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RESUM 

Donem a conèixer la composició floristica i el cicle anual 
de tres comunitats terofítiques que es presenten en indrets 
molt determinats del Massis de Cadiretes i en la veïna plana 
de la Selva. Aportem diversos inventaris del rar Isoetetum  
durieui i confirmem la Singularität floristica d'aquesta asso-
ciació. El Cyperetum flavescentis presenta un cicle vegetatiu 
i fenologie ben diferent al de la darrera comunitat. Finalment, 
la particular constitució floristica i, principalment, el cicle 
vegetatiu de determinades especies individualitzen el Scillo-
Ophioglossetum lusitanici (nova associació) del Tuberarietum  
guttatae i de 1'Isoetetum durieui. 

RESUMEN 

Presentamos la composición floristica y el ciclo anual 
de tres comunidades terofíticas del Macizo de Cadiretes y del 
vecino llano de la Selva (Gerona). Aportamos diversos inventa
rios del raro Isoetetum durieui, confirmando la singularidad 
floristica de esta asociación. ËT Cyperetum flavescentis presen 
ta un ciclo vegetativo y fenològico muy distinto al de la últi
ma comunidad. Finalmente, la particular constitución floristica 
y el ciclo vegetativo de determinadas especies individualizan 
el Scillo-Ophioglossetum lusitanici (nueva asociación) del 
Tuberarietum guttatae i del Isoetetum durieui. 

RÉSUMÉ 

On étudie la composition floristique et le cycle annuel 
de trois communautés térophytiques du Massis de Cadiretes et 



de la voisine plaine de la Selva (Girona, NE de l'Espagne). 
On présente divers inventaires du rare Isoetetum durieui en 
confirmant sa singularité floristique. Le Cyperetum flavescen-
tis présente un cycle végétatif et phénologique très différent. 
Finalement, la particulière constitution floristique et le 
cycle végétatif de quelques espèces individualisent le Scillo-
Ophioglossetum lusitanici (association nouvelle) du Tuberarie-
tum guttatae et de 1'Isoetetum durieui. 

INTRODUCCIO 

La notabilitat floristica de la comarca de la Selva ja 
ha estât comentada per diversos autors (vegeu BOLOS 1959). 
El Massís de Cadiretes, petita serralada que separa la plana 
de la Selva del mar, conté també diverses particularitats tant 
florístiques com fitosociològiques. La troballa de Drosera  
rotundifolia i Hypericum elodes per FONT i QUER (19491 I la 
localitat de Sphagnum subnitens assenyalada per VIÑAS (1982) 
donen a aquest massis plenament mediterrani un remarcable inte
rés com a centre relictual d'espècies d'afinitats atlantiques 
que, temps enrera, devien estar àmpliament representades en aques 
tes contrades. Finalment, la presencia de boscos humits ais 
fons de les valls, rics en especies eurosiberianes, ja ha estât 
indicada per BALLESTEROS (1981). 

En el.présent treball hem estudìat la constitució floris
tica i la dinàmica d'una sèrie de pradells de teròfits rics 
en petites especies intéressants, que solen passar desaperce-
buts donada la petita extensió que ocupen en el paisatge vege
tal. La possibilitat d'estudiar en una mateixa zona tres tipus 
diferents de comunitats d'anuals ens permet posar de manifest, 
com veurem, el lligam entre la disponibilitat hídrica i deter-
minades especies. 

METODOLOGIA 

Durant els anys 1980 i 1981 vàrem realitzar una sèrie 
de prospeccions florístiques per tota la zona compresa entre 
les poblacions de Lloret, Vidreres, Llagostera, Santa Cristina 
d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Tossa, localitzant alguns in-
drets on apareixien Ophioglossum lusitanicum, Isoetes durieui  

o Cyperus flavescens. Despres de fer els inventaris correspo-
nents durant els mesos de maig i juny vàrem escollir tres loca-
litats caracteritzades per la presencia d'aquestes tres espe
cies i, un cop senyalitzada la zona inventariada, vàrem efec
tuar visites mensuals en aquests llocs refent l'inventari cada 
vegada. Aquest es limitava a aplicar la metodologia sigmatista 
a la zona assenyalada i a indicar 1'estât fenologie (estéril, 
fértil, fructificat) de cada espècie. Paral.lelament enregistra 
vem l'aigua disponible per a les plantes a quatre centimètres 
de fonderia mitjançant un higrômetre de contacte. Coincidint 
amb el màxim desenvolupament de les comunitats realitzàrem 
visites paral.leles a tots els llocs d'on es presenten inventa
ris per tal de completar-los i comprovar llur comportament 
semblant al de les comunitats de les localitats que se seguien 
periòdicament. La tria d'aquestes localitats va fer-se subjec-
tivament, prenent com a criteri principal per a èsser escolli-
des la seva proximitat al nostre H o c de residencia. 



En eis inventaris que presentem no s 1indica el recobriment 
ja que aquest varia durant l'any. Les xifres d'abundancia i 
sociabilitat representen en cada cas, les máximes dins la serie 
d 1inventaris efectuats. La humitat del sol s'expressa en percen 
tatge de grams d'aigua capil.lar retinguda per gram de söl T 
aigua, dades que hem obtingut després de calibrar 1'higrometre. 

RESULTATS 

Eis pradells d'anuals amb Ophioglossum lusitanicum, les 
comunitats de terófits presidides per Isoetes durieui, i eis 
petits herbassars higrófils amb Cyperus flavescens constituei-
xen tres associacions ben definides i caracteritzades tant 
per llur constitució florística com per llur cicle vegetatiu 
i fenologic, el qual va íntimament lligat a la disponibilitat 
hídrica del sol. A continuado les exposem separadament. 

