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Aodreu SALVAT'. Bemal BLASI', Miquel CAMPOS' & Anoa MOLES'
ABSTRAer
The fluvial forests in Andorra: cbaracterisation, mapping and conservation
state
Between 1999 and 2001 an exhaustive study of lhe nora and vegetation of nuvial
habit3ls in Andorra was canied out. The principal aim of Ihe survey was to analyse
the slate of conservation of these habitats and to identify areas of greateSl interesl.
from both a noristic and an ecological standpoint. Thus, planl communities and formalions were mapped in deIail for use as a tool in territorial managemenl. Using 24
basic vegetation codes, a map was produced with 345 combinations of different codes,
and a degree of quality or state of conservation was assigned to each of which. AH
Ihe data was integraled into a Geographical Informatjon System.
Worth highlighting are the I1 taxa detecled for the first time in Andorra: Bronllls
ramosus Huds subsp. ramosus, Crepis paludosa (L) Moench. HumulllS lupulus l.
Impatiefls balfourii Hook. Luzula sylvOlica (Huds) Gaud subsp. sylvatica, Lysimachia
f1emorum L. L. ephemerum L. Me1lt11ll sl.lllVeOlells Ehrh. Sallicula ellropaea L, Si/ene
dioic:a (l) Clairv. and Thalictrumj1avum L.ln general, however. in lerms ofthe plant
communilies identified, we found a good correspondence with those described in
neighbouring Pyrenean regions. The most singular plant formations were the mountain
willow communilies with forbs (VerOll'o-Salicetlll1l bicoloris) and Ihe high mounlain
populations of Salix cillerea and Bell¡fa sp. pI..
We calculated that fluvial vegetation only occupies 28.5 % of its potenlial surface
area, whilsl 57 % oC rivers and streams showed importam degrees of disturbance.
The fluvial corridors of the vaJley bolloms are now very discontinuous, allhough
those of secondary water courses are stilllargely inlact. This situation affects lhe
important ecological functions of riparian habitats. notably those conceming ecological
connectivily and fload lamination.
In order to guarantee the conservation oflbe biadiversity and ecology of the water
courses of Andorra measures must be undertaken to protect and manage fluvial habiIats,
taking into account the stretches of water-courses of greatest interest.
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RESUM
Entre els anys 1999 i 200 I varem dur a terme un estudi exhausliu de la flora i
vcgct3ció de les riberes d' Andorra. L'objecliu principal del projecle era coneixer el

seu estat de conservaci6 i quines eren les zanes de majar ¡n(cres, lant des del pUOI de
vista floríslic com ecolbgic. Per aixo varem cartografiar les comunitats i formacions
vegetals a una escala detallada. apta per a la gestió dellerrilori. A partir de 24 codis
basics de vegetaci6 varem obtenir un mapa amb 345 combinacions de codis dife·
renEs. a cadascuna de les quals es va assignar un niveU de qualitut o estat de conservació. Totes les dades es van integrar en un Sistema d'informaci6 Geografica.
Entre els resultals destaca la detecció d'onze taxons naus per a la nora andorrana, que són; 81'01lll/s mmoslIs Huds subsp. mmOSIlS, Crepis pa/lldosa (L) Moench,
HW1I/dlls /Il/JII/II.~ L. /mpaliem balfollrii Hook. Lllzufa sylvarica (Huds) Gaud subsp.
syll'atica, Lysimacilia f1emorl/fI/ L, L ephemerlllll L, Memha sllaveolens Ehrh, Sanicufa
ellropaea L, Si/ene dioica (L) Clairv i T/w!ictrllm j1avltlll L. En canvi, des del punt
de vista de les comunitats vegetals existeix una bona correspondencia amb aqueJles
descrites per a contrades pirinenques ve·lnes. Les fonnacions vegetal S més singulars
són les salzedes amb megaforbies (Veratro-Sa/icellll1l bicoloris) i els poblaments
allimomans de Sa/ix cillerea i Hellda sp. pI..
La vegetació de ribera actual ocupa una superficie corresponent només a un 28.5 %
del seu domini potencial, mentre que un 57 % de trams fluvial s presenten un nivel!
d'alteració important. El corredor ripari del fons de les valls principals ha perdut la
continui"tal. mentre que als cursos d'aigua secundaris els boscos de ribera mantenen
encara una gran naturalitat. Aquesta situació compromet de fonna notable importants
funcions ecologiques de les riberes, com ara la connectivitat ecologica o la laminació d'avingudes.
Per garantir la conservaci6 de la biodiversitat i eco logia deis rius andorrans és
necessari emprendre mesures de protecció i gestió de les riberes, les quals han de
tenir en eompte I'existencia de trams tluvials d'especial intereso
Mots dau: Vegetuei6 de ribera, Cartografia de la vegetació, Conservació biologica,
Flora, Andorra

1. Introducció

Els boscos de ribera s6n habitats d'un gran interes ecologic i paisatgístic. Al
Pirineu el seu estat de conservaci6 és en general dolent, ates que els fons de vaH han
estat intensament explotats des de temps molt reculats (CARRERAS el al. 1999). En
el cas d' Andorra. el ron creixement urbanístic ha augmentat la pressi6 sobre aquestes
formacions fins al punt de compromelre la se va supervivencia a molles zones, fet
ja posat en evidencia a la decada de 1970 (FOLCH el al. 1979).
D'altra banda, a Andorra lrobem algunes comunitats forestals de ribera que presenten una notable originalitat dins els Pirineus, com és el cas de les salzedes subalpines amb megaforbies (BOLOS 1984). No obstanl, existeix molt poca infonnaci6 sobre
les característiques de la vegetaci6 de ribera del Principal, la qual és tractada molt
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sumanament fins i tot a treballs de referencia sobre el medi i la vegetaci6 d'aquest
territori (FoLcH loc. cil., GRUBER 1978).
En els darrers anys s'han desenvolupat diferents metodologies per poder avaluar
l'estat de conservació de les riberes fluvials. La cartografia detallada de la vegetació perrnet aprofitar la notable capacitat indicadora de les comunitats vegetal s, a
partir del coneixernent de les comunitats potencials i deis di ferents estals de degradaci6 de les mateixes. A la Península Iberica trobem exemples d'estudis en aquesta
línia a la conca del Besos (FONS el al. 1998) i a la con ca del Jarama (LARA el al.
1996).
Per tal de disposar d'una informaci6 detallada sobre la distribució i estat actual
deis boscos de ribera, el Departament de Medi Ambient del Govem d' Andorra inicia
l' any 1999 un projecte que tenia com a principals objectius la seva caracterització,
cartografia i avaluaci6.

