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Resum

Els prats dels sorrals fixats del litoral del Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni O. Bolòs 1962, constitueixen una comunitat de 
gran interès naturalístic per la seva singularitat. La distribució coneguda fins el moment a Catalunya es limitava al Baix Llobregat, on Bo-
lòs (1962) va descriure l’associació a partir d’un sol inventari fet el 1950. En el decurs d’un estudi de la vegetació dunar de les comarques 
de Girona s’han trobat noves localitats per aquesta associació a l’Alt Empordà i el Baix Empordà, arribant així a un total de sis localitats. 
L’escrit presenta 12 inventaris inèdits que permeten analitzar la comunitat des dels punts de vista fitosociològic i ecològic. Aquests prats 
de rereduna tenen una distribució i extensió molt limitada degut a la destrucció de l’hàbitat i a la pèrdua de les dinàmiques naturals. La 
variabilitat de l’associació permet diferenciar fins a tres varietats ecològiques noves, sempre marcades per la presència d’espècies dels 
Thero-Brachypodietea. Es tracta d’una comunitat efímera, de transició entre les unitats dunars de l’Ammophilion arundinaceae i la vege-
tació mediterrània llenyosa, amb un elevat interès de conservació i un alt grau d’amenaça. Mitjançant les observacions i inventaris fets, 
l’escrit posa en rellevància aquests prats i la necessitat d’aprofundir en el seu coneixement per tal de poder preservar-los dins d’un litoral 
profundament transformat.

Paraules claus: Hàbitat d’Interès Comunitari, Empordà, fitosociologia, vegetació dunar, prat, Bartsia trixago, successió ecològica.

Abstract

The Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni association in Catalonia

The coastal fixed sands grassland of Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni O. Bolòs 1962, comprises a community of great eco-
logical interest due to its unique character. Up to now, its known distribution in Catalonia has been limited to the county of Baix Llobregat, 
where Bolòs (1962) described the association on the basis of a single inventory made in 1950. In the course of a dune vegetation study con-
ducted in the province of Girona, new localities for this association were identified in the Alt Empordà and Baix Empordà counties, bring-
ing the total number of localities to six. This paper presents 12 unpublished inventories that have enabled us to analyse the community from 
phytosociological and ecological perspectives. These backdune meadows are very limited in both distribution and extent, due to habitat 
destruction and the loss of natural dynamics. The variability of the association allows us to distinguish up to three new ecological varie-
ties, always marked by the presence of Thero-Brachypodietea species. The community is ephemeral, in transition between Ammophilion 
arundinaceae dune units and Mediterranean vegetation, and is of great conservation interest as well as being highly threatened. Based on 
the observations and inventories made, this paper highlights the importance of these meadows and the need to increase our knowledge of 
them, in order to preserve them within a profoundly transformed coastline.

Key words: Habitat of Community Interest, Empordà, phytosociology, dune vegetation, grassland, Bartsia trixago, ecological succession.
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Introducció

Els ecosistemes dunars del litoral català són un element 
singular del patrimoni natural del territori, i ofereixen nom-
brosos serveis ecosistèmics (Defeo et al., 2009; Everard et 
al., 2010; Valls et al., 2017; Rodríguez-Revelo et al., 2018), 
entre els que destaquen ser una barrera de protecció pels hà-
bitats del litoral davant els temporals i l’erosió (Judge et al., 
2003; McLachlan & Brown, 2006; Pries et al., 2008; Taylor 
et al., 2015). Per altra banda, la flora que contenen aquests 
ambients és molt específica, degut a les condicions ambien-

tals particulars d’aquest hàbitat. De fet, la vegetació dunar 
és típicament coneguda per la seva zonificació paraŀlela a la 
línia de costa, que es veu influenciada per diversos factors 
abiòtics com el vent, l’onatge, les marees, la salinitat del sòl, 
la granulometria de les sorres, les dinàmiques costeres i la 
morfologia dunar (Acosta et al., 2007; Doody, 2008; Iser-
mann, 2011).

La vegetació dels sistemes dunars a Catalunya ha estat es-
tudiada florísticament de forma força completa, tal com es 
pot comprovar amb els nombrosos treballs publicats, (Braun-
Blanquet et al., 1936; Bolòs, 1950, 1962, 1967; Rivas Goday 
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& Rivas Martínez, 1958; Bech & Hernández, 1976; Lapraz, 
1976; Perdigó & Papió, 1985; Curcó, 1990; Seguí, 1994; 
Farràs & Velasco, 1994; Franquesa, 1995; Hoyo & González, 
2001; Gesti, 2006; Seguí & Batriu, 2009; Vilar & Quintana, 
2014). Gràcies a aquests treballs, es coneix amb prou detall 
la composició típica de les associacions més abundants a les 
dunes de Catalunya: Cypero mucronati-Agropyretum juncei 
Kühnholtz-Lordat ex Br.-Bl. 1933, Ammophiletum arundina-
ceae Br.-Bl. (1921) 1933 i Crucianelletum maritimae Br.-Bl. 
1933. En canvi no es el cas per altres comunitats de rereduna, 
en part perquè estan pobrament representades al territori, a 
causa dels impactes sobretot antròpics al litoral.