Scillo-Ophioglossetum lusitanici nova ass. 

Pertanyen a aquesta associació eis vuit inventaris repre
sentáis a la Taula I, el segon deis quals és el tipus. Florís-
ticament és caracteritzada per Ophioglossum lusitanicum, mentre 
que Scilla autumnalis, Dipcadi serotinum i Allium sphaerocepha-
lon son bones diferenciáis respecte al Tuberarietum guttatae, 
associació ben representada en el territori estudiat. 

La totalitat d 1inventaris provenen de petits replans saulo 
nenes, envoltats per roca granítica, amb sol esquelétic de 
pocs centímetres de gruix on creix algún arbust escadusser 
(Cistus, Erica, Lavandula) que pot sobreviure durant l'estiu 
si aquest no és extraordináriament sec. Eis nombrosos espais 
lliures son ocupats per plantes anuals siliclcoles que presen
ten un máxim desenvolupament primaveral, i per geöfits especiaJL 
ment adaptats a viure en aquests ambients pedregosos. La cober
tura de líquens (Cladonia foliácea, C. mediterránea, C. subran-
giformis) i briöfits (Campylopus pilifer, Entosthodon obtusus, 
Hypnum cupressiforme, Cephaloziella" sp.) acostuma a esser con
siderable. La vegetación que envolta aquests pradells sol estar 
constituida per brolles (Lavandulo-Ericetum scopariae, Cisto-Sa- 
rothamnetum catalaunici) que es transformen en una sureda 
(Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum) en eis indrets 
amb uñ sol mes profund i lliures d 1 explotado forestal. De 
fet, el Scillo-Ophioglossetum lusitanici representa una fase 
en la successió primaria que enllagaria les comunitats casmofí-
tiques amb Asarina procumbens i Sedum hirsutum (Asarino-Sede-
tum) amb les brolles del Cistion. La comunitat es presenta 
al Massís de Cadiretes entre el nivell del mar i altituds prope
res ais 400ms.m. (Montclar). 

La humitat del sol és fortament oscil.lant i totalment 
dependent de les pluges. Eis máxims i mínims d'aigua disponible 
es presenten en qualsevol época atenent a la distribució pluvio 
métrica de l'any en qüestió (Gráfica 1 ) . El poc söl existent 
provoca una retenció d'aigua molt minsa que pot evaporar-se 
fins i tot a l'hivern. Aquests altibaixos en la disponibilitat 
hídrica son eis responsables de la gran irregularitat d'apari-
ció d' Ophioglossum lusitanicum i de les fulles verdes de les 
especies diferenciáis de 1'associació. Si 1 1aigua es manté 
en el söl durant un mínim de temps, aquests geofits aprofiten 
per a treure les fulles que faran llur f u n d ó fotosintética 
fins que un nou descens en la humitat del sol les marceixi. 



Ophioglossum lusitanicum aprofita, cada cop, per a fructific&r; 
Dipcadi serotinum, si bé floreix preferentment a la primavera, 
també pot fer-ho a la tardor; Alllum sphaerocephalon floreix 
només a la primavera i Scilla autumnalls a finals d'estiu o 
a principis de tardor. Les espècies anuals comencen a aparèi-
xer, en forma de plàntules, tôt al llarg de l'hivern, assolint 
un màxim als mesos d'abril i maig, quan fructifiquen, per mar-
cir-se a finals de maig. Els arbusts i Sedum sediforme es man-
tenen durant tôt 1'any, encara que a la quasi totalitat de 
les plàntules de Cistus i Erica que germinen a la primavera 
no aconsegueixen sobreviure l'eixut estiuenc; fins i tôt hem 
observât en alguns indrets (inventari 6 ) , la mort de la totali
tat d'arbusts (excepte un peu de Rosmarinus officinalis) durant 
el sec i calorôs mes de juliol de 1'any 1983. 

Fitosociolôgicament aquesta comunitat s'inclou dins 
l'aliança Tuberarion guttatae i és molt propera al Tuberarietum 
guttatae, associaciô que iT Massis de Cadiretes apareix en 
els marges i en els camins poc transitats. El Tuberarietum es 
diferencia del Scillo-Ophioglossetum per la manca dels geofits 
que caracteritzen aquesta comunitat i per l'élevât grau de presència de 
Tuberaria guttata, Lathyrus angulatus, Trifolium glomeratum, T. campes-
guttata, Lathyrus angulatus, Trifolium glomeratum, T. campes-
tre, Cerastium pumilum i molts altres terôfits que son quanti-
tativament poc o gens importants al Scillo-Ophioglossetum. 
El Tuberarietum guttatae és interprétable, gairebe sempre, 
com ~& ûltim nivell de degradaciô de la vegetaciô climàcica 
i représenta l'inici de la reconstituciô de la vegetaciô en 
una successiô secundària; aixô el diferencia del Scillo-Ophio
glossetum que es desenvolupa ûnicament en aquells replans de 
roca on la fondària de soi és suficient per a mantenir alguns 
geôfits i terôfits i que forma part, per tant, d'una série 
de successiô primària. 

Isoetetum durieui Br.-Bl. (1931) 1935 

L'Isoetetum durieui (Taula II) es présenta, de forma oca-
sional, per tôt el Massis de Cadiretes en altituds que oscil.len 
entre els 50 i els 200 ms.m. Es localitza en indrets que roma-
nen la major part de 1 ' any amb una disponibilitat hidrica ele-
vada perô que s'assequen a l'estiu, almenys per un période 
de temps prou ample per tal que no puguin constituir-se jonque-
res. Aquests indrets solen ésser marges de camins poc frequen-
tats (invs. 2, 3, 6 i 7 ) , replans saulonencs envoltats per 
roca granitica i amb soi esquelètic, propers a surgències d'ai-
gua (invs. 4, 7 i 8) o bé clarianes situades entre la brolla 
(Lavandulo-Ericetum scopariae) amb soi escàs que es mante xop 
durant tôt l'hivern i la primavera (inv. 1 ) . Podem afirmar 
que és, doncs, una comunitat que substitueix els pradells de 
terôfits del Tuberarietum guttatae i del Scillo-Ophioglossetum  
lusitanici en aquells llocs que, llevat dels mesos d'estiu, 
mantenen un soi humit. 

