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RESUM EXECUTIU

Al present treball s'avalua l'estat de conservació del prat de dall del Molí Petit mitjançant l'estudi de

la  flora,  tractant-se  d'un  bon  bioindicador  degut  a  l'elevada  riquesa  i  diversitat  florística  que

presenten aquests prats, un dels principals interessos de conservació de l'hàbitat. S'analitza la

seva composició florística mitjançant l'ecologia de les espècies i s'aplica el protocol del transsecte,

una  metodologia  utilitzada  a  Catalunya  i  en  alguns  països  d'Europa  per  avaluar  l'estat  de

conservació de prats i pastures. 

Per tal de tenir una referència dels seus homòlegs, i emmarcat en les polítiques de conservació

dels hàbitats i en la necessitat de conèixer els elements biològics que els componen, s'estudien

els  prats  de dall  montans i  submontans de la  conca  del  Ter,  inclosos dins  l'Hàbitat  d'Interès

Comunitari  6510.  S'estudien  les  comunitats  vegetals  que  els  componen  elaborant una  taula

sintètica de la seva composició florística i es calculen els valors de riquesa i diversitat mitjanes

dels mateixos, així com la proporció d'espècies característiques que presenten.

Aquest treball aborda també el maneig i els aprofitaments del prat estudiat, ja que en condicionen

la composició florística i aporten una informació important a l'hora d'analitzar les causes de l'estat

de conservació. Se n'estudien les diferències entre el prat de dall del Molí Petit i el prat donador de

palla per fer-ne la ressembra i s'analitzen els possibles efectes sobre la seva composició florística.

Mentre les prats de dall montans de la conca del Ter poden considerar-se força rics i diversos, el

prat del Molí Petit és força pobre i poc divers. Tot i que les accions dutes a terme el 2011 per

recuperar la parcel·la  com a prat  de dall  han estat  efectives,  la qualitat  ecològica del prat  és

regular, sent aquest el punt més feble del seu estat de conservació. Presenta gran part de les

espècies pròpies de la comunitat però l'elevat nombre de tàxons ruderals indica que no es troba

en  un  estat  òptim  pel  que  fa  a  la  qualitat  florística.  Sembla  trobar-se  encara  en  una  etapa

dinàmica, de transició, on l'antiguitat sigui probablement el factor que hi té més influència. La resta

de pràctiques de maneig no semblen estar  causant  efecte perjudicials tot  i  que alguns canvis

podrien facilitar la millora de la qualitat florística del prat. 

Es proposen una sèrie d'accions per millorar aquesta qualitat florística i un seguiment de l'evolució

del prat amb l'objectiu de que pugui acabar funcionant, a llarg termini, com a prat donador per a la

restauració de l'hàbitat.
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La  revolució  industrial,  l'augment  de  la  demografia,  el  creixement  capitalista,  i  el  conseqüent

augment de l'explotació de recursos i generació de residus, són factors que han generat una crisi

global del medi ambient que condiciona inevitablement a les societats humanes. La gestió del

territori,  els recursos i  els residus ha passat a ser un tema imprescindible d'abordar per a les

autoritats polítiques mundials.  La Terra és limitada i  els  recursos són finits,  la  població va en

augment i l'ecosistema Terra en detriment.

 

En aquesta línia, ja des de la dècada dels 70 comença a abordar-se en l'àmbit internacional la

integració del medi ambient en la presa de decisions i les polítiques de desenvolupament (Cimera

d'Estocolm,  Informe Brundtland,  Cimera de Río de Janeiro...), assumint que les condicions socio-

econòmiques d'un territori  condicionen l'estat del medi i viceversa i, per tant, són dos conceptes

que s'hauran de plantejar conjuntament. Hi ha una sèrie de problemàtiques ambientals que tenen

un efecte a escala global i que escapen dels límits polítics i administratius i, per tant, s'hauran

d'abordar a escala global: el canvi climàtic, la reducció de la capa d'ozó, tot tipus de contaminació,

l'ús  i  l'administració  dels  oceans  i  els  recursos  d'aigua  dolça,  la  desforestació  excessiva,  la

desertificació i  la degradació de la terra, els abocaments tòxics i  la disminució de la diversitat

biològica (Nacions Unides, 2018).

En  l'àmbit  europeu  també  es  treballa  en  aquesta  línia  fa  ja  varies  dècades.  L'any  1985  es

desenvolupa el programa CORINE (Coordination of Information on the Environment) amb l'objectiu

de coordinar la informació sobre el medi natural a la Unió Europea (Comissió Europea, 1991). Es

duen a terme diverses línies de treball  per conèixer l'estat  del  medi natural  dins la comunitat

europea (Projecte CORINE Land Cover,  Projecte CORINE Biotopes, Directiva d'Hàbitats...).

 

 1.1 Interès de conservació de la biodiversitat

A banda de la resta de problemàtiques ambientals, la conservació de la biodiversitat, que és el

tema que ens ocupa, assoleix  un paper important dins el marc comunitari.

La conservació de les espècies està totalment lligada al manteniment d'hàbitats adequats que les

sustentin  i  aquests  han de trobar-se en un nombre  i  extensió  suficients  i  amb una  dispersió

geogràfica adequada per a garantir la supervivència de tals espècies. Perquè això sigui possible,

és torna imprescindible tenir  un coneixement ampli  dels ecosistemes que es troben a la Unió

Europea i unes eines de monitoreig adequades i amb criteris unificats. En aquesta línia es publica

l'any 1991  el  CORINE biotopes manual,  un sistema de classificació  dels hàbitats presents al

territori europeu.
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A la UE existeix també el sistema de classificació EUNIS (Louvel et al. ,  2013),  el qual es va

començar a desenvolupar l'any 1995. No entrarem a descriure'l perquè tant a Catalunya com a

l'estat espanyol es treballa amb la classificació CORINE, però consideràvem important esmentar-

lo ja que sembla que hi ha una tendència a que acabi substituint a la classificació CORINE en

l'àmbit europeu1. 

 1.1.1 CORINE biotopes manual. Habitats of the European Community 

Tal i com descriu el propi Manual (Comissió Europea, 1991), es tracta d'un llistat on es recullen

tots els hàbitats presents al territori europeu i es classifiquen jeràrquicament. D'aquesta manera es

poden caracteritzar les àrees importants per a la conservació de la biodiversitat, inventariar-les,

establir una xarxa coherent entre elles i crear un mètode comú per fer-ne el seguiment. 

A l'esmentat manual s'estableix una definició de biòtop, o hàbitat: "una àrea de terra ferma o una

massa d'aigua que constitueix una unitat ecològica d'importància comunitària per a la conservació

de la natura, tant si es tracta d'una àrea formalment protegida per la legislació, com si no".  En

altres  paraules,  un  segment  qualsevol  de  la  biosfera  que  presenta  unes  característiques

concretes, tenint en compte els elements biòtics i l'ambient on s'hi desenvolupen.    

                                                    

Es distingeixen tres tipus d'hàbitats principals:

• Naturals,  que corresponen a les formes originàries  dels  ecosistemes de territori

europeu

• Seminaturals, que són producte d'una llarga història d'ús i/o explotació antròpica del

territori, i que acullen una gran part de la fauna salvatge.

• Artificialitzats

Els  dos  primers  són  els  que  han  estat   tractats  amb detall  ja  que  són  els  únics  que  estan

amenaçats, ja sigui perquè són rars i extremadament locals, perquè estan sotmesos a l'explotació

del territori i a la contaminació global del medi, o bé perquè el seu manteniment depèn d'activitats

agroramaderes  que  estan  perdent  pes  en  l'actual  marc  capitalista  globalitzat.  Els  hàbitats

artificialitats, tot i cobrir un 80% o 90% del territori europeu, només es tracten molt sintèticament

en un últim apartat ja que es considera que no estan exposats a tals amenaces de conservació. 

 

La classificació dels hàbitats CORINE utilitza com a referència les unitats bàsiques de classificació

1 Actualment, s'utilitzen ambdues classificacions i existeixen taules de conversió per passar d'una classificació a l'altra.
Els estats que havien basat les seves polítiques de conservació en la classificació CORINE, com és el cas de l'estat
espanyol i de Catalunya, van continuar utilitzant aquest sistema mentre que els estats on han començat a treballar
amb hàbitats els darrers anys acostumen a fer-ho directament amb la classificació EUNIS.
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fitosociològica, ja que estan basades en un procediment regulat de mostreig de camp, amb una

descripció, definició i nomenclatura acordades.  Els organismes vegetals terrestres són estàtics,

s'agrupen formant  associacions  concretes i  aquestes habiten determinats  ambients amb unes

condicions físiques i climatològiques determinades (Vigo, 2005). Tots aquests factors faciliten molt

la tasca de descripció d'hàbitats, ja que aquests contemplen paràmetres tant biòtics com abiòtics

del medi natural.

 

 1.1.2 Marc normatiu europeu. Directiva d'Hàbitats

Per tal de garantir la conservació de la biodiversitat en l'àmbit comunitari, el Consell de la Unió

Europea aprova la Directiva d'Hàbitats (Directiva 92/43/CEE) l'any 1992. Actualment representa,

juntament amb la Directiva d'Aus (DIRECTIVA 2009/147/CE), l'instrument més important aplicable

a tot  el  territori  de la Unió Europea (UE) per a la conservació dels hàbitats,  les espècies i la

biodiversitat (Departament de Territori i Sostenibilitat, 2018).

No es pretén protegir tots els hàbitats i totes les espècies presents al territori europeu sinó que les

mesures  volen  centrar-se  en  aquells  que  presenten  un  cert  grau  d'amenaça.  Per  fer-ho,

s'estableixen uns Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC) i unes Espècies d'Interès Comunitari (EIC),

recollits als annexos de la pròpia Directiva, els quals requeriran la designació de Zones  Especials

de Conservació (ZEC). L'objectiu és, doncs, regular el manteniment d'un estat de conservació

favorable o de restaurar, en el cas que fos necessari, els hàbitats naturals i les espècies de fauna i

flora silvestres d'interès comunitari (Consell Europeu, 1992). 

Per tal d'assolir l'objectiu principal de la conservació de la biodiversitat, la Directiva s'estructura

principalment en dos eixos:

◦ La conservació  dels  hàbitats  naturals  i  dels  hàbitats  de les  espècies,  mitjançant  la

creació  d'una  xarxa  ecològica  que  en  possibiliti  el  manteniment  o  recuperació,

coneguda com a Xarxa Natura 2000 (XN2000) 

◦ L'elaboració d'un marc jurídic de protecció de les espècies. 

La Xarxa Natura 2000, que expliquem amb més detall posteriorment, es composa d'un conjunt de

Llocs d'Importància Comunitària (LIC),  proposats pels estats membres,  que contenen HICs i/o

EICs.  Un cop establert  el  LIC,  l'estat  membre haurà  de designar-lo  com a  Zona Especial  de

Conservació (ZEC).  D'aquestes ZEC, es diagnostica l'estat de conservació dels HIC i EIC, es

determina aquell que seria desitjat, es detecten les pressions i amenaces que pateixen i es llisten

les  mesures  de  conservació  que  poden  aplicar-se  per  mantenir  o  millorar  el  seu  estat  de
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conservació. La designació de ZEC és, en definitiva, un instrument de gestió d'aquests espais2. 

Tot aquest procés es realitza de forma diferenciada per a les diverses regions biogeogràfiques

establertes per l'Agència Europea de Medi Ambient (Annex 14.1).  En el  cas de Catalunya,  es

localitzen dues regions biogeogràfiques: la regió alpina -que correspon als Pirineus i bona part del

Prepirineu- i la regió mediterrània.