Actualment els sistemes dunars es troben entre els ecosis-
temes més amenaçats tant a nivell europeu com global (Hesp 
& Martínez, 2007; Schlacher et al., 2007; Janssen et al., 2016; 
Marcenò et al., 2018). Els factors que més amenacen la seva 
biodiversitat són el desenvolupament urbanístic, seguit del 
sobreús recreacional d’aquests espais (Janssen et al., 2016). 
Durant les últimes dècades, les modificacions antròpiques 
del paisatge litoral (Martí, 2005; Malavasi et al., 2013), con-
juntament amb el creixement de la indústria turística i totes 
les activitats relacionades (Romano & Zullo, 2014; Mir-Gual 
et al., 2015), han danyat severament els fràgils sistemes du-
nars (Garcia, 2019; Sperandii et al., 2019a). També s’han de 
considerar la proliferació de les espècies invasores (Janssen 
et al., 2016), que causen grans impactes sobre les comunitat 
vegetals (Marcantonio et al., 2014; Del Vecchio et al., 2015a; 
Sperandii et al., 2018). Per últim, no es pot ometre el context 
de canvi climàtic, que pot afectar a la vegetació dunar alte-
rant el període vegetatiu, facilitant l’expansió d’espècies ter-
mòfiles, tant natives como exòtiques (Sobrino Vesperinas et 
al., 2001; UNEP-MAP-RAC/SPA, 2010; Del Vecchio et al., 
2015b). Lamentablement, aquest context europeu es repeteix 
a Catalunya on les últimes dècades es calcula que el 60 % de 
sistemes dunars han desaparegut i que el 30 % s’han reduït de 
dimensió, quedant només el 10 % en un estat de conservació 
favorable (Garcia, 2019).

Al tractar-se d’hàbitats amb un grau alt d’amenaça, es de-
diquen molts esforços per a la seva conservació (Roig-Munar, 
2016; Sperandii et al., 2019b). De fet, tots els hàbitats dunars 
de Catalunya són hàbitats d’interès comunitari a nivell eu-
ropeu (HIC; CEE, 1992), amb les implicacions en gestió i 
conservació corresponents. En el cas concret que pertoca en 
aquest treball, el HIC 2240 Dunes amb prats d’anuals dels 
Thero-Brachypodietalia, és un hàbitat representat a Catalu-
nya per una única associació Bartsia trixaginis-Scirpoidetum 
holoschoeni que només era coneguda a una sola localitat al 
delta del Llobregat. Aquesta associació va ser descrita per 
Bolòs (1962), a partir d’un sol inventari publicat d’aquesta 
comunitat (Bolòs, 1950), que inicialment s’havia identificat 
com una forma del Crucianelletum maritimae on la succes-
sió ja havia avançat amb plantes del Thero-Brachypodion i 
de les garrigues. La informació que es té sobre el Bartsia tri-
xaginis-Scirpoidetum holoschoeni és molt limitada degut a la 
seva raresa i a què només es disposa de la interpretació fito-
sociològica de l’inventari en qüestió que va fer Bolòs (1962) 
i una breu descripció en el Manual dels hàbitats de Catalunya 
(Carreras et al., 2017).

En el decurs d’un estudi per aprofundir en el coneixement 
de les comunitats dunars a Catalunya, s’han realitzat tot un 
seguit d’inventaris als sistemes dunars amb els que s’ha pogut 
identificar per primer cop al litoral de l’Empordà la presència 
del Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni fora del del-
ta del Llobregat (Fig. 1). Aquest estudi té un caire fitosocio-
lògic, però també tracte aspectes claus de les dinàmiques del 
paisatge dels sistemes dunars i aporta noves de dades sobre la 
singularitat i l’interès de conservació d’aquesta comunitat.

Materials i mètodes

El territori estudiat en el present treball comprèn el litoral, 
entre les comarques de l’Alt Empordà i del Baix Empordà. 
Les localitats estudiades es troben dins del Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà i del Parc Natural del Montgrí, les 
Illes Medes i el Baix Ter; a excepció d’un inventari de la Ro-
vina situat just a la perifèria de l’àmbit del Parc, però dins de 
la xarxa Natura 2000. Una descripció detallada de les carac-
terístiques del territori es pot trobar a Gesti (2006), Vilar & 
Quintana (2014) i Bou & Jover (2016).