2. Objeclius del projecle
• Estudiar i tipificar la flora i la vegetació deis rius d' Andorra, dins el domini
potencial deis bascas de ribera.
• Cartografiar les comunilats i formacions vegetal s a una escala detallada, apla
per a la gestió del territorio
• Coneixer I'estat de conservaci6 d'aquest element de la ribera i la seva evolució potencial.
• Cartografiar i descriure les zones d'especial interes de conservació.
3. Melodologia
El treball s'ha desenvolupat a diferents nivells, tols ells integrats en un Sistema
d'Informació Geografica, utilitzant de forma combinada el software MiraMon,
Geomedia i Silva Me (CAMPOS el al. 1997, 1999).

3.1. Eslud; de la tlora ; la vegelació
Hem estudiat de fonna detallada la flora i vegetació associada als ambients fluvials,
amb especial atenció per les comunitals forestals. Hem fet un total de 40 inventaris
fitosociologics i 24 I1istes, que juntament amb un buidat bibliografic hem introduH en
una base de dades gestionada amb el programa Silva Mc.

3.2. Carlografia de la vegelació
Hem realitzat una cartografia detallada (escala 1:5.000) de la vegetació de ribera actual, utilitzant les ortofotografies en color de la cartografia oficial del Govern
d' Andorra per al treball de camp j la delimitaci6 deis poIígons, amb escala ampliada
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Taula 1. Codificaci6 de les comunitats vegetals de ribera.
Cade assignation of the riverside vegetation communities.

O.
1.
2.
2a.
2b.
3.
3a.
3b.
3c.

L1eres: Lleres amb nul·la o escassa vegetució
Vemedes: Vemedes i freixenedes afins a ¡'Equiseto hyemaJe-AL1lermn glut¡',osae
Freixenedes ¡avellanases montanes
Freixenedes montanes: Brachypodio-Frax.illetlllPl excelsioris
Avellanases allimantanes higrofiles
Salzedes
Salzedes i pollancredes montanes: Saponario·Salicetwll pllrpllreae
Formacions de ribera de Solix C;llerea i Berllla sp. montanes i ahimonlanes
Salzedes i bedollars de ribera altimontans ries en megaforbies: Veratro-Salicetum
bicoloris
4. Bardisses: Pruno-Rubio/l IIlmifolli
5.
Patamolls i jonqueres
sa. Comunitats fontinals: MOlllio·Cardaminetea
5b. Herbassars helofíties: Sparganio-Glycerionfluitantis
Se. Herbassars higrbfils deis Molillietalia: Caltllion palllstris i Filipelldlllioll
5d. Herbassars higrofils ahimontans amb megaforbies: Caltll;oll palllstris i Bellllo·

sr.

Adellost)'lelell
Jonqueres aeidofiles montanes: JUllcioll aClllij10ri
Jonqueres basbfiles montanes: Moli"io" coerullle i localment Moli"io-Holoselloenio"

6.
7.

Herbassars nilrofils humits: Arctio" i Galio-Alliario"
Herbassars ruderals: Clle"opodietea i Artemisietea en general (incloenl·hi lerres

Se.

remenades, lerraplens, etc)
S.
Sa.
Sb.
9.
la.
lOa.
lObo
lOe.
12.
13.

Molieres
Molieres aeidofiles: Cariciolllligrae
Molieres basofiles: Caricion dllvallillllae
Bases no higrofils (pinedes, rouredes, earrascars. etc)
Prats de dall i paslura:
Prats de dall i pastures higrofiJes monlanes: Arrhe"atheriOIl i Cy"osllrioll
Prats de dall altimonlans i herbassars afins: Polygo"o-Trisetioll
Pastures no higrofiles: Brometalia ereeti i aJlfes
Zones urbanes, ponts. earreteres, canalitzacions i obres de formigó
Roca mare, col·luvis

a 1:2.500 (original 1:5.000, mida del pixel 0,5 x 0,5 m). Per a classificar els poJígons
hem emprat una lIegenda de 24 codis basics de vegelaci6 (vegeu la laula 1), tot seguint
la terminologia filOsociologica de CARRERAS el al. (1999) i NL~or el al. (2000).
A causa de la gran variabilital que lrobem en quant a condicions ambienlals i
usos del lerrilori s6n molt pocs els trams fluvials amb una única formaci6 vegetal.
Per aixo hem utilitzat codis de vegetaci6 composlOs a partir deis 24 codis bAsics,
amb un resultat final de 345 combinacions diferents. L' ordre amb el que es troben

Els bascas de ribera d' Andorra
Taula 2. Nivells de qualitat del base de ribera (a partir de

379
MUNNÉ

et al. 1998).

Quality levels 01 the riverside forest (from MUNNÉ et al. 1998).

