al SuaedelUm brevifoliae.

Simaxonomia.- La posició sintaxonòmica de la comunitat dins del Salsolo
Artemisierum és fora de tot dubte. El domini d'Alriplex halimus dins del
Salsolo-Arlemisielum en alguns indrets particulars fou observat per BRAUN~
BLANOUET i O. BOLÓS (1957), que el van proposar com a diferencial d'una
variant; no obstant, creiem que el significat de la seva abundància i de la
seva implantació va més enllà de la simple presència de la planta dins la
comunitat. La seva ecologia particular i les seves preferències fan que s'hagi
de considerar com el més fidel representant d'una nova subassociació. de
la qual és espècie diferencial.
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Taula 2 - Salsolo-Artemisielllm herba-albat! (Sr.-Sl. et O. Balbs) Q. Bolòs 1967 subass. o/rip/iel'-
10511111 halimi nova

Numero de l'invenlari I 2 3 4 5 6 7 8
Altitud (m s.m.) 160 150 160 160 170 150 150 180
Recobriment tOlal (%) 90 100 95 100 100 100 90 100
~Jçada (cm) 170 200 180 160 150 120 170 180
Area de Iïnventari (ml) 40 100 100 50 50 25 25 25

Característiques de l'associació i de raliança (SaJsolo-Pegoll;ollj

MarTllbiunI a/l'SSOfl +
Artemísia herba-olbo + 1.2
Sa/so/a vermiwia{o + + 3.3
Compllorosn/o mOrlspelioca 2.2 + +

Característiques de rordre (Salso!o-Pegolll'lo/iaj i de la classe (Rudero·Secalil'tl'o)

Arriplex lJaJimus (dir. subass.) 4.4 5.5 5.5 5.5 5.5 4.5 5.4 3.3
Pila/aris millor l.l
Hordeum mar;f1um + +
Tori/is nodosa +
So"chu$ oleraetus +
Lophochloa crislOfO +
Si/ybllm nlador/um +
Beta llulgoris ssp. maritin/a +

Diferencials halòfiles

Suoeda vera 2.2 l.l + 2.2 + +
LimOllium viciosa; + + + + + l.l
LimOllllm delicow/um

ssp. '(I(ibractealllm + +

Companyes

Lygell11l Sparlll11l + + +
Bllp/ellrllm semicompositllm + +
ErYl/gill/n campestre + +
Ditlrichia viscosa + + +
Mefica cifiata ssp. magl/ofii

Altres espècies presents en un sol invenlari (si no diem cap altra cosa corresponen a 1o).
Inventari 2: OrYl.opsis mi/iaua; Delpllillill11l gracile; Avena sterilis; Cirsill11l arlleme; Soncll/IS
tellerrimus. Inventari 3: Cemaurea me/itensis Aegifops gelliw/aw; Hefiotropillnl europaeu11I.
Invenlari 4: CYl/anc/mm aCUfltm (1.2): Phragmites allstrafis; FoelllC:II/lIm vu/gare. Inventari 6:
Scorlol/era lacilliata; BromllS squarrosllS; Desmaleria rigida. Inventari 7: Filago pyramidoto;
Hemioria cillerea: Spergll/aria diandra; Dauclls carota. Inventari 8: P/afl/ago COrOIl0pIlS; Anacy
dus cfal1atlls: Papal'er rhoeas; Bronllls robens.

Procedència dels invenlaris.
I: Vall de Secà. el Salouel (Torres de Segre). 2: Vall Major. culada del Molí (Sarroca). 3:
Vall Major. marge de la carretera a Sarroca. 4: Vall Major. mar~e de la carretera a Sarroca.
5: Rodalies de Sarroca. 6: Vall de la Vuit (Sarroca). 7: Carretera d Utxesa a Aitona, prop canal
de Seròs (Aitona). 8: Gimenells.
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Erico-Thymelaeetum (Br.-BI.) A. el O. Bolós 1950 subass. chrouauthetosum
biflori nova (Taula 3)

Ecologia i estrucIllra.- Comunitat termòfila que es desenvolupa en el domini
del Quercion ¡licis, sobre sòls carbonatats. És constituïda per camèfits i
nanofaneròfits, tot i que no resulta estrany de trobar-hi un estrat arbori de
Pinus halepensis.

Corologia. - Qescrivim la comunitat de l'extrem SE de la Depressió de l'Ebre,
a les províncies de Lleida i Tarragona. Creiem, però, que es pot estendre
per terres aragoneses.

Composició florística.- En la mateixa comunitat podem observar dues espè
cies que "a priori" mostren preferències climàtiques diferents: Erica multiflo
ra és una planta marcadament termòfila; ChronGJ1fhus biflorus. encara que
una mica termòfila, és una planta eminentment xeròfila i de característiques
continentals. Junt amb elles, s'hi fa un nombre important d'espècies que
són comunes tant a "Erico-Thymelaeetum (Br.-BI.) A. et O. Bolós 1950
com al Chronantho-Cistetwl1 Br.-BI. et O. Bolòs 1957, com per exemple
Bupleurwl1 fruticescens, Thymelaea tinctoria, Centaurea Iinifolia, etc., i que
caracteritzen l'aliança.