L’estudi i la caracterització de les comunitats s’ha realitzat 
mitjançant l’aixecament de 12 inventaris segons el mètode 
sigmatista de Braun-Blanquet (Braun-Blanquet, 1964), amb 
la determinació de totes les espècies i una anàlisi i cataloga-
ció dels inventaris. Pel que fa a la denominació dels tàxons, 
pel noms científics s’ha seguit la nomenclatura de la Flora 
Manual dels Països Catalans (Bolòs et al., 1993), excepte per 
les espècies que donen nom a l’associació. Alhora s’ha dis-
posat d’un inventari inèdit cedit per Jordi Carreras i Albert 
Ferré d’un nou punt a la localitat de Gavà (Baix Llobregat).

Figura 1. Àrea d’estudi. En vermell, la localitat on ja es tenia constància 
(Bolòs, 1950) del pradell de Bartsia trixago  i, en groc, les noves locali-
tats que s’aporten en aquest estudi.
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Resultats i discussió

Descripció fitosociològica

Ass. Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni O. Bo-
lòs 1962 nom. corr. (art. 44) [Bellardio-Holoschoenetum aus-
tralis O. Bolòs 1962 nom. inept.]; pradell de Bartsia trixago 
dels sorrals fixats del litoral.

Prat d’anuals de sovint 30-70 cm d’alçària i amb un reco-
briment del sòl del 70-95 %, ric en teròfits alguns de les quals 
poden ser força abundants, com ara Lagurus ovatus o Rumex 
bucephalophorus (Fig. 2). També s’hi fan alguns geòfits pri-
maverals entre els quals algunes orquídies. Els hemicriptòfits 
són freqüents, tot i que tenen un rol secundari, com Dactylis 
glomerata subsp. hispanica, mentre que la presència de ca-
mèfits no és molt rica, però més o menys constant com en el 
cas d’Helianthemum apenninum. Finalment, els faneròfits no 
hi són molt presents, però conjuntament amb algun camèfit 
(Ex: Thymus vulgaris) donen un aspecte diferencial respecte 
la resta de vegetació dunar.

Pel que fa a les formes corològiques, les més freqüents són 
les plantes mediterrànies i les pluriregionals (Fig. 3). Tot i 
que la freqüència d’espècies exòtiques és baixa, a la localitat 
hi hem observat Carpobrotus edulis, que es podria estendre 
fàcilment per l’hàbitat.

Figura 2. Espectres de formes vitals de la comunitat en abundància re-
lativa i riquesa relativa. Abreviacions: MP, macrofaneròfits; NP, nano-
faneròfits; P, faneròfits; H, hemicriptòfits; Ch, camèfits; Th, teròfits; G, 
geòfits.

L’associació Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni 
es diferencia per la presència de l’espècie característica Bart-
sia trixago, i per l’abundància dels tàxons propis de la Class. 
Thero-Brachypodietea, entre els que cal destacar Scabiosa 
atroporpurea, Trifolium scabrum, Catapodium rigidum i Si-
lene nocturna. Aquest conjunt de plantes sol anar acompanyat 
d’espècies psammòfiles (Teucrium polium subsp. dunense o 
Medicago littoralis) que diferencien l’associació respecte els 
altres prats secs de l’aliança Thero-Brachypodion. També hi 
ha plantes silicícoles de l’Ord. Helianthemetalia guttati, com 
és el cas d’Helianthemum guttatum o Aira caryophyllea.

Cal destacar que a diferència dels inventaris del delta del 
Llobregat de Bolòs (1950), cap dels inventaris actuals no té 
presència de Scirpoides holoschoenus, essent només present 
un tàxon característic de la Class. Molinio-Arrhenatheretea 
(Linum angustifolium subsp. usitatissimum). Però si que 
s’observa un clar caràcter de prat sec de l’All. Thero-Brachy-
podion que el separa de les comunitats de plantes arenícoles 
que es troben en els sistemes dunars.

Figura 3. Espectres de les corologies de la comunitat en abundància 
relativa i riquesa relativa. Abreviacions: Eur., eurosiberiana; Intro., in-
troduïda; Lateatl., late-atlàntica; Med., mediterrània; Plurireg., plurire-
gional.

Els pradells de Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoscho-
eni de mitjana tenen una riquesa florística de 22 tàxons per 
inventari, sense gaires espècies singulars. Cal destacar la pre-
sència d’Astragalus tragacantha, espècie protegida dins del 
Pla d’Espais d’Interès Natural (Annex 3 del Decret 328/1992, 
de 14 de desembre, per el que s’aprova el Pla d’Espais d’In-
terès Natural. Espècies de la flora estrictament protegides) 
com una planta singular dins dels espais naturals protegits 
del Cap de Creus, Illes Medes i Baix Ter (Generalitat de Ca-
talunya, 2008).