 

L'any 1997, per tal d'actualitzar i adaptar la Directiva d'Hàbitats al progrés científic i tècnic, es fa

una millora, modificació i  substitució dels annexos I i  II.  La Directiva 97/62/CE recull aquestes

modificacions, on els codis dels hàbitats CORINE de l'annex I es substitueixen per les referències

dels codis de Xarxa Natura 2000 (Consell Europeu, 1997). 

 

A continuació s'expliquen els aspectes que aborda la Directiva i que afecten al nostre estudi. 

Hàbitats d'interès comunitari (HIC)

Els Hàbitats d'Interès Comunitari són aquells que, dins del territori de la UE, es troben amenaçats

de desaparició de la seva àrea de distribució natural, els que presenten una àrea de distribució

reduïda, ja sigui per regressió o perquè la seva àrea és intrínsecament petita, o bé aquells que són

exemples representatius de característiques típiques d'una o vàries de les regions biogeogràfiques

del territori. Aquests hàbitats es recullen a l'annex I de la Directiva. 

Es consideren HIC prioritaris aquells hàbitats que estan amenaçats de desaparèixer del territori de

la  UE,  la  conservació  dels  quals  suposa una responsabilitat  especial  per  a la  UE degut  a la

importància que tenen a escala mundial.

Siguin prioritaris o no, no són espais protegits.  La forma de protecció que es planteja amb la

Directiva és la creació d'aquesta XN2000 que engloba un conjunt de mostres prou significatives de

cada HIC per tal  de garantir-ne la conservació,  però no protegeix tots els espais que ocupen

aquests hàbitats.

Xarxa Natura 2000 (XN2000)

Per poder fer compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb

l'activitat  humana  que  es  desenvolupa  al  territori  es  crea  la  XN2000.  Es  tracta  d'una  xarxa

ecològica europea que conté una mostra significativa dels hàbitats continguts a l'annex I de la

2 Articles 3 i 4 de la Directiva 92/43/CEE
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Directiva així com els hàbitats de les espècies contingudes en l'annex II. Aquesta xarxa s'elabora

amb la contribució dels diferents estats membres que, tenint en compte els objectius plantejats per

la Directiva, proposen els LIC que la componen.

Aquestes àrees han de tenir una coherència entre si que garanteixi el manteniment o, en el cas de

que es trobin en un estat de degradació, la recuperació a un estat favorable d'aquests hàbitats.

Es considera que un hàbitat presenta un estat de conservació favorable quan es compleixen els

requisits següents:

▪ La seva àrea de distribució natural i  les superfícies compreses dins d'aquesta

àrea són estables o s'amplien.

▪ Les estructures i funcions específiques necessàries per al seu manteniment a

llarg plaç existeixin i puguin seguir existint.

▪ L'estat de conservació de les seves espècies típiques sigui favorable.

 1.1.3 Marc Normatiu a l'Estat Espanyol

El Reial decret 1997/1995 incorpora els elements referents a la conservació dels hàbitats naturals i

de la flora i fauna silvestres de la Directiva 92/43/CEE que no estaven presents a l'ordenament

jurídic espanyol. Posteriorment, incorpora les modificacions de la  97/62/CE amb el  Reial decret

1193/1998 (Departament de Territori i Sostenibilitat, 2018).

 

No  s'entra  en  detalls  sobre  el  marc  normatiu  de  l'estat  espanyol  perquè  la  Generalitat  la

competència  compartida  en matèria  de medi  ambient  i  la  competència  per  a  l’establiment  de

normes addicionals de protecció. La competència compartida inclou, entre d’altres, la regulació

dels  recursos naturals,  de  la  flora  i  de  la  fauna i  de les  mesures  de protecció  de les  seves

espècies, en el marc de les bases que fixi l’Estat, és a dir, el Reial decret 1193/1998 (Parlament de

Catalunya, 2016)3. 

Actualment, a escala estatal, la Llei 42/2007 del patrimoni natural i de la biodiversitat, constitueix el

marc  jurídic  bàsic  per  a  la  conservació,  ús  sostenible  i  millora  del  patrimoni  natural  i  de  la

biodiversitat.  L’article  52 d’aquesta Llei  estableix que les comunitats autònomes adoptaran les

mesures necessàries per garantir  la  conservació de la biodiversitat  que viu en  estat  silvestre,

atenent preferentment a la preservació dels seus hàbitats i establint règims específics de protecció

per a aquelles espècies silvestres que ho requereixin.

Aquesta mateixa Llei és el marc de referència per a la xarxa Natura 2000.

3 Article 144 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. 
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 1.1.4 Marc normatiu autonòmic  

Per tal d'adaptar la normativa europea al territori català la Generalitat de Catalunya aprova una

serie de normatives de flora i fauna autòctona protegida, així com a de flora exòtica o introduïda. 

 

Pel  que  fa  la  flora  amenaçada,  mitjançant  el  Decret  172/2008,  es  crea  el  Catàleg  de  flora

amenaçada  de  Catalunya.  Aquest  recull  aquelles  espècies  i  subspècies  amenaçades  que  es

classifiquen en les categories de “en perill d’extinció” o de “vulnerables” en funció del seu estatus

de  conservació  i  grau  d’amenaça,  i  estableix  les  mesures  de  conservació  de  les  espècies  i

subespècies catalogades (Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2018).

A banda d'això, es crea el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN), amb l'objectiu de sustentar la

conservació de la biodiversitat i permetre'n una convivència amb la resta d'activitats antròpiques

que es duen a terme dins el territori. Actualment el PEIN és una xarxa ecològica que engloba un

31% de la superfície de Catalunya amb els espais més representatius i més ben conservats del

territori. Gran part dels espais del PEIN formen part de la XN2000.

Es contempla, també, un segon grau de protecció amb els Espais Naturals de Protecció Especials,

emmarcats dins de Parcs Naturals o Nacionals, reserves... inclosos dins el PEIN (Departament de

Territori i Sostenibilitat, 2018).

Com s'esmenta amb anterioritat, una eina imprescindible per a poder executar la protecció del

medi  ambient  i  de  la  biodiversitat  és  la  caracterització  prèvia  dels  hàbitats  que  apareixen  al

territori. És per això que a Catalunya es fa una adaptació del CBM amb una descripció més adient

a les característiques dels hàbitats presents al territori català. 

Es  desenvolupa una Llista  d'Hàbitats  de Catalunya  (LHC)  que culminarà  en la  publicació  del

Manual d'Hàbitats de Catalunya (MHC) (Carreras et al., 2015). També es duu a terme una revisió i

adaptació  dels  Hàbitats  d'Interès  Comunitari.  L'elaboració  d'aquest  Llistat  d'Hàbitats  d'Interès

comunitari serà important per l'establiment de la XN2000.

Un altre  projecte  de gran rellevància  pel  que fa  al  coneixement  del  territori  és  la  Cartografia

d'Hàbitats de Catalunya a escala 1:50.000, la llegenda de la qual està basada en aquesta Llista

d'Hàbitats.

Per determinar la importància d'un determinat hàbitat i establir el grau d'atenció que requereix, al

Manual d'Hàbitats de Catalunya s'especifiquen els paràmetres de Interès de Conservació i Grau

d'Amenaça. Ambdós paràmetres permeten fer comparacions entre hàbitats.
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Tal i com explica el MHC (Carreras et al., 2015), l'Interès de conservació es determina a partir de

sis indicadors, cadascun valorat de l'1 al 4. La suma de tots ells permet obtenir un valor global

d'interès de conservació (de l'1 al 24) per a cada hàbitat. Aquests sis indicadors són els següents:

IC1. Riquesa florística (biodiversitat).  Analitza el nombre  d'espècies per hàbitat, sense tenir en

compte l'equitabilitat, basada en plantes vasculars, a partir de la informació obtinguda del Banc de

Dades de Biodiversitat de Catalunya (BDBC).

IC2. Raresa florística. Considera la presència d'espècies endèmiques i de comunitats rares als

hàbitats, en referència a Catalunya. Els hàbitats que en tenen més són més valorats que els que

en tenen menys.

IC3. Forma d'implantació territorial. Com més petita és la mida amb què els hàbitats es troben en

el  paisatge més greus poden ser  els  efectes d'una actuació antròpica d'impacte territorial.  Es

valoren més aquells que es troben habitualment en superfícies molt reduïdes

IC4.  Estadi  successional  (grau de maduresa).   Valora,  des del  punt  de vista de la  successió

vegetal,  si  l’hàbitat  està en una situació més o menys propera  de la  seva potencialitat4.  Una

situació allunyada de la potencialitat del territori, és a dir, un estadi inicial o poc evolucionat de la

successió, no indica sempre poc interès. Es classifiquen en: inicial,  poc madur, força madur o

madur. 

IC5. Valor biogeogràfic (endemicitat). Valora els hàbitats segons la singularitat de la seva àrea de

distribució. Els criteris que s’han utilitzat tenen en compte l’extensió territorial, la situació de límit

biogeogràfic  i  les  situacions  particulars  de  disjunció,  dispersió  o  fragmentació  de  l’àrea  de

distribució.

IC6.  Extensió territorial  (freqüència dins el  territori  català).  Basat  en la  superfície  relativa dels

hàbitats.

El Grau d'amenaça valora quina probabilitat té un hàbitat de patir pertorbacions que posen en risc

la seva estructura, composició i equilibri actualment o en un futur proper; en definitiva, per la seva

pervivència. El grau d'amenaça es valora entre 0 i 4, on 0 és una amenaça no constatada i el 4 és

el valor de màxima amenaça.

 1.2 Àrea d'estudi 

 

El prat de dall  del qual s'avaluarà l'estat de conservació es troba al sud de Sant Joan de les

Abadesses,  a  la  comarca  del  Ripollès,  de  la  qual  es  descriuen  a  continuació  les  principals

característiques del medi físic i el context socioeconòmic.

4 Estat de màxima maduresa d'un hàbitat que es dóna quan aquest es manté en equilibri amb els factors ambientals i 
biòtics del lloc on es troba.
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Tot  i  així,  com s'explica  més  endavant,  una  part  d'aquest  treball  consisteix  en  determinar  la

composició florística típica dels prats de dall  de la zona i veure com s'hi  ajusten les espècies

presents al prat del Molí Petit. Per a aquesta part de l'estudi s'ha considerat més oportú triar una

àrea  que  respongui  a  criteris  geogràfics,  enlloc  dels  límits  comarcals,  que  no  tenen  perquè

coincidir amb les característiques físiques del territori. 

A més, el prat del Molí Petit es troba a uns 760m d'altitud, al límit de l'estatge submontà, un altre

dels motius per ampliar l'àrea d'estudi més enllà dels límits comarcals del Ripollès. S'han volgut

incorporar àrees més meridionals per tal de definir una composició florística típica que inclogui

inventaris  de menor  altitud,  que probablement  s'ajusten més a les  condicions ambientals  que

presenta  el  prat  del  Molí  Petit.  És  important  que  l'àrea  estudiada  presenti  unes  condicions

ambientals similars a les d'aquest per assegurar-se que si apareixen diferències en la composició

florística aquestes no siguin degudes a les variables ambientals.

Per això, la determinació de la composició florística dels prats de dall de la zona es basa en la

conca del Ter, que és la conca hidrogràfica que ens ocupa (Figura 1.1). S'ha considerat que la

conca  del  Ter  delimita  prou  bé  aquesta  regió  dels  Pirineus  Orientals  que  presenta  ja  unes

característiques climatològiques força diferents a les de les comarques pirinenques més interiors i

continentals com la Cerdanya, el Pallars i l'Alta Ribagorça (Carreras i Vigo, 2005). 