Categoria
I

2
3
4
S

Estat de conservació
Base de ribera sense alteraeions, eslal natural o quasi
Base poe pertorbat, qualitat bona
lniei d'aheració important, qualitat mediocre
Alteraeió forta. qualitat dolenta
Degradació extrema, qualital pessima

els codis basics dios un codi compost COllcrel ens indica de forma aproximada la
importlmcia de les diferents fonnacions consignades per un polígon. Així, un polígon
amb els codis 6+2a+IOa, contindra herbassars nitrofils humits, freixeneda i prats de
dall, amb una major importancia deIs primers. Si un deis codis apareix entre paremesi,
per exemple 6+3b+( lOa), indicaria que la darrera fonnació ocupa una superfície petita
dins el polígon. Aquesta metodologia pennet descriure amb gran detall la realital.

3.3. Avaluació de l'estat de conservació
A partir del mapa de vegetació hem realitzal un mapa de diagnostic de ¡'estat de
conservació de la vegetació de ribera, assignant un nivell de qualitat de l' I al5 a les
345 combinacions de codis. La utilització de cinc calegories s'ajusta als requeriments
de la Unió Europea sobre índexs de quaJitat ambiental. El valor deis diferents nivel1s
de qualitat és el de la taula 2, amb I'afegit d'una categoria 0, corresponent a «no
c1assificat», i que és assignada a aquells polígons on predomina el substrat rocós il
o el bosc no higrofil, basicament pinedes. D'altra banda, hem aplicat I'índex de
Qualitat del Bosc de Ribera, o QBR, (MUNNÉ el al. 1998), a un total de 101 trams
fluvials. Aixo ens ha pennes comparar els nostres resultats amb els del QBR, un índex
que esta basat en I'analisi de parametres estructurals de la vegetació i la ribera.
En el procés d'assignació d'un nivel] de qualilat a cada una de les combinacions
de codis de vegetació s'ha considerat de forma prioritaria la seva naruralitaL En
correspondencia amb el fet que aquest estudi tenia com objeetiu tipificar la vegetaci6
de les zones susceptibles de tenir vegetació de ribera forestal. la maxima naturalitat
correspon als boscos de ribera. No obstant, també hem considerat la composició de
la coberta vegetaJ, que és indicadora de la qualitat del medi i del seu grau d' antropització. Així dones, la qualitat estimada a tres punts on el bose de ribera ha desaparegut
completament pot ser molt diferent segons si tenim herbassars ruderals (qualitat
pessima, 5), prats de dall (quaJitat dolenta, 4) o molieres (qualitat mediocre, 3).
En funció deIs criteris exposats anteriorment, les diferents formacions vegelaJs
que apareixen en el mapa de vegetació queden ordenades des de la maxima naturabtat i nivell de conservació fins a la degradació extrema, de la següent forma:
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Tanta 3. Assignacions de qualitat de les comunitats de ribera. Els codis fan referencia a les
unitals de la taula t. Entre parenlesi indica que aquella foonació vegetal narnés apareix. de
forma aIllada.
Quality assignment of the riverside vegetation communities. Codes must be referred to
tabla 1 units. Brackets indicate low presence communities.

Codi del mapa de vegetació

QualHal

Polígons que en primer lIoe teneD el codi propi d'uo bosc de ribera excepte salzedes i polIancredes montanes (codis 1,2 i 3 excepte 3a)
Només codi de bose de ribera
1
Bose + (elements de la successi6 vegetal, codis 4, 5 o JO)
1
1
Salzedes i bedollars altimolltans. <:odis 3b i 3c, + vegelaci6 higrofila, codi 5 o JOb
Bose + (elemenls antropitzats i canaJilzacions, veg. roderaL elc .. cadi 6. 7 o 12)
2
Bose exeeple 3b i 3e + bardissa o vegetaci6 higrofila. inclos IOb
2
2
Bose + prats eodi 10 + vegetaci6 higrofila
Bose eodis 3b i 3e + prats cOOi !Ob + elements antropitzats
3
Bose + elements antropitzats ilo prats
3
Polígons que en primer lIoc tenen el codi 3a (Salzedes i pollancredes montanes)
3a + altre bose
1
2
Només 3a
3a + (elements de la successió vegetal)
2
3a + (elements antropitzats)
3
3a + qualsevol altre codi excepte canalitzacions
3
4
3a + canalitzaeions i zones urbanes + qualsevol altre
Polígons que en primer lJoc tenen el codi codi 4 (Bardissa)
Bardissa + base de ribera inclos 3a
3
Bardissa + nitres
4
Polígons que en primer lIoc lenen el codi S (Molieres i jonqueres)
Molieres i jonqueres + Bose de ribera i/o base no higrofil
2
5 + base de ribera + pral eOOi 10b
2
Molieres i jonqueres
3
5 + base de ribera + altres ti pus de pral. eOOis lOa i lOe
3
5+prat
3
Polígons que en primer lIoc tenen el codi d'elements antropitzats: canalitzacions, vegetació
ruderal i nitrofila
Vegetació rudera) ilo nitrofila + bose de ribera
3
Canalització + hose de ribera o prat eOOi 10
4
Vegelació roderal ilo nitrofila + (hose de ribera) i/o prat
4
Canalilzacions i/o vegetaeió ruderal i/o nitrofila
5
Canalització + (qualsevo) eodi)
5
Polígons que en primer lIoc tenen el codi de prats de dall o de pastura
Prats codi IOb + Salzeda amb megaforbies eodi 3e
2
Prats + bose de ribera
3
Prats eodi IOb + 3e + (elemenls antropitzals)
3
Prats eodi 10b + (3e)
3
Prats eOOi IOb + molieres i jonqueres
3
Prats eodi 10
4
Prats + (base ilo molieres i jonqueres)
4
Prats + base + eanalització
4
Polígons que en primer lIoc tenen el codi de boscos no higrofils, anoraments rocosos, etc.
Bose no higrofil + molieres i jonqueres
2
variable
Roques i/o llera + qualsevol altre: fer diagnoslie sense tenir en eompte O i/o 12
Base no higrofil + qualsevol altre: fer diagnostie sense tenir en eompte 9
variable
Polígons sense qualificar: quaUtat O
Roques i/o llera
Roques i/o llera + (quaIsevol aItre)
O
Bose no higrofil
O
Bose no higrbfil + (quaIsevol altre)
O