Holotypus
Bolòs (1950: 50) [sub Crucianelletum maritimae Br.-Bl. 

(1921) 1933 etapa avanzada de sucesión hacia el Trero-Brac-
hypodion]; designat a Bolòs (1962: Taula 22) [sub Bellardio-
Holoschoenetum australis] (art. 18).

Sintaxonomia
Associació descrita per Bolòs (1962) a partir d’un inventa-

ri del delta del Llobregat, amb el nom Bellardio-Holoschoe-
netum australis, que seguint l’article 44 del Codi Internacio-
nal de Nomenclatura Fitosociològica (Theurillat et al., 2021), 
s’ha d’anomenar Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoe-
ni O. Bolòs 1962 nom. corr. El nom emprat a Bolòs (1962) 
provenia de l’espècie característica de l’associació Bellardia 
trixago, que actualment s’inclou dins del gènere Bartsia (Be-
nedí, 2009), així com d’anomenar el jonc boval Holoschoe-
nus vulgaris Link. i de considerar la varietat australis, però 
actualment el tàxon s’anomena Scirpoides holoschoenus 
(L.) Soják. i no hi ha un consens sobre el valor taxonòmic 
d’aquesta raça, per la qual cosa s’opta per anomenar el sintà-
xon com a Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni.

Els nous inventaris concorden amb la presència de plan-
tes de la Class. Thero-Brachypodietea observades fins ara, i 
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n’afegeixen de noves per aquesta associació. La diferència 
més notable és l’absència de Scirpoides holoschoenus en el 
nous inventaris, ja que a l’holotypus hi era força abundant. 
Tanmateix, la composició florística global, l’ecologia i la co-
rologia coincideixen i permeten adscriure els nous inventaris 
al Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni.

Aquesta associació va ser descrita per Bolòs (1962) dins 
l’All. Thero-Brachypodion, ja que es tractava de prats amb una 
important riquesa d’espècies d’aquesta aliança. Posteriorment 
Rivas-Martínez et al. (2001) proposen de situar aquesta asso-
ciació dins de l’All. Molinio-Holoschoenion vulgaris Br.-Bl. 
ex Tchou 1948, de l’Ord. Holoschoenetalia vulgaris Br.-Bl. 
ex Tchou 1948, de la Class. Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 
1937. Aquesta proposta no seria adequada si s’analitzen el 
conjunt d’inventaris disponibles actualment, ja que hi ha poca 
presència d’espècies de prats humits. Per aquest motiu, seguim 
el criteri original proposat per Bolòs (1962). 

Dins de l’associació hi distingim tres variants ecològiques:

Var. Catapodium rigidum. Variant típica i la més propera als 
Thero-Brachypodion. Les espècies diferencials són: Catapo-
dium rigidum, Arenaria serpyllifolia i Petrorhagia prolifera. 
Inv.: 1-9.

Var. Thymelaea hirsuta. Variant menys madura i més prope-
ra a l’Ammophilion arundinaceae. Les espècies diferencials 
són: Thymelaea hirsuta i Medicago marina. Inv.: 12 i 13.

Var. Cistus albidus. Variant més madura de l’associació, amb 
abundància d’espècies llenyoses. Les espècies diferencials 
són: Cistus albidus i Pinus halepensis. Inv.: 10 i 11.

Existeix també un inventari a Bolòs (1950: 66), que l’autor 
descriu com una fase de transformació del Crucianalletum 
cap a l’associació rica en geòfits. Després d’analitzar l’inven-
tari s’ha de concloure que es tracta també del prat de Bartsia 
trixago, tot i que aquest tàxon és absent a l’inventari. De fet 
al ser una fase en transformació, no es pot acabar d’identifi-
car com a cap de les varietats ecològiques trobades.

Distribució
Les úniques localitats on s’havia observat aquesta asso-

ciació fins el moment eren al delta del Llobregat (Baix Llo-
bregat), al costat de l’estany de l’Illa, a uns 8-10 m s.n.m. i 
a Gavà, a l’estany de la Murtra (Bolòs, 1950). Actualment la 
primera d’aquestes localitats ha desaparegut, mentre que a la 
segona s’han observat pradells de poca superfície (Jordi Car-
reras, com. pers.). Ara s’hi afegeixen les noves localitats de 
les comarques de Girona, ampliant així l’àrea de distribució 
de l’associació a l’Empordà. Les localitats de l’Alt Empordà 
es troben aïllades entre si, la de més al nord a la Rovina a 0,8 
m s.n.m. (Fig. 4), entre un ambient de maresmes i el sistema 
dunar actiu, i la del sud al Bol Roig, en unes sorres consolida-
des sobre d’un penya-segat a 10 m s.n.m. En el cas del Baix 
Empordà s’ha observat l’associació a dues localitats, però 
també es troben aïllades per diversos elements. La localitat 
de la Fonollera a 1 m s.n.m., se situa en una rereduna des-
connectada del cordó dunar, i a Ràdio Liberty hi ha diversos 
rodals al llarg de l’espai (3-6 m s.n.m. De moment, només es 
disposen d’inventaris de Ràdio Liberty. Si bé sempre es trac-