 Figura 1.1. Àrea estudiada per determinar la composició florística típica dels prats de dall montans i
submontans.
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La resta de variables ambientals (altitud, règim de temperatures i precipitacions, etc.) que poden

condicionar  la  composició  florística  es  veuran  delimitades  per  la  distribució  de  les  pròpies

comunitats vegetals estudiades, les quals es veuen limitades als estatges montà i submontà. Els

inventaris analitzats es troben exclusivament dins les comarques del Ripollès i Osona, ja que serà

la pròpia terra baixa la que posarà els límits en la distribució d'aquestes comunitats. Hagués estat

interessant incloure en l'anàlisi la composició florística dels prats de dall montans i submontans de

la Garrotxa ja que podrien presentar certes similituds, però no es disposa d'aquestes dades.

 1.2.1 Context comarcal del Ripollès

La comarca del Ripollès es troba al nord de Catalunya (Figura 1.2), a tocar de la frontera, limitant

al nord amb el departament francès Pyrénées Orientales,  amb la Garrotxa a l'est, el Berguedà i la

Cerdanya a l'oest, i Osona al sud.

  

Es tracta d'una comarca amb molts segles d'història on els nuclis principals de població han estat

tradicionalment lligats a les vores dels dos rius principals: el Freser i el Ter.

 

Figura 1.2 Mapa de localització de la comarca del Ripollès

Amb 956,62km2 de superfície i  uns 25.000 habitants censats, concentra les majors densitats de

població als municipis de Ripoll  i  Campdevànol, seguits de Ribes de Freser, Sant Joan de les

Abadesses i  Sant  Pau de Segúries.  La població del  Ripollès augmenta en un 9% degut  a la
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població estacional, és a dir, amb el turisme i segones residències (Annex 14.1) (IDESCAT, 2016). 

Pel que fa al sector agroramader,  un 25% de la superfície de la comarca és Superfície agrària

utilitzada, sent un 22,6% pastures permanents. En quant a la ramaderia, al Ripollès hi han censats

57431 caps de bestiar, amb un 41% de bovins, un 21,25% d'ovins, i un 27,9% de porcins (Annex

14.1) (IDESCAT, 2009). 

 1.2.1.1 Descripció del medi físic

 

A continuació, en base al treball realitzat per Carreras i Vigo (2005), es fa una descripció del medi

físic i les variables ambientals de la comarca del Ripollès. 

Relleu

 Es tracta d'una comarca de muntanya que inclou part del vessant sud dels Pirineus axials i part

dels Prepirineus orientals. El límit  entre ambdues zones queda definit per una línia que  va de

Ribes de Freser a Camprodon al llarg de la Serra de Cavallera i es prolonga cap al nord-est fins a

Rocabruna. Presenta un relleu molt abrupte assolint desnivells de fins a 2500m entre les cotes

més altes i les cotes més baixes de la comarca.

El Ripollès presenta tres regions clarament diferenciades:  la Vall  de Ribes a l'oest,  la Vall  de

Camprodon a l'est, i el Baix Ripollès. 

Les àrees nord-occidentals de la comarca, és a dir, la Vall de Núria i  les capçaleres dels rius

Freser i Ter, formen part d'aquest vessant sud del Pirineu axial. En aquest context,  el relleu està

fortament condicionat per la morfologia glacial típica de la serralada pirinenca. La frontera amb

l'estat  francès  segueix  la  carena  d'una  sèrie  de  cims  singulars.  D'est  a  oest:  el  Costabona

(2465m), el Bastiments (2881m), el Pic d'Eina (2786m), i el Puigmal (2910m), que assoleix l'altitud

màxima de la comarca.

 

Com es pot veure a la  Figura 1.3, la Serra del Catllar, que s'allarga fins al Puig de Mont-Roig,

separa les dues valls principals de la comarca: la Vall de Ribes, que va des del naixement del riu

Freser fins a Ripoll, i la Vall de Camprodon, que segueix també el riu Ter des del seu naixement

fins a Sant Pau de Segúries.

La Serra de Cavallera i la part més oriental de la Serra de Montgrony, considerades ja Prepirineu,

separen les valls de Ribes i Camprodon del Baix Ripollès. En aquesta regió, tot i estar també

marcada  per  un  relleu  muntanyós,  les  altituds  disminueixen  força.  En  aquestes  àrees  més
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meridionals de la comarca el relleu es torna més suau.

 Figura 1.3. Mapa de les unitats de relleu més característiques.

 

Geologia

La geologia és un factor condicionant pel que fa al desenvolupament de les comunitats vegetals.

La presència de materials silícics o calcaris al sòl en fa variar el pH, que influeix en la solubilitat

dels nutrients i té efectes sobre vida microbiana dels sòls.

Com s'ha comentat, la regió nord-occidental del Ripollès forma part del Pirineu axial mentre que la

resta de la comarca fa part dels Prepirineus orientals. 

El Pirineu és un massís format en diferents etapes geològiques. Va patir un primer aixecament

durant l'orogènia Herciniana, al Paleozoic, que va quedar pràcticament arrasat durant el Mesozoic

degut a l'erosió. Posteriorment, durant l'orogènia Alpina els moviments convergents de les plaques

Africana i Eurasiàtica, aixafant la Placa Ibèrica, van donar lloc al relleu de la serralada pirinenca
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que coneixem actualment. 

Segons mostra el Mapa d'unitats estructurals majors de Catalunya (ICGC, 2017), els materials del

sòcol  formen part  del  mantell  de  la  Noguera i  són d'origen  Paleozoic,  principalment  granits  i

esquistos  metamòrfics,  àcids.  La  part  cobertora  d'aquest  sòcol  està  constituïda  per  materials

Mesozoics i Terciaris.

El Prepirineu no són més que les arrugues originades degut a aquest plegament que originà el

Pirineu.  Les  àrees pròpiament  prepirinenques formen part  del  Mantell  del  Cadí  (ICGC,  2017)

constituït per aquestes formacions calcàries mesozoiques i terciàries provinents dels sediments de

la conca de l'Ebre.

En l'actualitat es troben, doncs, substrats àcids a la zona axial, on el sòcol granític i els materials

metamòrfics queda en superfície, i dominància de materials calcaris a les regions prepirinenques.

La Serra de Cavallera  constitueix  el  límit  entre aquests mons silícics pirinencs del  nord i  els

materials calcaris d'edats més recents.

Climatologia

El clima és un altre factor condicionant pel que fa al desenvolupament de les comunitats vegetals.

Es descriu tenint en compte els diferents estatges bioclimàtics, ja que la vegetació dins d'una regió

biogeogràfica es distribueix amb una peculiar zonació altitudinal (Rivas-Martínez, 1987).

La comarca del Ripollès es veu fortament afectada per un clima de muntanya i continental, tot i

que presenta certa influència mediterrània a les zones més meridionals per trobar-se pròxima al

límit entre la regió biogeogràfica mediterrània i la alpina. Els efectes de continentalitat faran que

l'amplitud tèrmica sigui força elevada, podent trobar al llarg de l'any diferències de importants de

temperatura entre les màximes i les mínimes en una mateixa localitat, fins a 16 graus de diferència

en el cas del Ripollès (Servei Meteorològic de Catalunya, 2016).

Tal i com es descriu en apartats anteriors, la comarca presenta diferències significatives entre les

àrees del Pirineu axial i les Prepirinenques. 

Com la precipitació i la temperatura d'un territori s'han destacat com els factors més directament

responsables del desenvolupament de les comunitats vegetals, es descriuen aquests dos factors

per als diferents estatges seguint el criteri de classificació de Rivas-Martínez (1987). Cal tenir en

compte, però, que aquesta descripció és força generalista i que cada indret presentarà les seves

pròpies peculiaritats bioclimatològiques.
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A les zones més septentrionals de la comarca que formen part  del Pirineu axial hi  predomina

l'estatge subalpí, que va dels 1800m d'alçada als 2200m, i l'estatge alpí a les parts més altes,

entre els 2200m fins als 2910m del cim del Puigmal. Pel que fa a la temperatura, a l'estatge alpí, la

mitjana anual és inferior als 3ºC, mentre que a l'estatge subalpí es troba entre els 3ºC i els 6ºC. En

quan a l'ombroclima, tots dos estatges presenten un clima humit, amb precipitacions d'entre 1000-

1300mm anuals acumulats.

A les regions prepirinenques hi predomina l'estatge montà, que va des dels 700m d'altitud fins als

1800m aproximadament. La temperatura mitja anual es troba entre els 6ºC i els 10ºC, i el règim de

precipitacions  és  també  humit  a  la  major  part  del  territori,  tot  i  que  en  algunes  àrees  les

precipitacions són inferiors als 900mm anuals considerant-se, doncs, subhumit.

 

Mirant  les  dades  climàtiques  concretes  (Annex  14.1)  es  fa  evident  que  es  donen  fenòmens

d'inversió tèrmica entre les planes i les valls i els vessants assolellats o les àrees de muntanya.

Aquest fenomen pot observar-se per exemple entre Molló i Freixenet, situats per sobre dels 1100m

d'altitud on s'esperaria trobar temperatures més fredes que en localitats de cotes més baixes, i

Camprodon, al fons de la vall a uns 950m, on les temperatures hivernals són inferiors a les de les

dues localitats anteriors. Aquest fenomen d'inversió tèrmica, però, no és estrany en les àrees de

muntanya (Carreras et al., 2005). 

 

En quan a la precipitació, les dades climàtiques mostren una clara disminució de llevant a ponent:

la vall de Camprodon és lleugerament és plujosa que la vall de Ribes. Possiblement la Serra del

Catllar tingui una influència decisiva com a barrera que frena els vents humits de la mediterrània

reduint  lleugerament  les  precipitacions  de  la  vall  de  Ribes  respecte  la  vall  de  Camprodon

(Carreras et al., 2005). 

A banda de la precipitació i la temperatura, Rivas-Martínez (1987) descriu també altres paràmetres

que poden condicionar també les espècies que es desenvolupen al territori i que s'han considerat

interessants d'incorporar.

 

Les gelades poden ser també un factor condicionant per a la vegetació. Als estatges alpí i subalpí

poden produir-se gelades al llarg de tot l'any, mentre que a l'estatge montà es redueixen a 10 els

mesos, de setembre a juny.

El paràmetre de Dies lliures de gelades (Dlh) utilitzat en bioclimatologia n'és un bon indicador.

Aquest oscil·la entre 0 i 365, indicant el nombre de dies de l'any en els que la temperatura no
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disminueix de zero graus.  En àrees més fredes o més continentals aquest  valor serà inferior,

mentre que en àrees més càlides o més litorals el Dlh serà superior. 

En el cas del Ripollès, aquest valor oscil·la entre els 75 i els 150 dies lliures de gelades segons la

localitat.

Un altre paràmetre significatiu pel que fa a la vegetació és el Període d'activitat vegetativa (Pav).

Les baixes temperatures són un dels factors limitants per l'activitat vegetativa. Es pot prendre com

a límit per a tal activitat una temperatura mitjana mensual de 7,5ºC, per sobre de la qual es posa

de manifest un increment de la biomassa apreciable (Rivas-Martínez, 1987). El Pav indica els

mesos de l'any en els que se superen aquests 7,5ºC de temperatura mitja anual. Per a l'estatge

alpí aquest valor oscil·la entre 1 i 3, per a l'estatge subalpí entre 4 i 6, mentre que a l'estatge

montà la temperatura mitja mensual supera els 7,5ºC entre 7 i 10 mesos a l'any. 

Vegetació

A les zones muntanyoses la  vegetació es distribueix segons estatges altitudinals força definits.

Seguint l'esquema proposat per Vigo i Ninot (1987) per als estatges de vegetació dels Pirineus

trobem l'estatge  basal,  el  submontà,  el  montà,  el  subalpí  i  l'alpí.  Cada  estatge  consta  d'una

vegetació  potencial,  entesa com la  vegetació  més madura que podria  assolir-se  donades  les

condicions del territori, i de diverses comunitats de substitució que poden establir-se segons la

dinàmica del paisatge. Carreras et al. (2005) descriuen amb detall la vegetació de la comarca del

Ripollès. 