o
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Boscos de ribera> salzedes i formacions de pollancres montan es > molieres i
jonqueres, bardisses > prats de dall altimontans > ahres prats de dall i pastures >
vegetació ruderal i nitrafila > canalitzacions i zones urbanes
A la taula 3 es mostra de forma resumida quina categoria de qualitat s'ha assignat
a cada una de les 345 combinacions de codis del mapa.

3.4. Consideracions sobre l'assignació de qualitat a determinades formacions
vegetals
Salzedes i formacions de pollancres de I'estatge monta Tat i el caracter arbori,
aquesta comunitat és indicadora de certa pertorbació, ni que sigui originada per
causes naturals. Per aixo, als indrets on estava en contacte 3mb al tres formacions
forestals s'ha assignat un bon estat de canservació, pera en els altres casos s'ha
penalitzat. Cal tenir en comple que aquesta és la única formació arboria present als
trams canalitzats deis rius, com ara a fon;:a pums del Valira.
M

Prats de dall altimontans i herbassars afins Aquests prats, fitosociolagicament
assignats a I'alian~a TriselOMPoiygoniofl, presenten una composició florística 00
abunden les especies d'herbassars humits i a molts punts els seus Iímits són indestriabies respecte de la vegetació herbacia de ribera. Per aixa en di versos casos reben
una puntuació millor que la resta de prats de dall i pastures, dones des del punt de
vista florístic representen un nivell de conservació de la vegetació de ribera més alt.
Aquesta situació resta ben patent a la cap~alera del riu Val ira d'Orient, especialment entre Soldeu i el Tarter.
M

Gatellerles, salzerles i formacions de ribera de bedolls deis estatges monta i
altimonta Aquestes dues comunitats estan dominades per arbres de port moderat i
sovint no detenninen un ambient nemoral sinó que al seu recer apareixen herbassars
higrofils diversos, especialment dins I'estatge altimonta. Per aixa no es penalitza la
discontinui'tat de la coberta arbaria com en el cas de les vemedes i freixenedes, doncs
aquest és un caracter que presenten de foona natural. Únicament resta penalitz3t si en
la composició f10rística apareixen elements antropitzants, com ara canalitzacions o
vegetació ruderal.
M

Molieres i jonqueres Aquest és un ti pus de vegetació característic deIs ambients
fluvials, sí bé de fonna natural ocuparia petites superfícies als marges i clarianes del
base de ribera. Per aixa quan és dominant per sota deIs 1.800-1.700 m d'allitud significa que alguna pertorbació, d'origen antrapic o natural, ha eliminat els vegetals
lIenyosos. A Andorra aquesta situació només es produeix de forma natural a la
cap¡;alera del torrent de Pal, el qual tot i presentar una composició florística interessant rep una puntuació de conservació intermitja a causa de les irregularitats en la
coberta arbaria. Per poder aplicar aquesta metodologia en zones on aquesta circumstancia sigui habitual caldria modificar els criteris d' assignació de qualitat.
M
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4. Resultats
4.1. Calaleg norístic
El cata!eg florístic de les ribeTes d' Andorra compren un total de 392 taxons. A
partir de la revisi6 de les principals obres de referencia sobre la flora del Principal
(BoLOs 1998, BOLÓS el al. 1998-2001, BOLÓS & V,GO 1981-2001, BOUCHARD 1981,
loSA & MONTSERRAT 1951, MDNTSERRAT & BENITO 2000, SÁEZ 1997), hem pogUI
establir que en aquesl calaleg hi ha 64 taxaos que es poden considerar farera rars a
nivell andoITa i 20 molt rars. Si bé és un (Iistat no exhaustiu. ates que tan( en el treball
de camp com en la recollida de darles bibliogrMiques ¡'esfoT\= s'ha central en els
taxaos higrofils i10 ncroarals, aquestes darles demostren com a una escala regional

els ecosistemes fluvials esdevenen importants reserves de biodiversitat dios de la
vegetació zonal.

4.1.1. Taxons nous per a la nora d' Andorra
Hem detectat un tOlal d'll taxons que no es coneixien d' Andorra, comenlals a
conlinuaci6:
Bromus ramosus Huds. subsp. ramosus
CH7503 Riu Valira al pont d' Aixovall, 920 m, pollanereda amb bardisses. CH7808 Val ira
del Nord sota el rec del Sola. 1.135 m. freixeneda higrofila. CH7613 Riu d' Arinsal. prop del
mas de la Ribafela. 1.370 m. freixeneda higrotila. CH8105 Riu de Peratita. 1.650 m. herbassars
megaforbies. CH8205 Riu Madriu a Ramio, 1.590 m. bose de ribera amb bedolls. CH8209
La Bartra, darrera I'editiei eonstruH sobre la llera del riu, 1.178 m, bose de ribera ruderalitzat.
CH8513 Sant Joan de Casenes, 1.535 m, bose de ribera.
Taxon que apareix de forma esparsa per lot el terrilori, tant en bascas de ribera
com en herbassars higrofils més o menys ombrejats.

Crepis paludosa (L.) Moench
CH9116 Vall d'lneles, planell sota la Baladosa. 1.820 m, mulladius vora el riu. CH9813
Riu Arieja, a la eonnuencia amb el rec del Baladrar. 1.660 m, herbassars megaforbies.