La humitat del soi és molt mes constant que en el Scillo-
Ophioglossetum lusitanici de tal forma que ja no és totalment 
dépendent del règim pluviométrie. Durant els dos anys en que 
hem seguit el cicle només en quatre ocasions el soi ha quedat 
totalment eixut (Gràfica 2 ) , sempre a l'època en la quai el 
minim de pluges coincideix amb elevades températures (juliol). 
Les tempestes d'agost retornen a 1'Isoetetum durieui una humi
tat passatgera ja que les altes températures solen tornar a 



assecar el terreny. De fet, hi ha assegurança d'aigua només 
durant el période d'octubre a juny. El cicle vegetatiu comença 
a la tardor, després de la temporada de pluges, quan' apareixen 
les fulles de Scilla autumnalls i, mes tard, les d'Isoetes 
durieui i plàntules d'Anagallls arvensis ssp. phoenlcea. Diver-
sos brlòfits (Fossombronia caespitiformis, Bryum alplnum, Bryum 
pseudotriquetrum, Riccia beyrichiana) poden assolir recobri-
ments elevats. Durant tot l'hivern van apareixent les especies 
anuals que caracteritzen la comunitat però no és fins a la 
segona quinzena d 1abril que el nombre d'especies augmenta brus-
cament per tenir el màxim a finals de maig. Les primeres calors 
del mes de juny assequen totalment el terreny i marceixen les 
plantes. És destacable que Isoetes durieui es marceixi a finals 
de maig, quan la humitat del sòl és encara elevada, coincidint 
amb el màxim desenvolupament de la comunitat i una abundancia 
extraordinària de petits joncs (Juncus tenageia, J. pygmaeus, 
J. bufonius, J. capitatus). El cicle fenologie es molt mes 
reduït que el vegetatiu. Les plàntules que apareixen durant 
l'hivern i l'inici de la primavera no floreixen fins el mes 
de maig, assolint un màxim (si hi ha prou humitat en el sòl) 
a principis de juny. Algunes especies no apareixen fins el 
mes de maig i en els anys amb poques pluges primaverals (1983) 
no arriben a fructificar i, probablement, tampoc no germinen; 
aquest és el cas de Scirpus setaceus, Juncus tenageia, J. bufo
nius , J. pygmaeus, Exaculum pusillum i Cicendia filiformis. 
En canvi, especies d 1 ecologia mes restringida i considerades 
com a mes estrictes de 1'Isoetion (vegeu Taula II)si que van fruct-
tificar aquest any. Després de Tes tempestes estiuenques s'ob
serva un petit màxim en la florida i fructificació provocat 
per algunes especies acompanyants com son Scilla autumnalis, 
Sporobolus indicus, Danthonia decumbens i Digitarla sanguina-
lis. 

Cyperetum flavescentis W. Koch 1926 

Els sis inventaris que presentem d'aquesta comunitat teñen 
procedencia diversa. Els tres primers s'han originat com a 
conseqüéncia de l'obertura d'un cami en el Sot de les Voltes, 
entremig de 1 1Osmundo-Lauretum. El quart prove d'un marge de 
cami humit i els dos darrers del torrent que baixa de la Plana 
Basarda. Tots ells es caracteritzen per representar estadis 
successionals poc avançats que seguirán la seva cursa (si no 
hi ha nous disturbis desestabilitzadors) fins a formar jonque-
res i, posteriorment potser, la reconstitució del bosc primi-
tiu. En el cas deis dos darrers inventaris la desestabilitza-
ció és natural i té H o c cada any, amb les crescudes del tor
rent que impedeixen la formació de jonqueres, ben representades 
pocs decimetres mes amunt. Originàriament, aquesta associació 
ocuparia els marges dels rierols i torrents amb aigua permanent 
i no recoberts per bosc per la manca d'un sol profund. Aquesta 
situació no és rara en el vessant nord del Massís de Cadiretes 
on les rieres i torrents poden estar desproveïts d'un bosc 
de ribera dens; en canvi, és molt mes rara a la riera de Tossa 
on els boscos de caducifolis (Lamio-Alnetum glutinosae, Carici-
Salicetum catalaunicae, Polysticho-Coryletum blechnetosum) 
ó" laurifolis (Osmundo-Lauretum) recobreixen quasi totalment 
els rierols. El Cyperetum flavescentis sol ocupar una posició 
intermedia entre les jonqueres del Junción acutiflori amb Carex 



punctata, Molinia coerulea, Succisa pratensis i diversos Jun
cus , I el poblament de macrôfits deis rierols amb Potamogetón  
polygonifolius i, ocasionalment, Hypericum elodes (Hypericion 
elodis) . Corn es pot observar la vegetado d 1 aquests fons de 
valls té una forta irradiado atlántica tant si ni ha una co
bertura forestal cora si n'és desproveída. 