Les àrees del sector nord-oest, aquestes regions del Pirineu axial, presenten la vegetació pròpia

de l'alta muntanya pirinenca.  A les parts més altes,  en sòls formats sobre el  sòcol  paleozoic,

apareixen pastures acidòfiles pròpies de l'estatge alpí. A cotes més baixes, a l'estatge subalpí,

s'arriba ja al domini dels boscos de Pi negre (Pinus uncinata), tant als solells com a les obagues.

Gran part d'aquestes pinedes actualment es veuen substituïdes per pastures acidòfiles diverses,

així com per landes de bruguerola (Calluna vulgaris) o gòdula (Sarothamnus scoparius), o bàleg

(Genista balansae). 

 

Els  estatges  montà  i  submontà  ocupen  la  major  part  del  territori  de  la  comarca.  L'estatge

submontà inclou la franja d'entre els 800m i els 1200m (1300m) a les obagues, mentre que als

solells arriba fins a cotes lleugerament superiors (1300-1600m). 

Ja dins d'aquests estatges, a la vall de Camprodon -fonamentalment silícia- entrem en el domini

dels boscos mesohigròfils (freixenedes, avellanoses, bedollars, fagedes...) degut a la influència

d'aquests aires humits provinents del mediterrani. Aquests es combinen amb extensions de gòdula
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o bàlec.  A la vall de Ribes, en canvi, dominen principalment les rouredes i les pinedes de Pi Roig

(Pinus sylvestris), mostra de la manca d'influència mediterrània.

 

Al sistema prepirinenc, representat principalment per la serra de Cavallera, dominen ja els sòls

calcaris.  Les parts altes d'aquesta serra són domini potencial  de les pinedes calcícoles de Pi

Negre i  Pi  Roig ,  mentre  que les  parts  baixes  quedarien dominades per  fagedes calcícoles  i

boscos  mesohigròfils,  amb excepció  del  vessant  meridional,  en  el  que  penetren  les  rouredes

submediterrànies de Roure martinenc (Quercus pubescens). A l'actualitat, però, les parts altes de

la Serra de Cavallera estan ocupades per pastures calcícoles i mesòfiles diverses, prats de dall i

matollars. 

 

El  baix  ripollès  és  la  regió  més seca de la  comarca.  Majoritàriament  sobre  terrenys  calcaris,

apareixen alzinars a l'estatge basal, amb rouredes seques als solells montans i fagedes calcícoles

a les obagues. Als fondals frescals apareixen també rouredes de roure pènol (Quercus robur) i

boscos mixtos mesohigròfils. 

 1.2.1.1 Context socio-econòmic. El paper de la ramaderia

El Ripollès és una comarca de muntanya pirinenca de paisatge abrupte, especialment a les àrees

de l'Alt Ripollès, on predominen les superfícies forestals i agrícoles. 

Actualment un 98,87% de la seva superfície és sòl no urbanitzable, només un 0,95% del territori

de la comarca és sòl urbà, i un 0,18% sòl urbanitzable (Departament de Territori i Sostenibilitat,

2017).  Aquestes  dades  ja  ens  indiquen  que  es  tracta  d'una  comarca  poc  explotada

urbanísticament, cosa que no vol dir que presenti poques pressions antròpiques.  

Sacasas (2004) explica que des dels voltants del s. XIX l'economia de la comarca estava basada

principalment en activitats industrials i agroramaderes. La indústria tèxtil s'hi va consolidar a finals

del  s.  XIX,  especialment  a  les  ribes  dels  rius  Ter  i  Freser,  dels  quals  aprofitaven  l'energia

hidràulica. Aquesta marca és encara present al territori per les diverses colònies tèxtils que es

troben al llarg del curs d'aquests dos rius, actualment en desús. De la mateixa manera, les fargues

van tenir també un paper important a la comarca. 

Actualment, el sector serveis ha guanyat un pes important en l'economia de la comarca, sent el

turisme una font important d'activitat econòmica.

Antigament,  a  banda de la  indústria,  les activitats agrícoles i  ramaderes eren la principal font

econòmica dels habitants del Ripollès, especialment  fora de les valls del Ter i del Freser. 
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El sistema de pastoreig ha estat tradicionalment multiespecífic. Compost per diverses espècies

d'ungulats, permetia un major aprofitament dels diferents tipus de recursos farratgers del territori,

així com de diferents àrees de pastoreig; cada espècie és més eficient que altres en l'aprofitament

de certs recursos (Aldezábal, A. et al., 2002).

El sistema de transhumància hi jugava també un paper fonamental i tenia un pes important en la

regió pirinenca fins no fa gaire. Durant l'estiu els ramats pujaven al les pastures de major altitud i a

l'hivern,  durant  l'època desfavorable per  al  creixement de l'herba,  baixaven a les pastures de

vessant i  als prats de fons de vall.  D'aquesta manera es permetia el màxim aprofitament dels

recursos disponibles (Aldezábal, A. et al., 2002).

Actualment el model ramader ha canviat molt. Tot i que el nombre de caps de bestiar a la comarca

no s'ha reduït, de fet especialment en bovins ha augmentat força, la superfície de prats i pastures

si s'ha reduït força en les últimes dècades (Annex 14.1). Això indica que la ramaderia extensiva

que mantenia aquestes àrees de prats i pastures ha passat a ser en gran part substituïda per un

model  intensiu,  amb  més  animals  tancats  i  alimentats  amb  pinsos,  o  bé  amb  una  major

concentració de caps de bestiar per parcel·la. 

L’activitat  agrícola  i  ramadera ha configurat  el  paisatge actual,  un  mosaic  de conreus,  prats  i

pastures que trenquen l’homogeneïtat del bosc. Només el manteniment de la ramaderia extensiva

assegura  la  conservació  d’aquesta  estructura  de  paisatge.  Si  res  no  canvia,  sembla  que  la

tendència del paisatge serà cada vegada més forestal a causa a la disminució dels aprofitaments

(forestals i ramaders) i la poca probabilitat que hi ha de patir incendis degut a l’alta pluviometria

(Soy i Nuss, 2010). De fet, les darreres dècades han seguit ja aquesta tendència, on els espais

oberts s'han reduït en àrees de muntanya per l'abandonament de les terres de conreu i per la

reducció de la ramaderia (Departament de Territori i Sostenibilitat, 2010).

 1.3 Prats de dall  

 1.3.1 Descripció ecològica

Els prats de dall són sistemes seminaturals d'elevat interès agrícola -pel que fa al subministrament

de l'herba- i ecològic, com a refugi de nombroses espècies rares a Catalunya i a la resta de la

Mediterrània nord-occidental (Mercadal, 2012). La forta i continuada influència antròpica que fa

possible l'existència d'aquesta tipologia de prats condiciona molt el tipus d'espècies que s'hi fan.

Cal tenir present que són prats que es dallen com a mínim un cop l'any, a finals d'estiu, quan la

herba està ja ben desenvolupada. En alguns casos es fa una segona dallada a la tardor abans de
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que arribi el fred o, en el cas que l'herba no hagi crescut prou per ser recollida, s'hi fa entrar el

bestiar per aprofitar el redall. Tot i que la pràctica més comú és el dall i l'adobament, el maneig i

els aprofitaments d'aquests prats poden arribar a ser diversos, incloent sembres, regs, pastura... 

Amb aquests context, només les espècies que creixen prou d'hora o amb prou rapidesa perquè

tinguin temps a florir i produir fruits abans no siguin segades i les que creixen quan ja ha passat

l'època de la dallada seran competitives per aquest tipus de comunitats. Les espècies que en el

moment de la dallada es troben en ple desenvolupament i no han aconseguit encara desenvolupar

els  fruits  es  veuran progressivament  desfavorides  i  no perduraran,  a  no ser  que disposin  de

mecanismes de reproducció  vegetativa,  com és el  cas  de moltes  gramínies  i  ciperàcies  amb

rebrots a nivell de terra, o d'òrgans subterranis de multiplicació com rizomes, bulbs...

En  resum,  doncs,  als  prats  dalladors  trobarem  espècies  primerenques,  espècies  tardanes  i

espècies estivals amb òrgans subterranis de pervivència (Folch, 1986).

Els prats de dall són, per tant, ecosistemes oberts amb vegetació herbàcia mesòfila, amb espècies

autòctones  existents  en  vorades  o  clarianes  de  boscos  humits  o  herbassars  que  s'han  vist

afavorides en aquest tipus d'ambients creats per l'activitat humana, on es troben reunides fent uns

conjunts ben particulars (Vigo, 2005).

Els  factors  biofísics  òptims  per  al  seu  desenvolupament  són  climes  típicament  humits,  amb

precipitacions que volten els 1000mm anuals, sense llargs períodes de sequera estival,  i  amb

unes  temperatures  variables  però,  en  general,  no  gaire  fredes.  Es  desenvolupen  sobre  sòls

profunds i  ben desenvolupats,  rics en matèria orgànica i  en general eutròfics.  Tradicionalment

acostumaven a ocupar el lloc d'antigues freixenedes o d'altres boscos frescals i humits de fons de

vall o de les parts baixes dels vessants, amb pendents poc acusats (Vigo, 2005). En els casos on

les  condicions  climàtiques  no  acompanyen  s'augmenten  les  pràctiques  agrícoles  (reg,  adob,

sembres...) per augmentar-ne la productivitat

Predominen a l'estatge montà i subalpí, tot i que també apareixen a l'estatge basal, però amb

menys freqüència. 

 1.3.2 La intervenció antròpica als prats de dall

Com es comenta anteriorment,  els  prats de dall  són sistemes seminaturals totalment lligats a

l'acció antròpica, tant per les pràctiques de manteniment com per la vinculació amb la ramaderia.

Tot i que la seva existència n'és totalment depenent, el tipus de pràctiques que s'hi duen a terme

en condicionen  molt  la  qualitat  ecològica.  Aldezábal  et  al.  (2002)  expliquen  que  existeix  una

estreta relació entre el descens del pastoreig i la pèrdua de diversitat vegetal. 
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A diferència  d'altres  tipus  d'ecosistemes  (boscos,  zones  humides,  comunitats  litorals...)  que

requereixen aturar l'activitat antròpica per assolir un bon estat de conservació, la conservació dels

prats està vinculada al manteniment de la ramaderia i de l'ús de l'herba (Montserrat, 1964).  Cal

tenir en compte que la simple protecció del territori no és suficient per al manteniment d’aquesta

comunitat tan singular ja que, tal com s'ha exposat anteriorment, requereix un dall periòdic per tal

d’assegurar-ne la preservació (Mercadal et al., 2007). En el cas concret dels prats de dall, una

correcte gestió de les tècniques de maneig esdevé fonamental per a preservar-ne la biodiversitat

(Mercadal, 2012). 

Els prats de dall  ocupen una posició intermèdia entre la vegetació espontània i  la pròpiament

cultivada.  Inicialment eren prats del  tot  espontanis però la  seva productivitat  natural  i  l'interès

econòmic han induït als ramaders a millorar-ne determinats aspectes (Folch, 1986). 

Antigament es duien a terme tractaments agrícoles per augmentar-ne la productivitat.  Aquests

podien incloure:  la sembra  de plantes per a millorar el valor farratger del prat, l’adob orgànic o

mineral, el reg per augmentar el creixement de l’herba i reduir la salinitat del sòl d’algunes àrees,

la  pastura  per  aprofitar  l’herba  després  del  dall  i  la  retirada  de  plantes  tòxiques,  paràsites,

punxents o de baix valor farratger per tal de mantenir una composició florística adequada per al

bestiar.  Actualment,  però,  moltes  d’aquestes  pràctiques  s’han  vist  abandonades  i  només  es

realitzen de manera habitual la dalla i, en alguns casos, la pastura i el reg (Mercadal et al. 2007).