Només presenl a les cap~aleres del nordest del Principal. Als Pirineus Centrals i
Orientals és una especie farera rara.
Humulus lupulus L.
CH7503 Riu Val ira al ponl d' Aixovall, 920 m. pollanereda amb bardisses.
lmpatiens balfourii Hook
CG7498 Tram final del riu Runer. 910 m, vemeda.
Aquest laxan d'origen asiatic és moJt utililZ31 enjardineria i a I'Europa miljana
es lroba en expansió (BOLOS & VIGO, 1990). A la localitat citada és molt abundant
dins el bosc de ribera, procedent del veí poble d' Arcavell.

Luzula sylvatica (Huds.) Gaud. subsp. sylvatica
CH7506 Sota la borda d'Enc1ar, 1.340 m, bose mixt de ribera.
Tuxon nemoral que és farera rar a Andorra i al vessanl meridional deis Pirineus

Catalans.
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Lysirnachia nernorurn L.
CH7919 Riu Tristaina per sobre del Serrat, 1.560 m, avellanosa higrofila.

Citada a ORCA (BOLOS el a/., 200 1) a partir de les nostres dades. Al vessant meridional deis Pirineus és una especie for~a rara.
Lysirnachia ephemerurn L.
CH7401 Riu Negre a la borda del Bringuer, Fontaneda, 1.120 m, jonquera calcícola
tenllofíla.
Citada a ORCA (BoLós loc. cit.) a panir de les nostres dades. Als Pirineus Centrals

és una especie
abundant.

for~a

rara, si bé als massissos ca1caris del Prepirineu és molt més

Mentha suaveolens Ehrh.
CH7602 Prats de la ribera de L1umeneres, 950 m, herbassars nitrofils humils.

Sanicula europaea L.
CH7506 Sola la borda d'Enclar, 1.340 m, base de ribera mixt.

Aquesta especie nemoral és poc rara en el conjunt deis Pirineus, pero a les valls
continenlals del vessant meridional és molt rara.
Silene dioica (L.) Clairv.
CH8205 Riu Madriu a Ramio, 1.590 m, base de ribera amb bedolls.

Thalictrum flavum L.
CH8513 Sant Joan de Caselles, 1.535 m, bose de ribera. CH8914 Aiguabarreig deis rius
d'lneles i Valira, 1.705 m, salzeda subalpina.
És una especie for~a rara als Pirineus. Els exemplars estudiats, amb tlors i estams
penduls, sembla que pertanyen a la subespecie simplex (L.) O. Bolos el Vigo, relati·

vament estesa per la Cerdanya (Bolós, 1998).

4.1.2. Citacions de taxons rars o d'especial interes
Altres taxons notables per la seva raresa a Andorra, o perque presenten localitats
extremes s6n:
Doronicum pardalianches L.
CH7809 Riu de Muntaner prop del cementiri de la Massana. ] .200 m, bosc mixl de ribera.

Segona localital andorrana coneguda per aquest taxon, que és característic deis
boscos caducifolis humits. Doronicum parda/ianches és relativament abundanl a la
pan baixa de l' obac d' Andorra la Vella, d'on el cita BouCHARD (1981).

Drosera rotundifolia L.
CHao 19 El Serrat, 200 metres per sobre del pont de la Rebollissa, 1.540 m, torbera amb
esfagnes.

Aquesta localitat té un especial inleres per la presencia de diversos taxons
propis de I'estalge subalpí a una altitud relativamenl baixa.
Equisetum hyemale L.
CH8513 Sanr Joan de Caselles, 1.535 m. base de ribera.
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Ti'ixon molt rar al Principal. Només en coneixem aquesta Jocalitat i la referencia

d'ORCA (BOLÓS, 1998), corresponenl també a la quadrícula CH81.
I1ex aquifolium L.
CH7506 Sola la borda d' Enclar, 1.340 m, base mixt de ribera.

Salvia glutinosa L.
CH72DS Riu del ColI de r Aquell, prop de la confluencia amb el nu d'Os. 1.320 m, torren!
engotjat amb Sa/ix elaeagnos. CH7401 Riu L10sar a Fonlaneda, 1.140 m, freixeneda higrofila.
CH7300 Riu de la Coma a Fontaneda, 1.350 m, freixeneda higrofila. CH7304 Riu d'Os, per
sobre de 8ixessarri, 1.170 m, bose mixt caducifoli. CH760S Riu d'Enclar, sota el eoll de Sant
Vicen~l 1.100 m. freixeneda.

Aquesta especie, propia de vorades de boscos humits, és molt rara a la península Iberiea j narnés es fa als Pirineus, on és fo~a rara. A Andorra la trobem als afluents
del marge dret del Valira, entre el riu d'Enclar i el riu de Fomaneda, localitat on la
van trabar MONTSERRAT & BENITO (2000).

Saxifraga rotundifolia L.
CH9116 Vall d'lncles. planell sota la Baladosa, 1.820 m. mulladius vora el riu. CH9813
Riu Arieja, a la confluencia amb el rec del Baladrar, 1.660 m, herbassars megaforbics.

Stachys alpina L.
CH7506 Sota la borda d'Enclar. 1.340 m, bose mixt de ribera.

Stellaria graminea L.
CH8814 VaJira d'Orient a Ransol, enfront de les desrileries, 1.650 m, herbassars higrofils.