La humitat del sol és mes constant encara que a 1 ' Isoete-
tum durieui. Durant els dos anys estudiats només en una sola 
ocasió (juliol de 1983) el sol era eixut (Gráfica 3 ) , malgrat 
que durant 1 1agost de 1982 també ni va haver un descens notable 
en la disponibilitat hídrica. És destacable el gran nombre 
d'hemicriptôfits présents a la localitat estudiada, els quais, 
no obstant, teñen un recobriment molt menor que les especies 
anuals (inventari 1, Taula III). Aquests hemicriptôfits mante-
nen el nombre d 1especies relativament élevât durant l'hivern 
i augmenten a finals de primavera. El màxim desenvolupament 
de la comunitat és clarament estiuenc (juny a setembre) coinci-
dint, ôbviament, amb el période de florida i fructificado 
de la majoria de les especies. Cyperus flavescens sol aparèixer 
a principis d'estiu si hi ha prou humitat en el soi; si no, 
es desenvolupa després de les tempestes d 1agost que retornen 
al sol 1'aigua perduda. 

L'estrat muscinal del Cyperetum flavescentis no acostuma 
a estar gaire desenvolupat 1 les especies solen créixer sobre 
el sauló amarat d 1aigua. Aixô no obstant, en alguns indrets 
del Massis, en.els marges dels petits rierols, apareixen peti
tes aglomeracions de moïses (Philonotis fontana i altres) sobre 
les quais es desenvolupen Scirpus setaceus, diversos Juncus, 
Carex punctata, C. demissa, Centarium erythraea, Succisa pra
tensis i Hypericum tetrapterum, entre altres especies. Caldria 
realitzar un estudi mes aprofundit per a esbrinar la seva posi-
ció fitosociolôgica. A priori hom observa una barreja d 1espe
cies del Nanocyperion flavescentis, el Junción acutiflori i 
el Cardamino-Montion. La dominancia d'algunes moïses présents 
a les comunitats d'Oxycocco-Sphagnetea (Campylium stellatum, 
per exemple), la presencia de Drosera rotundifolia i 1 1existèn-
cia d'almenys una petita torbera de Sphagnum subnitens no ex-
clouen, perô, una possible relació d 1aqüestes comunitats amb 
les torberes. 

DISCUSSICI I CONCLUSIONS 

El Scillo-Ophioglossetum lusitanici s'estén per tot el 
Massis de Cadiretes, principalment en el seu vessant maritim. 
Eis poblaments d 1anuals de primavera amb Ophioglossum lusitani-
cum del Jardí Mar i Murtra de Blanes (FOLCH 1976) deuen poder 
èsser inclosos en aquesta associació. També hem observât Ophio
glossum lusitanicum al Cap de Creus, vora el Club Méditerranée, 
on forma part de petits pradells d'anuals amb una ecologia 
semblant als del Massis de Cadiretes. Finalment, LLORENS (1979) 
comenta 1'existencia de pradells amb Ophioglossum lusitanicum, 
Scilla autumnalis, Narcissus serotinus I d'altres especies 
situats al voltant de 1 1Isoetion amb Ranunculus baudotii a 
Mallorca. Serien necessaris estudis detinguts d 1aqüestes comuni
tats per esbrinar si la seva constitució floristica és identi-
ficable amb la del Sc illo-Ophioglossetum. 

L'Isoetetum durieui del Massis de Cadiretes és extraordi-
nàriament rie en especies pròpies d 1aquests ambients ja des-



crits per BRAUN-BLANQUET (1931) i tractats mes àmpliament per 
MOOR (1937). A casa nostra CADEVALL (1936) ja indicava 1'exis
tencia d'Isoetes durieui als Països Catalans. A. i 0. de BOLOS 
(1950) citen aquesta especie de la Roca del Vallès i donen 
una llista d'especies caractéristiques de 1'Isoetion. BOLOS 
(1959) presenta dos inventaris de l'Isoetum durieui de la Plana 
de La Selva, un deis quais deu ésser geogràficament molt proper 
als efectuáis per nosaltres a Santa Cristina d'Aro. MONTSERRAT 
(1955-64) retroba 1 ' Isoetes al Vallès on recull també una serie 
de plantes prôpies de 1'Isoetion. Mes recentment, BOLOS & al. 
(1970) estudien l'Isoetetum durieui de la zona silicícola del 
Cap Favàritx (Menorca) oñ ño deu esser rar (MONTSERRAT MARTI 
1981; CARDONA & RITA 1982). Els pocs inventaris que disposem 
de l'Isoetetum durieui del Cap de Creus (dades prôpies inédi
tes) son "semblants als del Massís de Cadiretes. Hi manquen, 
pero, algunes especies que potser apareixerien si es fes un 
estudi mes minuciós (Trifolium dubium, Lythrum borysthenicum, 
Cicendia filiformis, Exaculum pusillum, Hypericum humifusum, 
etc. ) . En canvi, HT apareix Radiola linoides i l'estrat musci-
nal hi és molt mes ben desenvolupat, amb diverses hépatiques 
i Anthoceros. Creiem intéressant assenyalar que la posició 
microtopogràfica de 1'Isoetetum del Cap de Creus coincideix 
amb la que al Massis de Cadiretes ocupa el Cyperetum flaves-
centis, principalment en la seva variant amb Drosera rotundifo-
lia I" Anagallis tenella. En efecte, tots eTs inventaris que 
disposem del Cap de Creus provenen dels marges dels petits 
rierols que recorren els fons de les valls, totalment desproveï_ 
des de boscos de caducifolis equiparables als que existeixen 
al Massis de Cadiretes. Corn a resum podem dir que 1'Isoetetum  
durieui apareix en aquells ambients mediterranis i silicicoles 
que als Països Catalans es limiten a les comarques costaneres 
del nord de Barcelona, la provincia de Girona, la zona nord 
de Menorca y la Catalunya Nord. 