ta de pradells de dimensions reduïdes, en el cas de la Rovina 
n’hi ha dos una mica més extensos de més de 2000 m2 cada 
un (Bou et al., 2020).

També existeix una cita d’aquesta associació a Mallorca 
de Martinez Taberner (1983), però de la qual no aporta cap 
inventari.

Ecologia i dinàmica vegetal
Aquesta comunitat creix en els sorrals fixats del litoral, en 

reredunes estables, on les dinàmiques de les sorres són poc ac-
tives. La seva distribució potencial semblaria estar relacionada 
a la distribució de Bartsia trixago i els prats secs dels Thero-
Brachypodietea, de manera que també podria créixer en altres 
punts del litoral català, i en d’altres regions de clima mediter-
rani òptims per aquesta tipologia de tàxons. Actualment té una 
distribució i extensió molt limitada, segurament degut a la des-
trucció de l’hàbitat i a la pèrdua de les dinàmiques naturals que 
afavoreixen l’aparició d’aquests ambients, motiu pel qual fins 
ara només s’havia localitzat en un sol punt de Catalunya.

Aquest alt grau d’impactes sobre la comunitat fa difícil l’es-
tudi de la seva ecologia, però a partir dels inventaris efectuats i 
a l’observació de la seva variabilitat, es pot deduir aproximada-
ment  la seva dinàmica vegetal. Al tractar-se d’una comunitat de 
rereduna, l’associació semblaria presentar una successió similar 
a la del Crucianelletum maritimae típic, que com més estable 
és l’ambient, més plantes mediterrànies acaben colonitzant la 
comunitat. En alguns casos hi ha dunes residuals colonitzades 
per brolles o garrigues al litoral, però l’existència d’aquests prats 
seria una sèrie successional alternativa. En aquests cas una sèrie 
més lenta en el procés d’establiment de faneròfits, possiblement 
lligada a sòls més pobres en nutrients que no afavoreix l’establi-
ment de les plantes llenyoses. En aquests casos la successió por-
ta a l’associació Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni, 
que, com demostra la variant ecològica de Thymelaea hirsuta, 
té certa afinitat amb el Crucianelletum maritimae. En aquests 
inventaris s’observen amb certa freqüència alguns taxons més 
propis del Crucianelletum maritimae (Thymelea hirsuta i Me-
dicago marina), els quals, a mesura que madura la comunitat, 
van desapareixent a favor de plantes característiques dels Thero-
Brachypodietea, i acaben formant el Bartsia trixaginis-Scirpoi-

Figura 4. Pradell de Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni a la 
Rovina (Alt Empordà), envoltat de vegetació halòfila.

J. BOU MANOBENS & L. VILAR SAIS
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detum holoschoeni var. Catapodium rigidum. Aquest pradell 
d’anuals va modificant el sòl, afavorint a la llarga l’entrada de 
faneròfits, com els pins i les estepes (Fig. 5), fenomen que acaba 
transformant la comunitat cap al Bartsia trixaginis-Scirpoidetum 
holoschoeni var. Cistus albidus. Aquesta última varietat ecològi-
ca seria més afí a les brolles, i faria pensar que la potencialitat 
de l’associació estaria relacionada amb una brolla mediterrània i 
amb pinedes secundàries.

Es tractaria, doncs, de comunitats efímeres de transició 
entre les unitats dunars de l’Ammophilion arundinaceae i la 
vegetació mediterrània. El nínxol ecològic compartit per les 
plantes característiques de l’associació i l’aliança tindrien un 
espai en el temps curt, ja que només creix en alguns sorrals 
fixats amb condicions determinades. Tanmateix, és necessari 
aprofundir en aquestes condicions òptimes per tal de poder 
detallar més l’ecologia de la comunitat, alhora que s’hauria 
d’aprofundir més en la dinàmica vegetal d’aquest sintàxon 
tan singular del sistema dunar de Catalunya.