En aquest sentit, no poden considerar-se sistemes naturals, ja que la intervenció antròpica està

present en major o menor mesura, però els caracteritza un principi bàsic: es millora la productivitat

del prat, se l'ajuda, però no se'l crea (Folch, 1986). 

Cal recuperar una mica la història per entendre que la utilització d'aquests sistemes seminaturals

es remunta molts segles enrere al nostre territori. Des de l'època neolítica, l'explotació del medi

natural  per  les  comunitats  humanes  ha  modificat  el  paisatge  donant  lloc  a  àrees  típicament

antròpiques per  al  manteniment  d'economies agrícoles  i  ramaderes:  prats,  pastures,  ambients

ruderals i conreus. Aquestes pràctiques agrícoles i ramaderes estaven probablement lligades a la

sega d'herbes tendres pel bestiar ja cap al final de l'edat del bronze. Entre finals de l'edat del

bronze i principis del primer mil·lenni la intervenció humana al paisatge augmenta, sobretot per

acció de l'agricultura i  l'obertura de terrenys  per  a pastures.  El  registre arqueobotànic  permet

documentar pel període s.II aC - s.V la presència d'espècies farratgeres com la veça (Vicia sativa)

i l'alfals (Medicago sativa), així com altres espècies relacionades amb prats de pastura com la

Festuca ovina (Buxó, 2007).

 

Les primeres notícies documentals sobre l’existència de prats de dall a Catalunya daten de l’edat

mitjana, tot i que molt probablement els ibers ja devien segar prats humits per alimentar el bestiar
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i, posteriorment, els romans devien estendre aquest cultiu per Catalunya (Mercadal et al., 2007).

Diversos autors (Bascompte, 2005; Mercadal et al., 2007; Mercadal, 2012) sostenen que durant

l'edat mitjana es produeix un augment de la ramaderia i, per tant, de la necessitat d'herba pel

bestiar. Tal i com explica Bascompte (2005), fins aquell moment les terres pròximes a rius i riberes,

les més productives, eren destinades a terrenys agrícoles. En el moment en que la ramaderia

comença a guanyar pes els horts i camps de conreu passen a ocupar les terres més de secà amb

la  construcció  de  terrasses  i  les  terres  més  òptimes  es  destinen  a  prats  per  obtenir  herbes

espontànies pel bestiar. La preferència per l'aprofitament de l'herba espontània que creixia en sòls

rics  i  humits  cal  entendre-la  amb  raons  econòmiques,  ja  que  el  prat  era  més  econòmic  de

mantenir, exigia menys treball de manteniment i la cria de bestiar donava més guanys.

En el cas de l'Empordà,  es solen situar vora els cursos fluvials  i  en antigues zones palustres

dessecades mitjançant obres de drenatge que encara s’inunden durant diversos  mesos entre la

tardor i la primavera, fet que permet que el sòl hi conservi una elevada humitat durant la resta de

l’any (Mercadal et al., 2007).

Es fa  evident,  doncs,  que  el  maneig  dels  prats  de dall  pot  arribar  a  ser  molt  variable  i  que

l'aplicació continuada, durant centenars d'anys, d'aquestes accions condiciona inevitablement la

composició florística que s'hi desenvolupa (Mercadal, 2012). 

En aquest sentit  s'incorpora a l'estudi, encara que sigui de forma breu i sense ser l'instrument

central de l'anàlisi, les tècniques de maneig que es duen a terme al prat estudiat per tal de tenir-

les en compte en l'anàlisi de l'estat de conservació i en les possibles propostes de millora. 

 1.3.3 HIC 6510. Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion)

 

Els  prats  de  dall  de  terra  baixa  i  muntanya  mitjana  estan  descrits  com  a  Hàbitat  d'Interès

Comunitàri (HIC). Es fa a continuació una breu descripció de la seva distribució a l'estat espanyol i

a Catalunya.

Distribució a l'estat espanyol

Tal i com descriu  Reiné (2009), en integrar l'HIC 6510 dins les “Bases ecológicas preliminares

para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España”, se li assigna el

nom de “Prados de siega de montaña”. Es considera més adient que la descripció de l'hàbitat

CORINE (“Prados pobres de siega de baja altitud”) ja que al territori de l'estat espanyol aquests
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hàbitats no són pobres (acostumen a desenvolupar-se  sobre sòls  força eutròfics i  profunds)  i

tampoc abunden especialment en les zones de baixa altitud (es trobem més ben representats a

l'estatge montà i subalpí).

Com es mostra a la Figura 1.4, a l'estat espanyol els prats de dall es distribueixen principalment

per les regions més septentrionals de la península, especialment en àrees muntanyoses de la

regió atlàntica, tot i que també apareixen en algunes zones de muntanya mediterrània5.

Figura 1.4 Mapa de distribució estimada a l'estat espanyol de l'HIC 6510
Font: Prados de siega de montaña, “Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de

hábitat de interés comunitario en España” (Reiné, 2009)

Pel que fa a la distribució segons les regions biogeogràfiques, a la regió alpina aquest HIC ocupa

unes 19000 ha , i el 12,70% d'aquestes es troben dins la Xarxa Natura 2000. En el cas de la regió

atlàntica,  ocupa  unes  24000  ha,  i  un  61,93%  estan  incloses  dins  la  XN2000.  A  la  regió

mediterrània hi ha també unes 19400 ha ocupades pel L'HIC 6510, i un 27,03% estan incloses en

la XN2000. Tot i ocupar una superfície similar a la de la regió alpina, en aquesta regió presenta

una representativitat molt major que en la mediterrània, ja que la regió alpina ocupa exclusivament

les àrees pirinenques a la península ibèrica, mentre que la mediterrània ocupa pràcticament la

totalitat del territori exceptuant les regions del nord de la península.

Mirant la distribució de l'hàbitat des del punt de vista de les comunitats autònomes, s'observa que

5 Les regions biogeogràfiques es mostren a l'annex 14.1.
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Catalunya hi té un pes significatiu,  principalment pel que fa a la distribució en la regió alpina,

ocupant un 72,82%. Aquest elevat percentatge no és estrany tenint en compte que, com s'explica

anteriorment,  la regió alpina a la Península ibèrica es troba principalment als Pirineus, els quals

presenten gran part de la seva extensió dins del territori català. L'altre 27,17% es troba, per tant, a

l'Aragó.

Castella i  Lleó engloba gran part de la distribució de l'HIC pel que fa a les regions atlàntica i

mediterrània,  amb  un  67,52%  i  55,05%  respectivament,  ocupant  majoritàriament  les  àrees

muntanyoses.  La  contribució  de  Catalunya  en  la  regió  mediterrània  és  menor  però  no  poc

significativa, amb un 16,09%.

Distribució a Catalunya

En el cas de Catalunya, també s'ha fet una revisió i adaptació dels títols dels HIC assignats a la

Directiva  perquè  siguin  més  descriptius  d'acord  el  nostre  territori.  La  distribució  i  les

característiques físiques del territori poden variar força entre l'àmbit europeu i l'àmbit català. És per

això que es va elaborar un informe sobre les correspondències entre els hàbitats de Catalunya i

els hàbitats d'interès comunitari descrits a la Directiva 97/62/CE. 

Carreras  i  Vigo  (2008)  justifiquen  que  per  integrar  l'hàbitat  que  ens ocupa,  6510,  a  la  Llista

d'Hàbitats de Catalunya, se li va assignar el títol de “Prats de dall de terra baixa i de la muntanya

mitjana (Arrhenatherion)”,  més adient  a  les  nostres  terres que el  nom original:  “Prats  de dall

magres de baixa altitud (Alopecurus pratensis,  Sanguisorba officinalis)”. No es poden considerar

prats magres, és a dir, poc ufanosos, dins la tipologia de prats existents a Catalunya, així com no

es va considerar adient donar-los la distribució de baixa altitud ja que en les nostres terres es

distribueixen  principalment  pels  estatges  montà  i  subalpí.  Pel  que  fa  a  les  espècies

característiques, tampoc es consideren adients a la composició florística dels nostres prats, així

que es deixa només l'aliança Arrhenatherion com a element fitosociològic descriptiu. 

A Catalunya la distribució d'aquest hàbitat és similar a la de l'estat espanyol. Es troba més ben

representat als estatges montà i subalpí, tot i que també s'estén a la terra baixa de les terres

empordaneses (Figura 1.5). 
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Figura 1.5. Distribució de l'HIC 6510 a Catalunya
Font: Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la vegetació. Servei de mapes d'hàbitats i vegetació.

Seguint  la  informació  disponible  a  la  fitxa  ZEC  de  l'hàbitat  6510  (Departament  de  Territori  i

Sostenibilitat, 2018), aquest es distribueix principalment a la regió alpina, amb un 80,5% de la

seva superfície total a Catalunya. Com s'explica anteriorment, aquest tipus d'hàbitat requereix uns

règims ombrotròfics humits per desenvolupar-se. És per això que a la regió mediterrània queden

menys representats, ocupant un 19,5% de la seva superfície total dins el territori.

En quan a la representació de l'hàbitat respecte a la superfície total de cada regió, ocupen un

0,2% de la regió mediterrània (amb 4084,6 ha) i un 12,6% d'aquestes es troba dins la XN2000) i

un 3,2% de l'alpina (amb 16884,1 ha i, en aquest cas, només un 8,3% es troba dins la XN2000).

 1.3.4 Hàbitats de prats dalladors a Catalunya

Seguint  el  Manual  d'Hàbitats  de Catalunya (Carreras et  al.,  2015),  es descriuen els  següents

hàbitats de prats dalladors:

38.23  Prats dalladors amb fromental (Arrhenatherum elatius), dels estatges submontà i montà

38.24+ Prats dalladors, generalment amb Gaudinia fragilis, de la terra baixa plujosa

38.3    Prats dalladors, mesohigròfils, principalment altimontans (i subalpins)
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Els dos primers estan inclosos dins de l'HIC 6510, i l'últim es troba dins de l'HIC 6520. Les figures

1.6 i 1.7 mostren la distribució de cadascun dels dos HICs. 

 

Figura 1.6 Distribució de L'HIC 6510. Prats de dall
de terra baixa i de la muntanya mitjana

(Arrhenaterion).
Font: Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia

de la vegetació. Servei de mapes d'hàbitats i
vegetació. 

Figura 1.7 Distribució  de L'HIC 6520. Prats de dall
altimontans i subalpins (Triseto-Polygonion

bistortae). 
Font: Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia

de la vegetació. Servei de mapes d'hàbitats i
vegetació. 

Els  prats  dalladors  amb  fromental  són  els  més  extensos  dins  del  territori  català,  distribuïts

principalment  pels  estatges  montà  i  submontà  del  nord  i  nord-oest  del  territori  ocupant

principalment àrees Pirinenques i Prepirinenques. Apareixen també en algunes localitats puntuals

del Montseny i dels Ports de Beseit (Figura 1.8). A les àrees més orientals, on desapareix l'estatge

montà donant pas a la terra baixa, apareixen els prats dalladors amb  Gaudinia fragilis, que es

localitzen quasi exclusivament a l'Empordà, a la Selva, a les Guilleries i al baix Montseny (Figura

1.9), ocupant aquestes àrees de la terra baixa subhumida. El maneig d'aquests prats presenta

unes característiques particulars; anteriorment s'explica com els prats de dall són propis de zones

humides, i en general les necessitats hídriques estan cobertes amb l'aigua de la pluja. No passa el

mateix en aquestes localitats on les precipitacions són més baixes i per al manteniment dels prats

de dall el reg resulta gairebé imprescindible. En el cas de les terres empordaneses la irrigació

resulta una pràctica comú, també per ajudar a per combatre la salinitat dels sòls (Mercadal, 2012).