Aquesl laxon, lot i no apareixer al mapa d'ORCA (Bolos
ser cilat d'aquesla lacalital per loSA & MONTSERRAT (1950).

el

al. 2000), ja va

4.1.3. Cataleg de taxons de les riberes d' Andorra rars o amena~ats
Tots els la.xons citats als dos aparlats anteriors s'han incorporat al cataleg de
taxons de les riberes d' Andorra rars o arnenar;ats. integrat dins la base de dades de

flora i vegetació com un elemeot de gestió. A més, lambé hem incorporat a aquesl
cataleg aquells taxons citats per altres autors que presentaven interes de conservació, corn ara Aruncus dioicus (WaJter) Fernald, nornés conegut de les vores del
riu de Tristaina (LOSA & MONTSERRAT loe. cit.), Betula pubescens Ehrh., present al
riu Madriu (1. CARRERAS como pers.), PrwlUs padus L., arnb una única localitat a la
vall de Soneny i Cicerbita alpifla (L.) Wallr. que al Principal nornés esta citada de
les rodalies del Serrat i d' Arinsal (LoSA & MONTSERRAT loe. cit., BOUCHARD, 1981).
Provisionalment, també hem tingut en compte diversos taxons citats per BOUCHARD
(loe. cit.). deis que cal confirmar la seva presencia, i que s6n Alopecurus gefliculatus L.. Allemolle rammculoides L. i Sympliytltm tuberosum L.
La principal amenac;a per totes aquestes especies és la seva raresa, que les fa
molt sensibles a qualsevol alteraci6 del medio Les més vulnerables s6n aquelles que
es traben a les riberes de les valls principals, on I'impacte del desenvolupament

urbanístic i de les obres d'endegameot fluvial és majar. Segons aquest criteri, Equi-
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selwn !lyemale, Crepis paludosa, Lysimac!lia nemorum i Thaliclmmj7a\lllln serien
les especies més amenacrades, mentre que Anemol1e ranllnculoides podria haver
desaparegut.

4.2. Comunitats vegetals
Des del punt de vista fitosociologic, les formacions vegetal s estudiades tenen
una bona correspondencia amb les assoeiacions descrites per a territoris vei'ns (CARRERAS el al. 1999, CARRERAS & VIGO 1987).
L'associaci6 més estesa és la freixeneda (Brachypodio·Fraxilletum excelsioris),
que ocupa un 41 % de les zones amb vegetaci6 forestal de ribera, A continuació
trobem les gatelledes, amb un 24 %, les salzedes subalpines (Veratro-5a/icetum
bicoloris subass. bicoloris), que representen un 16 % deis boscos de ribera, les vemedes
(Equiseto hyemalis-Alnetllm glwinosae), amb un 1I %, i finalmentles salzedes amb
pollancres (5aponario-Salicetum purpureae), amb un 7 %.
Les gatelledes, o fonnacions de Sa/ix cinerea i Betula pendula altimontanes, resulten de difícil tipificaci6, 56n formacions arbustives més o menys arbrades que
també apareixen al Pallars Sobid (CARRERAS el al. 1999), on normalment presenten
un estrat herbaci molt variable i dominat per especies pratenses o més o menys
nitrbfiles. A Andorra, no obstant, aques! estrat sovint té una gran riquesa florística,
amb un gran nombre de plantes nemoraIs prbpies de boscos caducifolis humilS
(Fagelalia) i també grans herbes característiques deIs herbassars higrbfils altimontans (Calthioll i Triseto-Polygollioll). Caldria ampliar I'estudi d'aquesta fonnació
vegetal per poder aclarir la seva situació fitosociolbgica.
Les salzedes subalpines amb megafbrbies (Veratro-Salicewm bicoloris) sovint
es presenten molt empobrides, en relaci6 al fet que a la canea del Valira es troben
allímit de la seva distribuci6 (Bou)s 1984), i també al secular ús rarnader del seu
entorno Per aixb sovint hem de parlar més de formacions esparses de Salix sp. pI.
amb un estrat herbaci del Polygol1o-Trisetioll que de fonnes típiques d'aquesta associaci6. Aquest base de ribera només es fa a les valls rnés obertes, ates que a les valls
larerals encaixades el bosc de eoníferes presenta una coberta molt importan!.

4.3. Estat de conservació deis boscos de ribera
La superfície cartografiada com vegetació de ribera és de 261 ha, que correspon
a un 0.557 % de la superfície d' Andorra, Aixb representa nornés un 28.5 % del
seu domini potencial, calculat mitjancram fotointerpretació en 912 ha (fOLCH et al.
1979).
Si analitzem I'estar de conservació en funció de la longitud deIs trams (vegeu La
taula 4), un 57 % deIs cursos f1uvials presenta un nivell d'alteraci6 important, corresponent a les classes de qualitat 3, 4 i 5, fet especialrnent evident a les vores del Gran
Val ira. Els bascas de ribera de les valls amples són els més afectats, fins i tat als
estatges al ti monta i subalpí, mentre que a les valls secundaries de difícil accés la
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Taula 4. Longitud ocupada per c1asses de qualitat
Lenght of each quatity class
Classe i estat de conservació

1- Base de ribera sense alleraeions, estat natural o quasi
2- Bose poc penorbat. qualitat bona
3- Inici d'alteració imponant, qualitat mediocre
4- Alteració rona, qualit3t dolenta
5- Degradació extrema, qualitat phsima
O- Sense veget3ció de ribera de ronna natural
Longitud total canografiada

Longitud (m)
40.186
19.648
40.402
20.401
28.838
6.430
155.905

Presencia relativa
25.8%
12,6%
25,9%
13,1 %
18.5 %
4,1 %

silUació és for~a millor. En aquests casos, pero, sovint el hose de ribera nornés ocupa una franja eslrela.
Corn a conseqüencia d'aquests fels, les associacions vegetals més amena9ades
a Andorra s6n la verneda de les planes al·luvials (Equiseto-A/nelllm glutinosae) i la
salzeda subalpina (Veratro-Salicewm bic%ris), dues formacions vegelals que poden arribar a desapareixer completament els propers anys. A més, ambdues constilUeixen habitals naturals d'inleres (prioritari pel que fa a les vernedes) segons la
legislació de la Comunilal Europea.
Comparanl els nostres resultats amb els obtinguls aplicant l'índex QBR, IOts
dos coincideixen en un 72 % deis casos. Les principals diferencies es produeixen
en aquells trams on I'estat de conservació de I'estructura foreslal no es correspon
amb el de I'estral herbaci. Aquesl fel és logic si tenim en compte que el QBR és un
índex basat en parametres eSlructurals de la vegetació i la ribera, mentre que en la
nostra valoració té una imponancia més gran la composició f1orística.