Interès de conservació
El pradell de Bartsia trixago dels sorrals fixats del litoral 

només és present a sis localitats, i en la majoria de casos es 
tracte de superfícies exigües, a excepció de la localitat de la 
Rovina, on hi ha algun pradell més gran. La seva extensió 
territorial i forma d’implantació territorial fan d’aquests prats 
una comunitat de raresa notable. La composició florística 
més típica d’aquesta comunitat (Bartsia trixaginis-Scirpoi-
detum holoschoeni var. Catapodium rigidum) presenta una 
riquesa d’entre 22 i 29 tàxons per inventari, entre els quals 
es pot trobar Astragalus tragacantha, espècie singular que 
dóna un elevat interès naturalístic a l’hàbitat. Alhora, el grau 
de maduresa és elevat, ja que és una comunitat de dunes fixa-
des que segueix a les associacions dunars corresponents. És 
per aquest motiu que l’hàbitat CORINE “16.229 Llistonars 
(prats de Brachypodium retusum) i altres prats secs amb te-
ròfits, colonitzadors d’arenys marítims”, a la que s’atribueix 
aquesta associació té un Interès de Conservació (IC) de 16 
sobre 24 (Carreras & Ferré, 2013). Tot i que tenint en compte 
els nous inventaris el seu IC hauria de ser de 17, ja que la 
riquesa sol ser superior a 20, de manera que el valor de “Ri-

quesa florística (biodiversitat)” (IC1) hauria de ser de 3, i no 
pas de 2 com fins ara era considerat. 

Les característiques de la comunitat també la fan molt vul-
nerable a pertorbacions i impactes. La seva raresa al territori 
és una de les seves principals fragilitats, ja que qualsevol ti-
pus de situació pot comprometre fàcilment gran part de les lo-
calitats. A més, el seu caràcter efímer de pradell ric en teròfits 
fa que sigui una comunitat de transició molt sensible, on la 
mateixa successió natural tendeix a transformar-la fàcilment. 
L’entrada d’espècies llenyoses és clarament un element clau a 
tenir en compte en l’ecologia i la seva conservació. Aquestes 
característiques són especialment problemàtiques per una co-
munitat del litoral marítim català, on hi ha hagut una impor-
tant destrucció d’hàbitats durant el segle XX i a on la pressió 
turística és molt elevada, ja que la combinació d’aquests dos 
contextos representa una vulnerabilitat important. Per aquest 
motiu, el grau d’amenaça considerat per l’hàbitat 16.229 es 
de 3 (Carreras & Ferré, 2013). Tot i que observant els nous 
inventaris el seu grau hauria de ser de 4, ja que el nombre de 
localitats es menor de 20. 

Durant la realització dels inventaris s’ha pogut comprovar 
com aquests pradells estan situats a prop de platges d’eleva-
da freqüentació estival, amb paisatges profundament trans-
formats. En aquest sentit, la localitat de Ràdio Liberty és la 
que té més minimitzada aquests impactes, ja que l’espai té 
l’accés tancat al públic. La localitat de l’estany de l’Illa és el 
cas contrari, on l’ampliació de la tercera pista de l’Aeroport, 
entre altres equipament, han transformat la vegetació de l’en-
torn (González et al., 2016), alterant de forma important la ve-
getació dunar (Jordi Carreras, com. pers.). Pel que fa als usos 
actuals, també cal tenir en compte que la sobrepastura exis-
tent a la Rovina desafavoreix la conservació d’aquest pradell, 
ja que empobreix la comunitat i afavoreix la presència de Pa-
rentucellia viscosa que acaba fent poblaments molt importants 
(Bou et al., 2020). Com que en tots els casos es tracta d’espais 
dins de la Xarxa Natura 2000, hauria de ser viable el control 
d’aquests tipus d’impactes sobre la comunitat. De la mateixa 
manera que en bona part del litoral, les espècies invasores són 
una amenaça per aquests pradells, ja que en ocupar poca super-
fície, fàcilment poden quedar totalment coberts per especies 
com ara Carpobrotus edulis, que a part d’aparèixer en un in-
ventari de Radio Liberty, també va ser observat a prop d’algun 
inventari de la Rovina. En darrer lloc, cal considerar la pròpia 
dinàmica natural d’aquesta comunitat, que tendeix a tancar-se, 
desapareixent els prats actuals vers brolles i pinedes secundàri-
es. En el paisatge primitiu s’anirien formant nous ambients on 
creixeria aquesta comunitat a la rereduna, però actualment les 
dinàmiques dunars estan molt alterades, i només es produiria 
el primer fenomen. Això implica la necessitat de més estudis 
per poder planificar una gestió activa especifica, segons els di-
ferents casos, i, si pot ser, la seva restauració.