El Cyperetum flavescentis substitueix ecolôgicament 
l'Isoetetum durieui en la muntanya mitjana (vegeu BOLOS 1956; 
VIVES 1964; VIGO 1968) i baixa ocasionalment al domini de 1'al-
zinar (FOLCH 1981). No és estrany, dones, que es presenti en 
els fons de les valls del Massis de Cadiretes on la vegetado 
permanent és constituida per boscos de caducifolis. Recentment, 
BOLOS i MASALLES (a BOLOS 1979) descriuen el Junco-Isolepidetum  
setaceae del Cabrerès i el Montseny. La seva constitució floris 
tica és semblant a la dels nostres inventaris i, en la nostra 
opinió, no és clarament diferenciable del Cyperetum flavescen
tis. 

El factor écologie que aparentment regeix la distribució 
de les tres comunitats que han estât objecte d'aquest treball 
sembla ser la humitat. S'observa una estrategia ben clara orien 
tada a aprofitar els périodes amb aigua disponible en els geô-
fits del Scillo-Ophioglossetum lusinatini, consistent en emetre 
els ôrgans fotosintètics a qualsevol época de 1'any que sigui 
favorable. Evidentment, aquesta estrategia és, en aquests am
bients amb sol pedregós i esquelètic, molt mes efectiva que 
la dels terôfits, els quais depenen exclusivament de 1'existen
cia de pluges primaverals que no sempre es presenten (1'any 
1983, per exemple). Ophioglossum lusitanicum és l'espècie mes 
ben adaptada en aquest ambient ja que aprofita les bones condi-
cions per a emetre també les petites espigues fèrtils. El màxim 
desenvolupament de la comunitat s'observa a finals d'abril 



i principis de maig. L'Isoetetum durieui, en canvi, té assegu-
rada l'aigua durant tot l'any, llevat de l'estiu. L'estrategia 
de les especies consisteix a germinar i fructificar ben entra
da la primavera (màxim desenvolupament de finals de maig a 
principis de juny) , aprofitant així els dies mes llargs de 
l'any per a dur a terme llur activitat. Això no deixa de tenir 
el seu rise ja que 1'existencia de pluges primaverals i la 
manca de fortes calors pre-estiuenques no están, com hem pogut 
comprovar, garantides. Finalment, les especies del Cyperetum 
flavescentispresenten un desenvolupament màxim i un cicle feno
logìe clarament estival (finals de juny i mes de juliol) com 
correspon a una comunitat que té assegurada la disponibilitat 
hidrica fins i tot a l'estiu, malgrat que el sòl pugui quedar 
eixut durant curts périodes. 

SINSISTEMATICA DE LES COMUNITATS ESTUDIADES 

CI. Tuberarietea annua Br.-Bl. 1952 
Ord. Tuberarietalia guttatae Br.-Bl. 1940 

Al. Tuberarion guttatae Br.-Bl. 1931 
Ass. Scillo-Ophioglossetum lusitanici nova 

Cl. Isoeto-Nanojuncetea Br.-Bl. & Tx. 1943 
Ord. Isoetetalia Br.-Bl. 1931 

Al. Isoetion Br.-Bl. 1931 
Ass. Isoetetum durieui Br.-Bl. (1931) 1935 

Al. Nanocyperion flavescentis W. Koch 1926 
Ass. Cyperetum flavescentis W. Koch 1926 
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Gràfica 1 - Evolució de la humitat, cicle vegetatiu i fenolo-
logia al Scillo-Ophioglossetum lusitanici del Puig Ventos 
(inventari 2, taula I) durant els anys 1982-1983. Linia con
tinua: aigua retinguda en el sòl. Linia de ratlles: nombre 
d 1especies vives (o amb òrgans aeris). Linia de punts: nombre 
d'especies fèrtils. Part superior de la gràfica (en negre): 
Ophioglossum lusitanicum observable i (excepte el 24-2-83) 
fértil (percentatge d'individus fèrtils no représentât). 



Gràfica 2 - Evolució de la humitat, cicle vegetatiu i fenolo
gia a 11Isoetetum durieui d'Aiguafina (inventari 1, taula 
II) durant els anys 1982-1983. Línia continua: aigua retingu-
da en el sòl. Línia de ratlles: nombre d'especies vives (amb 
organs aeris). Línia de punts: nombre d1especies fèrtils 
(hem considérât que Isoetes durieui tenia macrospores i mi
crospores tot l'any). Part superior de la gràfica (en negre): 
Isoetes durieui amb fulles verdes. 



Gràfica 3 - Evolució de la humitat, cicle vegetatiu i fenolo
gia al Cyperetum flavescentis del Sot de les Voltes (inventa
ri 1, taula III) durant els anys 1982-1983. Linia continua: 
aigua retinguda en el sòl. Línia de ratlles: nombre d 1espe
cies vives. Línia de punts: nombre d 1especies fèrtils. Part 
superior de la gràfica (en negre): presencia de Cyperus fla-
vescens. 



TAULA I Scillo-Ophioglossetum lusitanici nova ass. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Area (ra ) 1.0 0.8 0.5 2.5 1.0 3.0 1.0 0.7 

Caractéristiques i diferenciáis 
de l'ass. respecte el Tuberarie 
turn guttatae 
Ophioglossura lusitanicum 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 + 
Scilla autumnalis 2.1 2.1 + 2.1 2.1 2.1 2.1 + 
Dipcadi serotinum . 1.2 1.2 2.1 2.1 1.2 + 
Allium sphaerocephalon • 1.1 1.2 1.1 1.2 + + 