4.4. Funcions ecologiques de la vegetació de ribera
Analitzanl la geometria deis polígons del mapa de vegetació de ribera es pOI
constatar una situació d'aprimament i perdua de conlinu'itat deis mateixos. Aixo té
importants conseqüencies pel funcionament del corredor ripari com a element que
permetla connecuvitat ecologica dins el paisatge. La manca de vegetació de ribera
a molts trams deis rius andorrans degut a la conslTUcció d'infraslTUctures i la urbanitzaci6, implica la impermeabilització de la interfase o frontera entre la ribera i el
riu (TISCHENDORF & FAHRIG, 2000). Aixo pot condicionar greument determinades
funcions ecologiques de les riberes, com la laminació d'avingudes, la retenció de
sediments o I'absorció de nutrients (SABATER el al., 2000). La val! d'Ordino, la vall
d'Incles i la val! de Pal són les darreres valls andorranes imponants on aquesta si{uació és encara evitable.

4.5. Zones d'especial ¡nteres
Els criteris adoptals per tal d'incloure un espai en aquesta lIista s6n la singularitat i biodiversitat en el context andorra. També el paper funcional en els sistemes
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Figura 1. Xarxa hidrografica d' Andorra i zones d'especial intereso
Hydrographyc network of Andorra and zones 01 special interest.

naturals andorrans de determinats trams fluvials, especialment en relaci6 al manleniment de la connectivitat ecologica. Aquest fet implica que determinades zones
s6n importants independentment de la presencia d'una o altre especie, com és el
cas deis darrers trams de les valls principals que mantenen certa naturalitaL També
hem considerat el nivel1 d'amenaiYa en relaci6 a la proximitat a nuclis habilalS, accessibilitat, etc., que augmenten la urgencia en la presa de decisions. A continuaci6 es
comenten el diferents espais (vegeu la figura 1), ordenats segons la priorüat amb la
que cal actuar i la seva importancia ecologica.
Riu de Tristaina i ríu Valira del Nord entre el coll d' Abos i Arans - Entre el coll