Considerant l’elevat interès de conservació i el grau alt 
d’amenaça, juntament amb les observacions fetes en aquest 
estudi, es posa de manifest la necessitat de l’elaboració 
d’unes bases estratègiques per a la preservació d’aquests pra-
dells singulars de reredunes. Per una gestió adequada de la 
vegetació dunar de Catalunya és necessari, doncs, aprofundir 
en el coneixement de l’ecologia d’aquests pradells de Bartsia 
trixago, ja que són un element únic d’aquests ecosistemes.

Figura 5. Pradell de Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni a la 
Rovina (Alt Empordà), on en primer terme s’observa Pinus halepensis.
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Esquema sintaxonomic
Class. Thero-Brachypodietea Br.-Bl. 1947
Ord. Thero-Brachypodietalia (Br.-Bl.) R. Mol. 1934
All. Thero-Brachypodion Br.-Bl. 1925
Suball. Parentucellenion latifoliae Bharucha 1933 em. nom. O. 

Bolòs 1981
Ass. Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni O. Bolòs 1962

Seguim aquí l’esquema sintaxonòmic clàssic per aquest 
sintàxon, si bé sembla  que caldria incloure’l a la classe 
Lygeo sparti-Stipetea tenacissimae (Rivas-Martínez et al., 
2001; Mucina et al., 2016).

Taula 1. Pradell de Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni.

Número d’inventari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Àrea estudiada (m2) 25 25 25 25 25 25 25 - - 25 25 25 25 -
Alçària de l’estrat arbori (m) 0 0 0 0 0 0 0 - - 12 8 0 0 12,5
Recobriment de l’estrat arbori (%) 0 0 0 0 0 0 0 - - 70 95 0 0 50
Alçària de l’estrat arbustiu (cm) 0 0 0 0 5 50 80 - - 200 50 0 100 -
Recobriment de l’estrat arbustiu (%) 0 0 0 0 0 10 10 - - 10 40 0 10 -
Alçària de l’estrat herbaci (cm) 70 70 70 70 70 30 50 - - 70 30 70 70 -
Recobriment de l’estrat herbaci (%) 90 90 90 90 95 80 90 - 70 50 20 60 60 60
Recobriment total de la vegetació (%) 90 90 90 90 95 90 90 - 70 100 100 60 60 60
Nombre d’espècies 29 27 32 22 22 22 23 24 21 17 17 15 14 28
               
Característiques de l’associació              
Bartsia trixago 1 1 1 + + + +  2 + + + + 

            
Característiques de l’aliança, l’ordre i la classe          
Scabiosa atropurpurea +  + + +   + 2   2 + 
Catapodium rigidum subsp. hemipoa + + + +    1 +     +
Trifolium scabrum + + + +   +  +     
Arenaria serpyllifolia + + +  +   1      
Silene nocturna +  +       + +  + 
Sedum album + + +  +         
Petrorhagia prolifera + + +  +         
Urospermum dalechampii      + +   +    +
Cerastium pumilum + + +     +      
Linum strictum  +     + 2 1     
Plantago albicans  +      2 +     +
Paronychia argentea      + +  (+)     
Psoralea bituminosa          2 +  + 
Hedypnois rhagadioloides  + +    +       
Vulpia myuros + + +           
Helianthemum ledifolium + +            
Brachypodium distachyon         + +    
Centaurea aspera      1 1       
Asterolinon linum-stellatum        1 +     
Hippocrepis multisiliquosa        + (+)     
Argyrolobium zanonii      +        
Filago pyramidata     +         
Hyparrhenia hirta              2
Leontodon taraxacoides       +       
Leontodon tuberosus     +         
Medicago minima    +          
Ophrys tenthredinifera              1
Reichardia picroides subsp. picroides           +  
Ruta chalepensis        +      

              
Espècies psammòfiles              
Teucrium polium subsp. dunense  + +  + + + + (+) +   1 +
Medicago littoralis   + +  + +       +
Pancratium maritimum      + +      + +
Thymelaea hirsuta            + + 1
Elymus farctus subsp. farctus           + +  
Medicago marina            + + 
Echinophora spinosa           + +  
Ephedra distachya  1         +   
Ononis natrix subsp. ramosissima         +     2
Aetheorhiza bulbosa        1      1
Euphorbia terracina        +      +

J. BOU MANOBENS & L. VILAR SAIS



25

Butlletí ICHN 85 (1), 2021

GEA, FLORA ET FAUNA

Número d’inventari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Crucianella maritima      +        
Cutandia maritima     +         
Cyperus capitatus           +   
Euphorbia paralias         +     
Rumex roseus          +    
Silene cf. niceensis        +      
Silene sclerocarpa      +        
Sporobolus pungens      +        
Vulpia membranacea subsp. fasciculata       2      