Caractéristiques d'ai., ord. i cl. 
Linum trigynum 2.2 1.2 + 2.1 + + + 1.1 
Hypochoeris glabra 2.1 1.1 + 1.1 1.2 
Asterolinon linum-stellatum + 1.1 + 1.1 1.1 
Micropyrum tenellum 1.2 + + 1.3 1.1 
Aira cupaniana 2.1 1.1 3.1 + 
Aira caryophyllea ssp. 
caryophyllea + + 1.2 1.1 
Tuberaria guttata 1.1 + 1.1 
Briza maxima 1.2 + 
Senecio lividus + 1.1 + 
Crassula tillaea 1.1 1.1 
Logfia gallica 2.1 + 
Leontodón taraxacoides ssp. 
longirostris 1.3 
Galium divaricatum 1.1 
Sedum caespitosum 1.1 
Vulpia myuros 
Crucianella angustifolia + 
Tolpis barbata + 

Companyes 
Sedum sediforme + + + + 2.2 2.1 
Lavandula stoechas + + 1.1 2.2 2.2 
Erica arborea + + + 1.2 + 
Cistus salviifolius 1.1 1.2 + 1.1 . 
Cistus monspeliensis 1.1 + 1.2 + 
Erica scoparia + + • + + 
Anagallis arvensis ssp. 
phoenicea 2.1 + 1.1 
Thapsia villosa + 1.3 1.3 
Calluna vulgaris + 1.1 
Hypochaeris radicata + 1.1 + 
Rosmarinus officinalis 2.1 
Carex hallerana + 1.3 
Odontites lutea + 1.1 
Misopates orontium + + 
Stachys arvensis + + 

5 



Presents en un sol inventari: 

Inv. 2: Thymus vulgaris. 

Inv. 5: Sedum hirsutum, Polycarpon tetraphyllum, Juniperus oxycedrus. 
Inv. 6: Centaurium maritimum. 
Inv. 7: Hypericum perforatum 
Inv. 8:Anthericum liliago (1.2), Serapias lingua (1.1), Euphorbia exigua  

(1.1), Ruta angustifolia. 

Criptògames: 
Inv. 1: Cladonia mediterranea (3.3), Campylopus pilifer (2.2), Cladonia  

foliácea (1.3), Frullania tamarisci (1.3), Fossombronia caespiti-
formis (1.3), Parmelia stenophylla (+), Entosthodon obtusus (+), 
Hypnum cupressiforme (+), Cephaloziella sp. (+). 

Inv. 2: Cladonia foliácea (2.3), Cladonia mediterranea (1.3), Campylopus  
pilifer (1.3), Tortella cf. nitida (+), Cephaloziella sp. (+), 
Frullania tamarisci (+). 

Inv. 3: Cladonia foliácea (2.3). 
Inv. 4: Cladonia mediterranea (2.3), Cladonia foliácea (1.3), Parmelia  

stenophylla (1.3), Campylopus pilifer (+), Tortella cf. nitida  
( + )• 

Inv. 5: Cladonia foliácea (2.3), Cladonia subrangiformis (2.3), Campylopus  
pilifer (3.3). 

Inv. 6: Cladonia foliácea (1.3), Campylopus pilifer (1.3), Parmelia steno-
phylla (+), Fossombronia caespitiformis (+), Tortella cf. nitida  
(+), Entosthodon obtusus (+), Cephaloziella sp. (+). 

Inv. 7: Cladonia foliácea (4.4), Cladonia subrangiformis (2.2), Campylopus  
pilifer (1.3), Parmelia stenophylla (+), Cladonia mediterranea  
(+), Cephaloziella sp. (+). 

Inv. 8: Cladonia foliácea (3.4), Cladonia subrangiformis (3.2), Campylopus  
pilifer (2.3), Tortella cf. nitida (2.2), Bryum alpinum (+), Cla
donia mediterranea ( + ) . 

Localitats dels inventaris: 

Inv. 1 
Inv. 2 
Inv. 3: 
Inv. 4 
Inv. 5 
Inv. 6-
Inv. 7 
Inv. 8 

Vessant Nord del Puig Ventós (Tossa, DG92), 215 ms.m. 
Vessant Sudoest del Puig Ventós (Tossa, DG92), 205 ms. 
Primer Molto de Pola (Tossa, DG92), 160 ms.m. 
Segon Molto de Pola (Tossa, DG92), 155 ms.m. 
Segon Molto de Pola (Tossa, DG92), 165 ms.m. 
Sota el segon Molto de Pola (Tossa, DG92), 140 ms.m. 
Torrent de Plana Basarda (Santa Cristina d'Aro, DG92), 
Torrent de Plana Basarda (Santa Cristina d'Aro, DG92), 

80 ms.m. 
90- ms.m. 



TAULA II Isoetetum durieui Br. Bl. (1931) 1935 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Area (m^) 2.0 1.4 2.0 0.5 2.0 2.5 3.5 1.0 

Caractéristiques d'ass. i d' al. 
Isoetes durieui 2.1 2.1 1.2 1.1 2.1 1.1 1.2 2.2 
Juncus capitatus 1.1 2.1 1.1 + 1.2 2.1 4- 2.1 
Aira elegantissima 1.2 + + 1.1 2.1 1.1 
Lotus angustissimus 2.2 1.1 1.1 1.1 1.1 
Centaurium maritimum 1.2 + 1.3 + • 
Trifolium dubium + 1.1 + 
Lythrum borysthenicum + 

Caractéristiques d'ord. i de el. 
Juncus bufonius s.l. 1.1 2.1 1.1 1.1 2.1 2.1 2.1 1.1 
Juncus tenageia 2.1 + 2.1 1.1 1.2 + 1.1 + 
Scirpus setaceus 1.2 1.1 1.1 2.1 2.1 2.1 1.1 
Lythrum hyssopifolia + + + 2.1 + + 2.1 
Anagallis minima 2.1 + 2.1 2.1 + 1.1 
Juncus pygmaeus 2.1 2.1 2.1 2.1 
Mentha pulegium 1.3 1.1 1.1 2.1 
Hypericum humifusum + + 1.2 1.3 
Sagina subulata + + + 
Cicendia filiformis 1.1 2.1 2.1 
Trifolium glomeratum 1.3 + ++ 
Moenchia erecta 2.1 1.1 
Exaculum pusillum 1.1 + 
Scirpus cernuus + 1.1 • 
Sagina apetala + 1.1 
Lotus parviflorus + + 