En localitats altimontanes o subalpines, on les condicions ambientals es tornen més humides i

frescals, trobem ja prats dalladors mesohigròfils (Figura 1.10).
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Figura 1.8 Distribució dels prats dalladors amb
fromental (Arrhenatherum elatius), dels estatges

submontà i montà.
Font: Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia

de la vegetació. Servei de mapes d'hàbitats i
vegetació. 

Figura 1.9 Distribució dels prats dalladors,
generalment amb Gaudinia fragilis, de la terra baixa

plujosa.
Font: Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia

de la vegetació. Servei de mapes d'hàbitats i
vegetació. 

Figura 1.10 Distribució dels prats dalladors, mesohigròfils, principalment altimontans (i subalpins)
Font: Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la vegetació. Servei de mapes d'hàbitats i

vegetació. 

Una altra tipologia que, tot i no ser considerada un prat de dall es considera oportú esmentar per

trobar-se dins el grup de prats mesòfils de la muntanya mitjana són els prats amb  Cynosurus

cristatus,  mesòfils,  intensament  pasturats  (l'hàbitat  38.112).  Aquests  darrers  presenten  una

fisiognomia similar a la dels prats de dall, sent també prats mesòfils, alts i ufanosos, però són
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utilitzats principalment com a pastures, tot i que eventualment es poden dallar per obtenir ferratge.

Aquests últims no formen part de cap HIC ja que no es consideren amenaçats.

Els prats de pastura amb Cynosurus cristatus presenten una distribució més reduïda. Apareixen

principalment a la Garrotxa, tot i que també podem trobar-los en algunes localitats del Ripollès i

del Pirineu Central (Figura 1.11). 

Figura 1.11 Distribució dels prats amb Cynosurus cristatus, mesòfils, intensament pasturats.
Font: Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la vegetació. Servei de mapes d'hàbitats i vegetació.

 1.3.5 Amenaces

Els prats de dall presenten una tendència regressiva pel que fa a les perspectives de futur (Reiné,

2009; Salvat i March, 2010; Mercadal et al., 2007). Com s'explica a la descripció ecològica, aquest

hàbitat presenta una forta dependència amb les tècniques maneig tradicionals per mantenir-se.

Els canvis de les pràctiques tradicionals porten inevitablement a una alteració d'aquest hàbitat.

Reiné  (2009)  descriu  com  a  principals  causes  d'amenaça  el  canvi  dels  usos  del  sòl,

l'abandonament del dall i/o la intensificació desmesurada d'aquests prats. 

Pel que fa als canvis els usos del sòl, les zones de fons de vall pròximes a nuclis urbans, on

tradicionalment s'han ubicat els prats de dall,  són també les àrees que acostumen a acollir  la

expansió urbanística de tals poblacions. Si a més existeix cert interès turístic en aquests territoris,

la construcció d'apartaments i d'altres infraestructures del sector serveis guanyen territori als prats

de dall. 

Pel  que fa al  maneig  dels  prats,  es  dóna una degradació  o  bé per  abandonament  o  bé per
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intensificació. Com dèiem la composició florística d'un prat de dall està estrictament lligada a la

pràctica de dallades. En el cas d'abandonar-se, els prats passen a ser substituïts per comunitats

arbustives i, posteriorment, forestals. Aquestes situacions es donen més sovint en prats que es

troben al vessants, on és més difícil fer entrar la maquinària. 

Si  se substitueixen les dallades per  l'aprofitament a dent  convertint-se en prats de pastura la

composició florística del prat acaba per modificar-se i es redueix la riquesa florística, especialment

si la càrrega ramadera és excessiva (Mercadal, 2012). A més, aquesta substitució acostuma a

anar lligada amb un interès d'augmentar la seva productivitat. En les darreres dècades hi ha hagut

una tendència, cada cop més accelerada, de substituir-los per conreus farratgers mixtos, on el

maneig és similar al d'un camp de conreu, amb llaurades, sembres de gramínies i lleguminoses

que augmenten la qualitat farratgera, regs, aplicació d'adobs inorgànics i purins i mecanització de

totes  aquestes  tasques.  Això  ha  provocat  la  desaparició  de  la  major  part  dels  prats  de  dall,

l'alteració de la composició florística (que no té res a veure amb la d'un conreu farratger)  i  la

rarificació de moltes de les plantes que en són pròpies (Vigo, 2005; Mercadal et al., 2007).

 1.4  Algunes   i  niciatives d'avaluació, recuperació i millora de l'estat de conservació de prats

i pastures a Catalunya

Degut a la problemàtica de conservació dels prats de dall, existeix des de fa anys a Catalunya una

trajectòria pel que fa a la caracterització, l'avaluació de l'estat de conservació i els mètodes de

recuperació i  millora d'aquest  hàbitat  seminatural,  ja que presenta un gran valor  tant per a la

biodiversitat com per a l'activitat ramadera. 

S'han dut a terme estudis en aquesta línia són la Garrotxa, l'Empordà, així com a les Guilleries, al

Collsacabra, al Montseny i a la Vall de Camprodon.

Al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa ja des de fa dècades s'ha fet feina pel que

fa a la caracterització de prats i pastures, incloent per tant els prats de dall, tant des del punt de

vista fitosociològic com des del punt de vista dels hàbitats. Hi ha diversos inventaris recollits a la

Base de Dades de la Biodiversitat de Catalunya, així com  la cartografia 1:10.000 dels hàbitats

CORINE d'espais oberts (Salvat, March, Monje, 2009).

Fins fa uns anys, però, no es disposava d'informació sobre el seu estat de conservació ni sobre

com aquest estat es relaciona amb el maneig dels prats (Salvat i Perramon, 2012). En aquesta

línia,  s'han  dut  a  terme  diversos  estudis  de  caracterització  (Salvat  i  March,  2010)  així  com

d'avaluació l'estat de conservació dels prats i la seva evolució en els últims anys (Salvat i March,

2014; Salvat i Casas, 2014).  
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Als treballs de Salvat i March (2014) s'ha estudiat la flora i  s'ha avaluat l'estat de conservació

mitjançant l'establiment de quatre categories principals: espècies de prat, espècies de prat sovint

sembrades, espècies exòtiques o ruderals i espècies no indicadores. El recobriment que ocupa

cada categoria és un bon indicador de l'estat ecològic del prat.

Salvat i Casas (2014), en canvi, proposen un protocol d'avaluació de l'estat de conservació de

prats i  pastures de fàcil  aplicació mitjançant un llistat d'unes 30 espècies indicadores d'aquest

hàbitat. Aquest últim és el que s'aplicarà al present estudi. 

Des del 2009, el PNZVG ha engegat també el Projecte de coneixement, millora i conservació de

les pastures al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per tal d'estudiar els efectes dels

factors  ambientals  i  de  les  pràctiques de maneig  sobre  la  riquesa  florística  dels  prats.  S'han

proposat  algunes actuacions per la millora d'aquests hàbitats encaminades al  manteniment i/o

augment de la biodiversitat  i  a potenciar  i  afavorir  la  ramaderia extensiva,  que és la principal

responsable del manteniment d'aquest tipus d'hàbitats (Perramon i Salvat, 2012; Perramon, 2012).

Una  altra  experiència  de  recuperació  de  prats  i  pastures  en  l'àmbit  català  és  el  projecte  de

Pastures Vives. Aquest projecte també va encaminat a la conservació de la biodiversitat i a la

millora de la qualitat ecològica de les pastures seminaturals al Collsacabra. 

Els objectius principals d'aquest  projecte són augmentar el  nombre de prats seminaturals ben

conservats  al  Collsacabra  i  establir  tècniques  i  protocols  per  a  la  restauració  de  pastures

seminaturals en climes mediterranis. 

El procediment de treball ha estat a partir d'acords de custòdia amb els propietaris dels prats. Els

que es troben en bon estat funcionaran com a prats donadors de material vegetal per a recuperar

altres que es troben degradats o empobrits, que seran els prats receptors. 

Un cop establerts els acords de custòdia es va dissenyar un protocol experimental per tal de testar

diferents tècniques de recuperació de pastures que s'han dut a terme a Europa però que no s'han

provat mai en climes mediterranis. 

Les tres tècniques experimentades són: 

 - Escampada de palla

 - Plantació de pans de terra

 - Sembra de llavors

A banda de l'anàlisi florístic, també hi ha una línia d'estudi de la producció i la qualitat ferratgera
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dels prats i pastures (Parés, 2011). 

 

Al  Ripollès,  en  concret  a  la  Vall  de  Camprodon,  s'ha  fet  força  feina  en  la  mateixa  línia  de

recuperació de prats i pastures però des d'una altra òptica. Tal i com expliquen Soy i Nuss (2010)

donada la disminució de la superfície de prats i pastures, especialment degut a l'abandonament i a

l'entrada de matollars o de masses forestals, s'ha dut a terme un projecte de recuperació dels

espais oberts. 

La gestió dels prats i pastures que els ramaders de zones de muntanya duen a terme sovint és

complex, ja que hi intervenen diferents tipus de gestió,  de càrregues ramaderes, de tipologies

d’animals, etc. No obstant, conèixer bé aquest maneig és imprescindible per conduir una gestió

sostenible de les zones de muntanya. És en aquest sentit que la caracterització de les àrees de

prats i pastures de la Vall de Camprodon es fa des del punt de vista socioeconòmic, amb l'objectiu

de trobar la forma de promoure una política ramadera que permeti recuperar pastures i evitar

l'expansió de landes i matollars de poc interès i afavorir un model ramader sostenible.

En el cas de les actuacions de la Vall de Camprodon, el component florístic no té un pes especific,

sinó que els paràmetres que es fan servir  per a la recuperació de prats i  pastures segueixen

criteris físics, agronòmics, socio-econòmics, i  tenen en compte també alguns criteris d'exclusió

que deixen fora aquelles àrees que ja tenen una gestió particular per estar sotmeses a alguna

figura de protecció del territori. 

En aquest sentit, les línies d'actuació principals han estat la recuperació d'espais oberts mitjançant

l'eliminació de matollars i masses forestals així com l'aprofitament de la biomassa eliminada com a

recurs energètic, seguint exemples aplicats amb anterioritat en altres localitats com, per exemple,

al Pla de la Calma, al Montseny (Plaixats, Bartolomé, López i Albanell, 2005). 

 

A  l'Albera,  Alt Empordà,  emmarcat dins el  projecte “cultivant biodiversitat” també s'han dut a

terme estudis i accions de recuperació de prats i pastures, en concret de prats de dall. 

En el cas de l'Empordà, la interacció amb els actors principals, els propietaris dels prats, s'ha fet

mitjançant  acords de custòdia,  com en el  cas del  Collsacabra.  S'ha pogut  estudiar  a fons la

composició  florística  de  diversos  prats,  a  través  de  la  qual  s'ha  observat  un  elevat  grau  de

biodiversitat. S'han fet també jornades de recollida de llavors per tal de generar un banc de llavors

autòctones  que  permeti  abastir  diferents  projectes  de  recuperació  de  prats  i  pastures  sense

necessitat de recórrer a llavors comercials que sovint no presenten el mateix fons genètic que les
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autòctones. Actualment s'estan fent anàlisis químics de la qualitat farratgera de l'herba per poder

conèixer la seva qualitat nutritiva i afavorir així a la tasca comercial podent donar-li un valor afegit

al farratge (Pascual, 2017).

A banda d'aquest projecte, s'ha estudiat la superfície que ocupen aquests hàbitats a la comarca i a

l'evolució últims temps (Font, Vilar, Viñas i Gesti, 1998) i s'han caracteritzat florísticament aquests

hàbitats (Gesti et al., 2003). 