              
Companyes              
Lagurus ovatus + 2 + 1  1 3 3 + 1 + 2 1 
Avena barbata + + + + +  +  +  +   
Helichrysum stoechas  + +  + +     + 1 1 +
Dactylis glomerata subsp. hispanica  + + +    +  +  +  + 
Daucus carota subsp. maritimus +  + +  +   +     1
Alyssum maritimum subsp. maritimum   + +   +    + + +
Helianthemum apenninum subsp. apenninum + + +   + +   +    
Plantago lagopus 1 + + + +         
Sedum sediforme      +    + + 2  +
Cistus salviifolius        + +  2  + 1
Linum angustifolium subsp. usitatissimum + + +  +         
Anagallis arvensis +   +   +     +  
Trifolium campestre + +  +     +     
Blackstonia perfoliata + 1 +  +         
Rumex bucephalophorus subsp. bucephalophorus 1 1 1 +          
Aira caryophyllea   + + +         
Plantago crassifolia 2    + 1        
Koeleria phleoides        + 1     +
Thymus vulgaris + + +           
Orobanche minor   + 1   +       
Dipcadi serotinum     +  + 1      
Pinus halepensis      (+)    1    +
Pistacia lentiscus        + (+) +    
Astragalus tragacantha     1 1 +       
Scirpoides holoschoenus         3     3
Limonium narbonense +    +         
Artemisia campestris +  +           
Festuca glauca      1 +       
Gladiolus sp. +  +           
Lathyrus cf. clymenum          + +   
Parentucellia viscosa   + 1          
Plantago coronopus    +   +       
Polycarpon tetraphyllum   +   +        
Psilurus incurvus  + +           
Cynodon dactylon    +    +      
Sonchus tenerrimus      +  +      
Eryngium campestre         1     +
Asparagus acutifolius         1 +    
Pinus pinea         +  3   
Cistus albidus          + +   
Carpobrotus edulis     (+)      +   
Corynephorus canescens            + + 
Helianthemum guttatum  + +           

Entre parèntesis quan el tàxon era present fora de l’inventari.

Companyes presents només en un inventari
 1 Allium sp., Serapias lingua, Juncus bufonius, Sherardia arvensis.
 4 Inula viscosa, Lathyrus ochrus, Plantago lanceolata, Trifolium angustifolium.
 5 Asparagus officinalis, Olea europaea, Schoenus nigricans, Torilis arvensis.
 6 Limonium virgatum 1.
 7 Echinops ritro, Romulea ramiflora, Rosmarinus officinalis.
 8 Bromus cf. diandrus, Oryzopsis miliacea.
 10 Euphorbia segetalis, Rhamnus alaternus, Rubia peregrina, Yucca aloifolia.
 12 Lavandula stoechas. Linum trigynum, Silene nutans.
 13 Scrophularia canina.
 14 Asphodelus fistulosus, Clematis flammula, Muscari neglectum, Odontides lutea, Ophrys fusca, Sanguisorba sp., Vicia sp.
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Procedència dels inventaris
 1 Castelló d’Empúries, sorrals de la Rovina, Alt Empordà EG1178 (11/05/2020)
 2 Castelló d’Empúries, sorrals de la Rovina, Alt Empordà EG1178 (11/05/2020)
 3 Castelló d’Empúries, sorrals de la Rovina, Alt Empordà EG1178 (11/05/2020)
 4 Castelló d’Empúries, sorrals de la Rovina, Alt Empordà EG1178 (11/05/2020)
 5 Castelló d’Empúries, sorrals de la Rovina, Alt Empordà EG1178 (11/05/2020)
 6 l’Escala, Bol Roig, Alt Empordà EG1262 (25/05/2020)
 7 l’Escala, Bol Roig, Alt Empordà EG1262 (25/05/2020)
 8 Inventari inèdit de Jordi Carreras i Albert Ferré 2018 (Gavà, camí de la Pineda, Baix Llobregat DF1969)
 9 Inventari publicat a Bolòs (1950) i Bolòs (1962) (Estany de l’Illa, Baix Llobregat)
 10 Pals, Ràdio Liberty, Baix Empordà EG1648 (8/06/2020)
 11 Pals, Ràdio Liberty, Baix Empordà EG1648 (8/06/2020)
 12 Pals, Ràdio Liberty, Baix Empordà EG1648 (19/06/2020)
 13 Pals, Ràdio Liberty, Baix Empordà EG1648 (19/06/2020)
 14 Inventari publicat a Bolòs 1950 (Estany de la Murtra, Baix Llobregat)

Agraïments

Volem agrair a Jordi Carreras i Albert Ferré la cessió d’un 
inventari de vegetació i els comentaris aportats. Aquest es-
tudi s’ha realitzat dins de diferents projectes, però principal-
ment sota l’empara dels projecte ECOPLAYA del Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades (RTI2018-095677-
B-I00).
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