. • 
Montia fontana ssp. chondrosperma 1.1 

Transgressives de la classe 
Tuberarietea guttatae 
Logfia gallica + + 1.2 + 1.1 + • 
Leontodón taraxacoides ssp. 
longirostris 2.1 . 1.1 + 1.1 1.1 
Hypochoeris glabra + 1.2 + + • 
Tuberaria guttata + 1.2 1.1 + + 
Aira caryophyllea ssp. 
caryophyllea 2.1 1.1 1.2 2.1 • • 
Vulpia bromoides 1.1 + 2.1 1.1 • 
Aira cupaniana 1.1 1.1 + • 
Galium divaricatum 1.1 + 2.1 • • 
Trifolium campestre . + + • 
Vulpia myuros 2.1 • • 
Linum trigynum 1.1 • • 
Ornithopus pinnatus 1.2 + • 
Aira tenorii 1.2 • 
Cerastium semidecandrum + + • 
Crassulla tillaea • • + + • 
'folpis barbata 



Cerastium pumilum 
Ornithopus compressus 
Asterolinon linum-stellatum 
Lathyrus angulatus 
Myosotis stricta 
Aira caryophyllea ssp. 
multiculmis 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.1 

Companyes 
Danthonia decumbens 1.3 
Erica scoparla +pl. 
Agrostis castellana 
Serapias lingua 2.2 
Gastridium lendigerum 1.1 
Anagallis arvensis ssp. 
phoenicea 1•1 
Odontites lutea + 
Briza minor 2.1 
Scilla autumnalis 2.2 
Sedum sediforme 1.3 
Myrtus communis 
Juncus articulatus 
Hypochoeris radicata + 
Sporobolus indicus + 
Calluna vulgaris + 
Carex punctata 1.3 
Poa annua 
Carex fiacca ssp. serrulata 1.3 
Cistus salviifolius  
Anthoxantum odoratum  
Spiranthes aestivalis 1.2 
Prunella laciniata . 
Holcus lanatus + 
Iris lutescens var. olbiensis  
Lavandula stoechas +pl. 
Dittrichia viscosa + 
Cistus monspeliensis  
Cynosurus echinatus 

Presents en un sol inventari: 

1.2 
+pl. 

1.2 
2.2 

1.3 

1.3 

2.2 
1.3 

1.2 
2.1 

pi. +pl. 

+pl. +pl. 

1.3 

1.1 

1.3 
1.3 
1.3 

2.3 

2.2 2.2 

1.3 
+pl 

+pl 

Inv. 1: 

Inv. 2: 

Inv. 4: 
Inv. 5: 

Inv. 6: 
Inv. 7: 
Inv. 8: 

Digitarla sanguinalis, Blackstonia per-Helichrysum stoechas (pi. 
foliata 
Pulicaria odora, Lotus subbiflorus (1.3), Carex oedipostyla, Erica  
arborea• 
Teline linifolia (pi.), Anthericum liliago. 
Euphorbia exigua, Sherardia arvensis, Dipcadi serotinum, Polypogon  
monspeliensis, Centaurium erythraea, Stachys officinalis. 
Trifolium ligusticum (1.1), Trifolium arvense. 
Juncus conglomeratus. 
Juniperus oxycedrus (pi.). 



Criptògames: 
Inv. 1 : Fossombronia caespitiformis (3.2), Bryum alpinum (1.3), Bryum pseu-

dotrlquetrum (1.3), Riccia beyrichiana (1.3), Tortella cf. nitida  
(1.2), Corsinia coriandrina ( + ) , Cladonia subrangiformis ( + ) , Ce-
phaloziella sp. (+), Nostoc commune (+). 

Inv. 2: Fossombronia caespitiformis (1.3), Bryum capillare (1.3), Hypnum  
cupressiforme (1.3), Riccia beyrichiana (+), Tortella cf. nitida  
( + ). 

Inv. 3: Fossombronia caespitiformis (1.3), Bryum pseudotriquetrum (1.3), 
Riccia beyrichiana (+), Entòsthodon fascicularis (+). 

Inv. 4: Fossombronia caespitiformis (1.2), Riccia beyrichiana (+), Entos -
thodon .obtusus( + ) . 

Inv. 5 : Fossombronia caespitiformis (2.3), Riccia beyrichiana (1.3), Campy-
lopus pilifer (+), Bryum alpinum (+), Tortella cf. nitida (+), 
Cladonia subrangiformis (+). 

Inv. 6: Fossombronia caespitiformis (1.2), Bryum pseudotriquetrum (1.2), 
Riccia beyrichiana (1.2), Hypnum cupressiforme (2.3), Polytrichum  
juniperinum (1.3), Philonotis fontana (+), Cladonia subrangiformis  
(+), Cladonia foliacea (+). 

Inv. 7: Fossombronia caespitiformis (1.3), Riccia beyrichiana (1.2), Hypnum  
cupressiforme (3.3), Bryum pseudotriquetrum (+). 

Inv. 8: Fossombronia caespitiformis (1.3), Riccia beyrichiana (+). 