També s'ha avançat en la línia de les tècniques de gestió de les closes empordaneses on s'han

estudiat les diverses pràctiques de maneig dels prats de dall. S'han establert unes tècniques de

gestió adequades per facilitar el maneig correcte dels prats a praticultors i tècnics ambientals i

afavorir la diversitat biològica, així com les mesures que cal dur a terme per recuperar prats de dall

que han patit, per diferents factors, una substitució de les seves comunitats vegetals (Mercadal,

2012). 
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La conservació de la biodiversitat ha assolit un paper important en l'àmbit internacional i europeu.

Elaborar i aplicar mesures de conservació està estretament lligat al coneixement del medi natural i

dels diferents elements que el  componen. És en aquest  marc que es desenvolupa el  present

estudi.

Els prats de dall estan catalogats com a  Hàbitats d'Interès Comunitari  degut a les amenaces

anteriorment esmentades. Tenint en compte que presenten un interès patrimonial molt elevat, tant

per la seva importància ecològica com pel seu valor productiu, i que mostren una clara tendència

regressiva  per  abandonament  o  intensificació  de  l'activitat  agrícola  (Salvat  i  March,  2010;

Mercadal, 2012;  Font, Vilar, Viñas i Gesti, 1998, Reiné, 2009) realitzar estudis sobre l'estat de

conservació resulta imprescindible per la millora i la preservació d'aquest hàbitat.

Com s'explica en el darrer apartat, s'han dut a terme diversos estudis a Catalunya al respecte  de

l'estat de conservació dels prats de dall. En concret, a la comarca del Ripollès, s'ha trobat en falta

un anàlisi dels elements biològics que componen aquest hàbitat. És evident que el manteniment

de la ramaderia extensiva juga un paper fonamental en la preservació d'aquests hàbitats i que del

seu  maneig  se'n  deriva  l'estat  de  conservació  (Salvat  i  March,  2010), però  considerem

imprescindible aprofundir en l'estudi d'aquests components biològics.

Les  espècies  vegetals  es  distribueixen  dins  d'una  comunitat  segons  les  seves  necessitats

ecofisiològiques  i  d'acord  amb els  factors  abiòtics,  que  en moltes  ocasions  estan  vinculats  a

factors antròpics (Reiné i Chocarro, 2008). Es conegut que el maneig i els aprofitaments dels prats

de dall  en condicionen la seva composició florística (Folch,  1986; Vigo 1984;  Mercadal,  2012;

Reiné i Chocarro, 2008; González et al., 2007; Fillat, 2017; Reiné i Chocarro, 1993), afavorint a

unes espècies que resulten més competitives a aquest tipus de pertorbació antròpica i perjudicant-

ne d'altres que no aconsegueixen desenvolupar-se en aquestes condicions. 

Per tant, la presència de determinades espècies i les relacions interespecífiques que es donen

entre elles ens donarà informació sobre l'estat de conservació d'aquest hàbitat. L'estudi florístic

també  ajudarà  a  entendre  si  la  gestió  del  prat  (maneig  i  aprofitaments)  està  sent  correcte,

permetent el desenvolupament d'una comunitat equilibrada, o pel contrari, està afavorint només un

conjunt d'espècies dominants que no permeten el desenvolupament d'una prat estructuralment

madur i divers. En aquest sentit, la flora passa a ser un bon indicador tant de la qualitat ecològica

del prats de dall com un bon instrument per avaluar si s'està duent a terme  una gestió que en

permeti un estat de conservació favorable.

Pel que fa a les polítiques de conservació de la biodiversitat, el prat del Molí Petit es troba al límit
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de l'espai de les Riberes de l'Alt Ter, integrat dins el Pla d'Espais d'Interès Natural i dins la Xarxa

Natura 2000 (Departament de Territori i Sostenibilitat, 2018). Com s'explica en els apartats del

marc normatiu, l'instrument de gestió dels LIC inclosos dins la XN2000 i el PEIN són les Zones de

Especial Conservació. 

L'espai de les Riberes de l'Alt Ter forma part d'una d'aquestes Zones de Especial Conservació

(ZEC) tant de la regió mediterrània com de l'alpina. Un dels HIC a conservar que es contempla per

aquest espai és el 6510, els prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenaterion),

l'objecte del present estudi (Departament de Territori i Sostenibilitat, 2018).

 

La declaració ZEC per l'hàbitat 6510 descriu com a objectiu principal a la regió alpina augmentar

el 5% de la superfície actual. Com a objectius secundaris es descriuen els següents:

◦ Aconseguir  una  representació  mínima  favorable  de  les  espècies  característiques  o

endèmiques de l'hàbitat.

◦ Mantenir la cobertura arbustiva a uns nivells favorables per la conservació de l'hàbitat.

◦ Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables.

Com a mesures de conservació es proposa, entre d'altres, la realització d'estudis sobre l’ecologia

d’aquest hàbitat i el seu estat de conservació.

Pel que fa a la regió mediterrània, l'objectiu principal és mantenir com a mínim l'àrea de distribució

actual coneguda. Com a objectius secundaris es planteja mantenir la cobertura arbustiva per sota

el 1% de la superfície ocupada per l'hàbitat així com mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica

ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables.

L'espai de la Serra de Cavallera també està integrat al PEIN i a la XN2000 de la regió alpina. Dins

d'aquest espai també es troba descrit l'hàbitat 6510, ocupant 166,5 ha, més ben representat que a

l'espai  de Riberes  de l'Alt  Ter  on només ocupa una superfície  de 18,09 ha (Departament  de

Territori i Sostenibilitat, 2018). Com s'explica en el següent apartat, un altre dels objectius d'aquest

estudi és determinar la composició florística típica dels prats de dall montans i submontans de la

conca del  Ter i  veure com s'hi  ajusta la  flora del  prat  del  Molí  Petit.  A més,  s'analitzaran les

diferències de maneig i els aprofitaments del prat donador, que es troba a Llanars (cara nord de la

Serra de Cavallera) i  del prat del Molí  Petit,  així  com els possibles efectes d'aquests sobre la

composició florística. Amb aquests dos objectius aportarem informació sobre els prats de dall dins

d'aquest Espai d'Interès Natural.

El  present  estudi  pretén  analitzar  els  elements  biològics  que  componen  els  prats  de  dall,

33



concretament dels elements florístics,  realitzant inventaris i  avaluant l'estat de conservació del

prat. D'aquesta manera contribuirem en diversos objectius de conservació descrits a les ZEC:

◦ Aportar informació sobre l'ecologia i l'estat de conservació d'aquest hàbitat.

◦ Avançar cap al manteniment de l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a

uns nivells favorables.

◦ Ajudar a aconseguir una representació mínima favorable de les espècies característiques

o endèmiques de l'hàbitat.

El prat del Molí Petit no consta com a prat de dall al Mapa d'Hàbitats de Catalunya: mai se n'ha fet

un estudi de detall sobre la seva composició florística i ocupa una superfície molt petita. En aquest

sentit, no considerem que sigui una gran aportació pel que fa a la superfície actual de l'hàbitat,

encara que tampoc la considerem despreciable. Tot i així, l'estudi de la composició florística típica

dels prats de dall montans i submontans de la conca del Ter, que inclou àrees de la regió alpina,

pot aportar un major coneixement l'hàbitat en qüestió a la regió alpina. A la llarga, podria donar

peu  a  altres  estudis  i  actuacions  encaminades  conèixer  en  profunditat  l'estat  de  conservació

d'aquests prats i a augmentar la superfície l'hàbitat 6510, que és un dels objectius principals de

conservació per als prats de dall de la regió alpina. 
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L'objectiu  principal  d'aquest  estudi  és  avaluar  l'estat  de  conservació  del  prat  del  Molí  Petit,

utilitzant la flora com a bioindicador de la qualitat ecològica.

Es marquen els següents objectius específics:

◦ Estudiar  la  composició  florística  dels  prats  de  dall  montans  i  submontans  (Hàbitat

d'interès Comunitari 6510) a la conca del Ter a partir de les comunitats vegetals que els

componen

◦ Analitzar la presència d'espècies indicadores de bon estat de conservació al prat del Molí

Petit

◦ Conèixer la flora del prat del Molí Petit i veure som s'ajusta a la dels seus homòlegs

◦ Estudiar  les diferències del maneig i  els aprofitaments entre el  prat donador i  el  prat

receptor  (el  prat  del  Molí  Petit)  i  analitzar  els  efectes  d'aquests  sobre la  composició

florística

◦ Fer propostes per a la millora de la qualitat ecològica del prat del Molí Petit
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Composició  florística  dels  prats  de  dall  montans  de  la  conca  del  Ter   (HIC  6510)  i

caracterització de les seves comunitats vegetals 

Per poder determinar la composició florística dels prats de dall montans de la conca del Ter que

ens serveixi com a referència per comparar amb els resultats obtinguts al prat de dall del Molí Petit

s'han estudiat prèviament els diferents hàbitats de prats de dall presents a Catalunya seguint a

Carreras et al. (2015) i analitzat a quins afecten al present treball. Posteriorment s'han estudiat les

diferents  comunitats  vegetals  que  el  componen  per  determinar  quines  apareixen  dins  l'àrea

d'estudi. Un cop fet això, ja es pot elaborar aquesta composició florística típica dels prats de dall

montans de la conca del Ter.

Per  fer-ho  s'han  descarregat  prèviament  les  concques  hidrogràfiques  principals  de  les  bases

cartogràfiques de l'Agència Catalana de l'Aigua. Mitjançant ArcGIS, s'ha seleccionat únicament la

conca  del  Ter  i  un  cop  coneguts  els  límits  d'aquesta  s'han  descarregat  els  inventaris

fitosociològics, del Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya (BDBC), de cadascuna de les

comunitats vegetals a estudiar que es trobaven dins la conca. Com en aquesta plataforma els

inventaris s'agrupen per quadrats UTM de 10x10km i aquests no coincideixen amb els límits de la

conca, s'ha fet una revisió de les localitats i s'han descartat els inventaris que es troben fora de la

conca del Ter. 

S'ha utilitzat  el  programa  Quercus per  construir  la  taula del  conjunt  dels  inventaris  a estudiar

obtenint el llistat total d'espècies per a cada comunitat dins la conca del Ter i el percentatge de

presència de cada tàxon en el total dels inventaris. A partir d'aquests llistats s'han caracteritzat les

dues comunitats vegetals i  posteriorment s'ha determinat la composició florística típica per als

prats de dall de l'àrea d'estudi.

Per caracteritzar les diferents comunitats del  prats de dall montans (Arrhenatherion elatioris) de la

conca del Ter s'han utilitzat, com s'explica anteriorment, els inventaris disponibles al BDBC, així

com en les dades que es recullen sobre la seva ecologia i distribució. Es coneix que existeixen

més dades florístiques que les disponibles al BDBC i que diversos autors (Bolòs i Masalles, 1983;

Viñas, 1993; Villegas, 2010; Salvat i March, 2010) han realitzat inventaris de prats de dall montans

i  submontans,  especialment  a  la  Garrotxa,  que  ens  podrien  ser  d'interès  per  entendre  la

composició de les comunitats vegetals que trobem al present estudi6. Degut a les limitacions del

temps s'ha hagut d'adequar l'anàlisi dels sintàxons a la informació publicada i disponible al BDBC.

Per poder entendre amb major profunditat les comunitats de prats  dalladors montans de l'àrea

6 Tot i trobar-se fora de l'àrea estudiada, la Garrotxa presenta proximitat geogràfica i força similituds pel que fa a les

condicions climàtiques.
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d'estudi seria convenient adquirir la major part dels inventaris existents per poder fer una millor

caracterització de les diferents comunitats vegetals que hi apareixen. 