d' Abos i Arans trobem ('entoen fluvial no encaixat més ben conservat de tot el
Principal. Aquí el riu presenta una salzeda subalpina amb megaforbies exuberant i
avellanoses humides, on trobem potser la major riquesa en especies propies de
boscos caducifolis humits (Fagera/ia) d'Andorra. EIs herbassars higrofils del
Ca/tllion s6n també molt rics i apareixen perites molieres amb Spllagfl1l11l, destacables per la baixa altitud d'aquesta IOCalilal, barrejades amb prats de dall del Polygollo-
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Trisetioll, de gran valor paisatgíslic. A més, I'entorn fluvial esta moit poc alterat
morfologicament, sense practicament obres de canalització. Un altre elemenl a
considerar per tal de valorar I'ioteres d'aquesl3 zona és la notable funció en la
connectivitat general deis sistemes naturals andorrans, a causa de la seva situaci6
geografica.
Cap4;alera del riu de Pal - Es tracla del millor exemple de vegelaci6 aquatica en
aigües riques en carbonats que hi ha a Andorra. Allram superior hi trobem barrejats
poblaments de salzeda subalpina, encara que difícils de tipificar fitosociologicament per la manca d'especies megaforbies característiques, i grans eXlensions de
jonqueres ca1cícoles del Molillioll. Aigües aval! del poble de Palla vegetació fluvial
resta dominada pel bosc caducifoli mixto especialment avellanoses riques en especies
de bascos humits (Fagetalia), allímit altitudinal superior de la freixeneda típica. La
vegetació arboria ha estat eliminada en alguns punts per afavorir les pastures i els
prats de dalJ, pero cal indicar I'absencia de vegetaci6 ruderal i nitrofila. En definitiva, és un espai interessanl per la gran diversilat d'especies i per I'originalitat f10rística que representa en un context andorra.
Gran Valira de la borda del Germa a la frontera hispano-andorrana - Entre la
borda del Germa i la frontera hi ha I'únic tram del Gran Valira on els marges
d'aquest riu no esta n massivament urbanitzats i canalitzals. Així, les terrasses
f1uvials estan poe modificades i encara hi Irobem notables extensions de prats de
dall de I'Arrhellarherioll. Als marges del riu abunden les salzedes montanes amb
pollancres (Sapollario-Salicelilm pl/rpureae), encara que I'elemenl Olés destacable
s6n els retalls de vemeda de plana (Equisero-Alnefll/ll ruberosum), que aquí presenta
alguna de les úhimes localilals a Andorra. Si no es prenen de forma urgent mesures
de conservació i gesti6 aquesta zona es pot veure irreversiblement alterada en pocs
anys.
Vall d'Incles - La vegetació del fons d'aquesta vall glacial esta dominada per extensos prats de dall del Polygollo-Trisefioll. No obstant, a les vores del riu apareix
un mosaic.de formacions aigualoses com ara molieres amb Sphagllum, herbassars
del Calrhioll i, puntualment, salzedes subalpines amb megaforbies (Belillo-AdeIlosty/erea). Paisatgísticament la zona té també un gran intereso
L'Arieja - Als marges del nu Arieja tTObem el millar exemple de salzeda subalpina
amb megafbrbies d' Andorra, en una extensió i qualilat que no és comparable a cap
aItre localitat. Així doncs, mohes especies del Berulo-Adellosrylere(1 tenen aquí les
millors poblacions. També és moh destacable la continuHat que presenta aquesta
comunitat al lIarg de Olés de dos quilometres, namés amb petites interrupcions en
les que els prats huOlits arriben fins al marge del curs d'aigua.
Ríu deis Cortals d'Anyós • És un deIs rius més ben conservats d' Andorra. Hi s6n
presents les di verses comunitats foreslals que de forma natural resseguirien els
rius del país, caOl ara vernedes (Equisero-Alneflll1l gllffinosae arhyrierosum), frei-
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xenedes (Brachypodio·Fraxillef1l11¡ excelsioris) i formacions de ribera ahimonta·
nes amb Salix cillerea i BelUJa pelldula. En aquest caso l'explotaci6 tradicional del
medi va coexistir amb el manteniment de la vegetaci6 de I'entom fluvial. fel excepcional en una vall oberra i que ha detenninat la creaci6 d'un enlOm paisalgístic de
gran qualilat i biodiversital.
Riu Madriu i Riu de Perafita - El conjunt de la vall del riu Madriu es pOI qualificar
d'excepcional a causa de la gran biodiversilal que presenla i de I'excel·lent estat de
conservaci6, fmit de I'aillamenl. No obstanl, les caraclerístiques morfologiques de la
vall, amb fans desnivells, condicionen el desenvolupament del hosc de ribera i detenninen la instaJ.Jaci6 més de boscos humits de vessant que d'autentiques formacions
vegelals de ribera. L'element vegetal més remarcable s6n els bosquets de Tilia
plmyphyllos del tram milja del rill, així com les petites forOlacions de planles
megaforbiqlles amb BelUla pubescells de la capc;alera.
Riu d'Enclar - Tant per la seva diversital com per la gran superfície ocupada, el
riu d'Enclar hostatja la millar representaci6 de sotabosc humil nemoral de tot Andorra, associat als extensos bascas caducifolis de ribera que ocupen lot el fondal.
La comunitat presenta una total continunat des de la capc;alera, i només en resta
absent AllIllS glwinosa. ConjuntaOlent amb el riu d'Aubinya és la millor mosLra de
gatelleda amb bedolls altimontana i també de freixeneda.
Riu d'Aubinya - És el millar bosc de ribera de I'estatge monta d'Andorra, amb
freixenedes i vemedes per sota deIs l. I00 metres d'altitud. S'ha preservat gracies
a les especials caracterísliques morfologiques de la vall, que han impedit el seu
aprofilament. Així, el nu d' Aubinya gairebé no té alteracions morfologiques en lot
el seu recorregutllevat del tram baix, 011 s'han fel algunes actuacions que han
mal mes fortament la ribera. El tram de majar imeres comen~a a l'aiguabarreig en·
tre el riu de Caborreu i el de Peguera i arriba fins al Pont de Faucellers.
Rius de Casamanya i de les Aubes - Conslitueix la segona zona d' Andorra en
quant a rierais amb aigües riques en carbonats. La vegetaci6 esla conslitu'ida
basicament per jonqueres calcícoles amb Molillia coerufea, encara que un xic Olés
pobres que les del riu de Pal. Tot i així, a causa de la raresa d'aquest ti pus d'habitat
a Andorra el seu interes és notable. També és destacable la freixeneda que trobem
al lram baix del nu de les Aubes fins a I'aiguabarreig amb el riu de Casamanya.
Riu Runer· A causa de la seva situaci6 geografica i de la practica inaccessibilitat del
seu fons. la vaJl de nu Runer presenta una gran nmuralital, encara que la vegelaci6 de
ribera només ocupa una estreta franja als marges del riu. Els elemems més deslacats
s6n una vemeda molt densa i els herbassars higrofils de la ca~alera.
L'únic problema actual de conservaci6 sembla relacional amb la proliferaci6
d'Jmpaliens blllfourii. No obstant, la derivaci6 de cabals i petits vessaments d'aigües
residuals provinents d' Arcavell podrien afectar greument la qualitat del curs d'aigua,
de forma natural ja for~a migrat.
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5. Conclusions
La vegetació de ribera d' Andorra presenta un ban nombre de comunitats vegetal s característiques, les quals hostatgen una notable diversitat norÍstica i fins ¡tal

alguns eJements singulars en un context pirinenc.
El corredor riparí del fans de les valls principals ha perdutla continui'lat abona
part del tenitori. En canvi, als cursos d'aigua secundaris els boscos de ribera mantenen una gran naturalil'at, especialrnent a punls de difícil accés.
Aquesta situació permel mantenir les poblacions de la majaria de taxons vegetals propis d'aquesls ambients, pero eompromet seriosament la supervivencia de

determinades comunitats vegetals eorn la vemeda de plana (Equiseto-Afile/11m glllrinosae) i la salzeda subalpina (Veratro·Salicetum bicoloris).
A Andorra es troben greument compro meses importants funcions ecológiques
de les riberes, com ara la connectivitat ecológica o la laminaci6 d'avingudes, a causa del creixement urbanfstic i l'ocupaci6 humana deis marges tluvials.
Per garantir la conservaci6 de la biodiversitat i ecologia deis rius andorrans és
necessari emprendre mesures de protecció i gestió de les riberes, que han de tenir
en compte I'existencia de trams fluvials d'especial intereso
La canografia de la vegetació a escala 1:5.000 és una eina útil per a l'anaJisi de
I'estat de conservaci6 de la vegetació de ribera a nivelllocal ¡regional.
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