Les condicions climàtiques no són clarament continentals, tot i que
estructuralment l'àrea on es desenvolupa la comunitat sigui l'extrem sud
oriental de la Depressió de l'Ebre. Desgraciadament la densitat d'estacions
metereològiques és molt baixa en aquest territori; únicament Flix disposa
de dades termopluviomètriques que ens ho puguin demostrar. De tota mane
ra aquestes són ja prou significatives; les dades de 42 anys d'observació
mostren que les temperatures mitjanes dels mesos d'hivern són suaus (7,3°),
més pròpies de llocs marítims que continentals, fet que afavoreix la presència
de plantes termòfiles; mentre que les temperatures mitjanes a l'estiu (24,8")
i les precipitacions que durant el mateix període s'enregistren són més sem
blants a les d'un territori d'àmbit continental, i afavoreixen, per tant, el
desenvolupament de plantes com Chronanrhus biflorus. Inventari tipus el
número 2.

Fitotopografia.- Se situa als vessants que miren a l'oest, però sense baixar
al fons de la depressió, tot evitant les baixes temperatures que s'enregistren
a les zones més o menys deprimides.

5i11laxol1omia.- No resulta senzilla, com és el nostre cas, la interpretació
dels inv~ntarisque poden obtenir-se en zones frontereres entre àrees d'asso
ciacions diferents (Chronantho-Cistetum i Erico- Thymelaeetum) i més encara
quan interaccionen factors climàtics locals que tendeixen a complicar més
aquesta situació. Espècies característiques d'una i altra comunitat poden
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Taula 3 - Erico· Thymelae~lllm IinCLOriae (Br.-BJ.) A. et Q. Bolòs 1950 subass. chronalllhelOsum
biflori nova

Número de l'inventari
Ahitud (m s.m.)
Exposició
inclinació (-)
Recobriment total (%)
Estr. arbustiu, lecobriment
Eslr. arbustiu, alçada (m)
Àrea df: l'inventari (m!)

1
3SO

90
85

0.5-1,7
50

2
350
SW
10
80
80
I

50

3
300
SW

9
80
70

0.5·1.5
80

4
320
N
10
80
60
1

50

5
150

70
70
1.2
50

CaracleríSliques de rassociació i de l'aliança (Rosmaritlo-Erieioll)

8upl~urum frmie~sulU + + +
Thym~laea linctoria +
Cenlaurea linifolia 1.1 +
CoronilJa minima ssp. citu;; (+) + +
Orobanche latisquama +
Cistus cius;;
Uthodora fruticosa
Erica multiflora 2.1 3.2 3.1
Globularia alypum 1.1 1.1
Stipa ol/neri + 1.2 +
Helianlhemum manfolium + + +
Heliamhemunl pilosunl +
Hedysarunl humile +
Convolvulus latlllginosus +

Característiques de l'ordre i de la classe (Rosmarinetalia, Otlotlido-Rosmarinelea)

Rosmarinus offidl/alis 3.3 2.2 2.1 3.2 1.1
Fumal/a ericoides + + +
A velll1lo bromoides +
AphylJalllhes mOllspeliensis 1.2
Euphorbia "icaeellsis +
Aractylis humiJis + +
Tellcrium aragollellse + 1.1

Direrencials de la subassociació

ChrOllalllhlls biflorus 2.1 1.1 + + 2.1
Utlum suffrucosllm + + + +

Companyes

Brachypodium retllsum 2.2 1.1 1.2 3.3 +
Thymus vulgaris + + 1.1
Qllerclls coccifera + + + 1.1 +
Genista scorpius + + + +
JUlliperus oxycedrus + + 1.1 +
Pillus halepensis (exemplars joves) + + + 2.1 +
Putada lentiscus + + +

Altres espècies prest;nts en un o dos inventaris (si no diem altra cosa corresponen a +).
Viseum album 3; Polygala rupestre 3; Bupleurum rigidum 1; Helichrysum stoechas 1,2; Cara
hoileriana 1 (1.2), 3 (1.2); Fumana thymi/olia subsp, glminosa 2,5; Rma angustifolia 5; Arbutw
unedo I: Junip~rwphoenicea 3 (2.2); Rhamnus lycioides 3; PhiJJyrea angwtifolia 3; Asphodelw
ramosus 3 Unum strictum 5; Mamnus alaternw 1.

Procedència dels inventaris.
1: Maials, a un quilòmetre del poble. 2: Entre Maials i Aix, 3: Cap a Palma d'Ebre. 4: De
Palma d'Ebre a Aix. 5: Aix.
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conviure sota unes condicions que, sense ésser les més adients per a Ja
majoria d'elles. permeten encara la seva existència.

Ens sembla oportú de mantenir un criteri de separació fix per a les
dues associacions, reservant per a les comunitats amb caràcter continental
la pertinença a l'associació Chronantho-Cisretum clusii. i la presència d'E.
multiflora a aquelles altres amb influència marítima. La subassociació chro
nanthetosum, que proposem, és la més continental de les subassociacions
d' Erico- Thymelaeetum, essent-ne eh. bif/orus l'espècie diferencial.

Aquesta comumitat resulta pròxima de la subassociació pinetosum ha/e
pensis O. Bolòs 1967 del Chronantho-Ciscetum, de la qual es pOl separar,
però, per la presència de Ch. biflorus i la menor abundància de Cisrus clusii.
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