Localitats dels inventaris: 

Inv. 1: Vora la resclosa d'Aiguafina (Tossa, DG92), 70 ms.m. 
Inv. 2: Coll del Cantô (Lloret de Mar, DG82), 145 ms.m. 
Inv. 3: Sota el Puig Llobatera (Llagostera, DG82), 170 ms.m. 
Inv. 4: Torrent de Plana Basarda (Santa Cristina d'Aro, DG92), 60 ms.m. 
Inv. 5: Torrent de Plana Basarda (Santa Cristina d'Aro, DG92), 105 ms.m. 
Inv. 6: Plana de La Selva, entre Santa Ceclina i Ca'n Fullà (Llagostera, 

DG82), 150 ms.m. 

Inv. 7: Plana de La Selva, entre Santa Ceclina i Ca'n Fullà (Llagostera, 
DG82), 150 ms.m. 

Inv. 8: Torrent de Plana Basarda (Santa Cristina d'Aro, DG92), 110 ms.m. 



TAULA III Cyperetum flavescentis W. Koch 1926 

Area (m ) 

Caractéristiques d'ass. 
Scirpus setaceus  
Cyperus flavescens  
Gnaphalium luteo-album 

Caractéristiques d'ord. 
Juncus bufonius  
Samolus valerandi  
Juncus tenageia  
Cicendia filiformis  
Hypericum humifusum  
Sagina subulata 

Companyes 
Juncus articulatus  
Carex punctata  
Juncus conglomeratus  
Centaurium erythraea  
Holcus lanatus  
Anagallis arvensis ssp. 
phoenicea  
Bonjeania recta  
Anagallis tenella  
Lycopus europaeus  
Hypocroeris radicata  
Polygonum persicaria  
Carex demissa  
Prunella vulgaris  
Phalaris arundinacea  
Erica scoparla  
Salix atrocinerea ssp. 
catalaunica  
Alnus glutinosa  
Mentha aquatica  
Hypericum elodes  
Drosera rotundifolia  
Gastridium lendigerum  
Ranunculus repens  
Trifolium strictum  
Plantago major  
Hypericum tetrapterum  
Equisetum arvense  
Echinochloa crus-galli  
Erigeron canadense  
Apium nodiflorum  
Carex pendula  
Danthonia decumbens  
Calluna vulgaris 

i d'al 

i de cl 

1.1 
1.1 
+ 
1.1 
1.1 
+ 
+ 
1.1 

+pl. 
+ 
+ 

1 2 3 4 5 6 
1.2 2.0 1.8 2.0 1.2 3.0 

3.2 2.2 3.4 2.2 1.3 2.2 
2.2 1.1 2.2 2.1 1.1 1.2 
1.1 1.2 • + • 

3.2 2.1 1.2 + + 
+ + + 2.2 • 

+ • 
+ 
+ 

• • • + 

2.2 1.2 2.2 1.2 1.3 1.1 
1.1 2.1 + 2.2 + 1.1 
2.1 + 1.3 2.1 + + 
1.2 + + 1.1 1.1 
2.3 1.1 1.3 • + 

+ + + + 
2.1 1.1 1.1 

. 2.3 1.2 3.2 
2.1 1.1 + 

+ 1.1 1.1 
1.1 + 1.1 

1.3 1.3 
1.1 + + 
1.1 + + 
• • • + + 1.1 

+pl. +pl. +P 
+pl. +pl. +pl. 

1.2 2.2 

+pl. 

5 b 



1 2 3 4 5 6 

Carex fiacca ssp. serrulata . . 
Cyperus badlus . + 
Laurus nobills +pl. +pl. 

Presents en un sol inventari: 

Inv. 1: Geranium purpureum, Picris hieracioides, Daucus carota, Silene ga 
llica. 

Inv. 2: Polypogon monspeliensis (2.2), Cerastium triviale, Teline linifolia 
(pi.), Trifolium campestre, Oxalis corniculata, Logfia gallica, San
guisorba minor, Brachypodium sylvaticum. 

Inv. 3: Potamogetón polygonifolius, Anthoxantum odoratum. 
Inv. 4: Dittrichia viscosa, Serapias lingua, Epilobium parviflorum, Lotus  

corniculatus• 
Inv. 5: Molinia coerulea (2.2), Polygala vulgaris, Osmunda regalis (pi.), 

Agrostis castellana. 
Inv. 6: Succisa pratensis (1.2), Potentina erecta, Rubia peregrina, Vulpia 

bromoides, Aira tenorii, Briza minor. 

Inv. 1 
Inv. 2 
Inv. 3: 
Inv. 4: 
Inv. 5 

Inv. 6 

Criptògames: 
Bryum pseudotriquetrum ( + ). 
Bryum pseudotriquetrum (2.2), Philonotis marchica (+). 
Campylium stellatum (1.3), Bryum pseudotriquetrum (+). 
Bryum pseudotriquetrum (+). 
Campylium stellatum (3.3), Bryum pseudotriquetrum (4 
adianthoides (+), Fossombronia caespitiformis (+). 
Campylium stellatum (2.3), Bryum pseudotriquetrum U 
adianthoides ( + ) , Pellia epiphylla ( + ), Reboulia hemisphaerica  
( + )• 

Fissidens 

Fissidens 

Localitats dels inventaris: 

Inv. 1: Sot de les Voltes (Tossa, DG92), 110 ms.m. 
Inv. 2: Sot de les Voltes (Tossa, DG92), 115 ms.m. 

Inv. 3: Sot de les Voltes (Tossa, DG92), 115 ms.m. 
Inv. 4: Entre Ca'n Tranquilet i la Font Dalmau (Tossa, DG92), 270 ms.m. 
Inv. 5: Torrent de Plana Basarda (Santa Cristina d'Aro, DG92), vora Ca'n 

Mingo, 50 ms.m. 
Inv. 6: Torrent de Plana Basarda (Santa Cristina d'Aro, DG92), 60 ms.m. 


