
Montcortès
 Un estudi del poblament vegetal 

Institut Botànic de Barcelona
2014





Substrat





pastures



segolar

prats dalladors



Pulmonaria

 

longifolia
Centaurea

 

nigra

Espectre corològic



Ulmus

 

glabra

Merendera

 

montana

Geranium

 

pratense

Thymus

 

vulgaris



Grups d’hàbitats nombre

Aigües dolces 1

Vegetació

 

submersa o amb fulles flotants 5

Vegetació

 

helofítica de les vores d’aigua 4

Vegetació

 

de sòls inundats 3

Vegetació

 

de sòls xops o eventualment inundats 8

Vegetació

 

de sòls temporalment xops o inundats 3

Boscos, bardisses i vorades forestals 9

Matollars i timonedes 5

Prats de dall, pastures i pradells 8

Vegetació

 

antròpica 5
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Hàbitats d’Interès Comunitari

 

13
HIC Preferents

 

1 (poblaments de mansega)



Mapa de vegetació



Vegetació
 

aquàtica Potamogeton coloratus

Myriophyllum spicatum 

Utricularia australis



Vores d’aigua

Cladium mariscus

Iris pseudacorus

Typha domingensis



Sòls inundats

Mentha aquatica

Carex riparia



Scirpus lacustris

Sòls sempre humits o temporalment inundats

Lysimachia vulgaris

Carex disticha

Cirsium monspessulanum



Zonació
 

de la vegetació
 

a les vores de l’estany 
(catena típica)
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1.

 

vegetació

 

aquàtica
2.

 

pobl. de Typha domingensis
3.

 

canyissar
4.

 

com. de Carex riparia
5.

 

herbassar higròfil 
6.

 

pastura grassa
7.

 

pobl. d’

 

Utricularia/Ranunculus
8.

 

com de Carex disticha



Prats dalladors

Narcissus poeticus

Avenula pubescens

Trifolium incarnatum 
subsp. molineri



Pastures

Bromus erectus

Trifolium montanum

Filipendula vulgaris



Joncedes i timonedes

Thymelaea pubescens
Jonceda

Solell amb timoneda



Bardisses

Lonicera xylosteum 

Rosa moschata

Prunus insititia



Matollars  secs

Boixedes als costers de Ruixou

Genista scorpius (en flor)



Rouredes calcícoles

Prunus mahaleb

Quercus subpyrenaica



Rouredes silicícoles

Carex montana

Dianthus armeria



gatelleda
freixeneda

claps de carrascar



Vorades

Coronilla varia

Knautia arvernensis

Chaerophyllum aureum 



Vegetació
 

ruderal i antròpica

Matricaria

 

discoidea

Centaurea

 

cyanus

margallar

romasses



Conclusions

1.

 

L’espai estudiat al voltant de l’estany de Montcortès

 

enclou, 
malgrat un extensió

 

molt reduïda (unes 50 hectàrees), una 
considerable diversitat d’ambients

2. L’estudi florístic ha permès reconèixer 538 espècies

 

de 
plantes vasculars pertanyents a 76 famílies, les més ben 
representades de les quals són les Asteraceae

 

(15,7 %) i les 
Poaceae

 

(10,4 %)

3.

 

Els elements fitogeogràfics

 

més importants són, a banda del 
pluriregional

 

(38,4 %), l’euroberià

 

(34.5 %) i el mediterrani 
(14,4 %) 

4.

 

L’anàlisi de la vegetació

 

s’ha dut a terme, sobretot, 
mitjançant inventaris (42), que han portat a distingir-hi 31 
fitocenosis

 

diferents

5.

 

S’hi ha reconegut 51 tipus d’hàbitats diferents, que han estat 
delimitats en un document cartogràfic
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