S'ha construït una taula amb Excel, a partir de les dades de Bolòs et al. (2005), amb els següents

atributs per a cada tàxon: corologia, forma vital i família. S'inclouen també les preferències de

substrat de cada espècie, en el cas de tenir-les, ja que poden ser útils a l'hora d'analitzar els

resultats (el prat del Molí Petit es troba sobre substrat calcari i això pot condicionar la presència o

absència de determinades espècies). A partir d'aquesta taula s'ha pogut obtenir un gràfic per a

cadascun dels atributs i estudiar les peculiaritats que presenta cada comunitat.

Per determinar la composició florística dels prats de dall montans i submontans dins la conca del

Ter, treballant amb el mateix programa Quercus, s'ha creat una taula sintètica amb el llistat total de

les espècies presents en prats de dall a la conca del Ter incloent les dues comunitats estudiades. 

En  base  a  la  descripció  de  Vigo  (1984)  de  cadascuna  de  les  comunitats,  i  en  les  espècies

característiques  de  cada  categoria  fitosociològica  que  descriu  Nuet  (2010)  (Cl.  Molinio-

Arrhenateretea,  Or.  Arrhenatheretalia  elatiotis,  Al.  Arrhenatherion  elatioris)  s'han  classificat  les

espècies de la següent manera:

a) espècies  característiques  de  vegetació  pradenca  dels  sòls  humits  (Cl.  Molinio-

Arrhenateretea) i de comunitats de prats dalladors (Or. Arrhenatheretalia elatiotis).

b) espècies característiques de prats de dall  montans  (Al.  Arrhenatherion elatioris)  i  dels

prats de dactilis amb fromentals (Ass. Rhinantho-Trisetetum flavescentis) i  de fromental

petit amb trèvols (Ass. Gentiano luteae-Trisetum flavescentis).

c) espècies companyes dels prats de dactilis i fromentals i dels prats de fromental petit amb

trèvols.

En  la  categoria  d'espècies  companyes  s'han  inclòs  també  algunes  espècies  que  segons  la

bibliografia utilitzada no es trobaven en categories a) i b) però que apareixien en més d'un 20%

dels inventaris estudiats dins la nostra conca.

Seguint l'exemple de Gesti et al. (2003), s'han establert cinc categories segons la freqüència amb

la que apareix cada tàxon al total dels inventaris:

◦ Categoria I: 0-20%

◦ Categoria II: 21-40%

◦ Categoria III: 41-60%

◦ Categoria IV: 61-80%

◦ Categoria V: 81-100%
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A banda d'això, s'han calculat els següents paràmetres per cadascun dels inventaris estudiats per

a determinar la composició florística dels prats dalladors montans a la conca del Ter, tenint en

compte que tant la riquesa taxonòmica dins d'una parcel·la com l'Índex de diversitat de Shannon

es proposen com a bons indicadors de biodiversitat (Barrantes et al., 2010): 

1.- Riquesa (nombre total d'espècies per inventari)

2.- Índex de diversitat de Shannon (H)

on S és el nombre d’espècies i pi és la proporció de l’espècie i, és a dir, el recobriment de l'espècie

i respecte el recobriment total de les espècies.

Per  poder  calcular  aquest  índex  s'han  transformat  els  valors  d'abundància-dominància  de  la

següent manera:

Taula 4.1 Proposta de % de recobriments per inventaris fitosiciològics, de Gesti et al., 2003.

+ 0.1% de recobriment

1 5% de recobriment

2 17.5% de recobriment

3 37.5% de recobriment

4 62.5% de recobriment

5 87.5% de recobriment

3.- Proporció d'espècies característiques i companyes de la comunitat

Per  tal  d'avaluar  la  qualitat  florística  dels  prats  s'han  comptat  les  espècies  característiques  i

companyes que apareixen a cadascun dels inventaris estudiats de la conca del Ter. S'inclouen en

aquestes espècies característiques i companyes les de les dues comunitats vegetals estudiades,

és  a  dir,  els  prats  de  dactilis  amb  fromental  (Rhinantho-trisetum flavescentis)  i  els  prats  de

fromental petit amb trèvols (Gentiano-trisetetum flavescentis) així com les de nivells sintaxonòmics

superiors (Al. Arrhnatherion, Or. Arrhenatheretalia, Cl. Molinio-Arrhenatheretea).

Un  cop  obtinguts  aquests  valors  per  a  cadascun  dels  inventaris  s'ha  calculat  la  mitjana  de

cadascun d'aquests paràmetres. Aquestes mitjanes seran els valors que s'utilitzaran de referència

per comparar-los amb els resultats obtinguts al prat del molí Petit. 
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Avaluació de l'estat de conservació del prat de dall del Molí Petit

Pel que fa al prat de dall del Molí Petit, s'utilitzarà el protocol d'avaluació de l'estat de conservació

de prats i pastures proposat per Salvat i Casas (2014). Com els autors expliquen, aquest protocol

està basat en metodologies ja existents i dutes a terme amb èxit a Parcs Naturals del nord de

França i d’Alemanya. S'ha adaptat a les comarques de la Garrotxa, Osona i la muntanya mitjana

del Ripollès, incloent un llistat d’espècies de flora indicadora per a aquest territori. La metodologia

consisteix en realitzar un transsecte en la diagonal més llarga possible de la parcel·la que es vol

mostrejar, dividint-lo en tres trams de igual longitud. Aquesta diagonal ha de tenir un mínim de

60m, per sota dels quals es considera que la mida mostral no permet aplicar l’índex. Tot i així, es

procurarà que la longitud superi els 80m. Queden exclosos del mostreig els 3m més propers als

marges del prat i també, en el cas de que hi apareguin dins el transsecte, les zones ecològicament

no  representatives  del  prat,  com  poden  ser  marges  de  talussos,  fragments  de  matollar,

terraprims... ja que aquestes acostumen a presentar una major diversitat florística degut a l’efecte

vora7 i podrien alterar-ne els resultats.

En el cas del prat del Molí Petit la longitud de la diagonal més llarga, excloent els 3m dels marges,

no arriba als  60m. El protocol  proposat  menciona que  és possible fer  diversos transsectes al

mateix prat de manera que sumats assoleixin la longitud mínima, sempre i quan presentin unes

característiques homogènies. En el  present estudi s'ha realitzat un transsecte amb tres trams,

cadascun de 30m, per poder assolir la longitud mínima establerta. 

Per fer-lo es clava una estaca a cada extrem i es lliga una corda de punta a punta per facilitar el

mostreig i  assegurar-se que es fa el  recorregut  correcte que s’ha establert.  Un cop marcat  el

transsecte, es pren nota de les espècies indicadores que hi apareguin a un metre a banda i banda

de la corda.  També es prendrà nota d’altres dades que puguin resultar rellevants pel que fa l’estat

del prat, com ara les espècies dominants, la presència d’elements arboris i de quines espècies es

tracta, el percentatge de recobriment arbustiu, o de sòl nu del conjunt de la parcel·la avaluada.

Aquests elements poden donar informació de com es desenvolupa la vegetació o de com es

manté o degrada el prat al llarg del temps.

El transsecte es registrarà mitjançant GPS o un ortofotomapa per tal de poder repetir-lo en el

temps i fer-ne el seguiment. 

Aquest protocol es basa en la presència o absència de determinades espècies indicadores. Com

7 Als marges d'un determinat ecosistema es donen unes condicions ambientals diferents a les de les àrees més
homogènies, generant un nou nínxol ecològic que pot donar cabuda a altres espècies augmentant-ne la diversitat.
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aquestes de dades no són comparables amb les del BDBC, ja que aquestes es troben disponibles

amb inventaris fitosociològics que contenen totes les espècies presents dins l'àrea estudiada així

com els seus recobriments, s'haurà d’adaptar una mica la metodologia de treball. S'aprofitarà el

mateix transsecte per aixecar tres inventaris fitosociològics, un per tram. Aquests si, podran ser

comparables amb les dades del BDBC.

Serà necessari establir una àrea mínima per assegurar-nos de que l’inventari conté la major part

de les espècies presents al prat.  En aquest sentit,  seguirem el proposat per  Vigo (2005), que

descriu la àrea mínima per als prats de dall entre 10 i 25m2. Al prat del Molí Petit es faran tres

inventaris de 10m2, un per tram. També es prendrà nota, en el cas que sigui necessari, de les

espècies que apareguin al prat i que no constin a cap dels tres inventaris.

Com diuen Carreras et al. (2015), els prats de dall tenen un aspecte molt diferent segons l’època

de l’any: rasos a l’hivern i alts i ufanosos a final de primavera. Tot i que hem fet una primera ullada

i sembla que el prat és força homogeni, en el moment de començar l’estudi l’herba era encara molt

baixa i era difícil saber si es tracta d’un prat molt o poc homogeni. L‘aixecament de tres inventaris

distribuïts  pel  prat  ens  permetrà  veure  també si  la  composició  del  prat  és  homogènia  o,  pel

contrari, presenta àrees més heterogènies.

 

Per l'anàlisi de resultats es tindran en compte la classificació dels tàxons que fan Salvat i March

(2010) en funció de l'ecologia de cada espècie. S'utilitzen les següents categories:

a) Espècies  pròpies  de  prats  seminaturals,  que  inclouen  aquells  tàxons  de  pastures

mesoxeròfiles  (Aphyllantion),  de  prats  exhuberants  de  sòls  humits  i  eutròfics

(Arrhenatheretalia),  de  prats  xeròfils  o  mesoxeròfils  relativament  densos  i  alts

(Brachypodietalia),  de  pastures  hemicriptofítiques  de  sòls  no  gaire  humits  de  l'estatge

montà (Brometalia erecti)... 

b) Espècies ruderals pròpies de la vegetació ruderal  o  arvense (Ruderali-Secalietea),

exòtics o cultivars, per tant, indicadores d'antropització.

c) Espècies sense valor indicador, que engloben totes aquelles espècies “banals” que no

es fan preferentment a pastures ni prats seminaturals i per tant no poden considerar-se

bons indicadors. 

d) Espècies  sovint  sembrades que,  tot  i  considerar-se  pròpies  de  prats  seminaturals,

tampoc no poden considerar-se un bon indicador.

 

Per a aquells tàxons que no apareguin al treball de Salvat i March (2010) s'utilitzarà l'adscripció

fitosociològica que proposen Bolòs et al. (1990) per tal d'assignar-los una de les quatre categories.
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Diferències de maneig i aprofitaments i efectes sobre la composició florística

S'han  realitzat  dues  entrevistes  per  conèixer  l'antiguitat,  les  tècniques  de  maneig  i  els

aprofitaments dels prats i poder tenir en compte aquests factors a l'hora d'analitzar els resultats

obtinguts. 

Seguint el que proposen Perramon i Salvat (2012) s'ha recollit informació d'alguns aspectes que

resulten interessants de conèixer en aquest sentit: la naturalesa dels prats (seminatural o sembra),

les espècies de sembra utilitzades i la periodicitat i composició de les ressembres, el nombre i

tipus d'aprofitaments (dall, dent o mitx), la forma d'aprofitament quan aquest és a dent (rotacional,

lliure...), les càrregues ramaderes, la fertilització aplicada i el reg. S'ha afegit també la qüestió de

les llaurades i de l'antiguitat dels prats ja que alguns autors (Gesti et al., 2003; Mercadal, 2012)

expliquen que aquests dos factors poden tenir grans efectes sobre la composició florística. 
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 5.1 38.23 Prats dalladors amb fromental (  Arrhenatherum elatius  ) dels estatges submontà i

montà

  

Després d'estudiar els hàbitats de prats dalladors presents a Catalunya es conclou que  el prat de

dall del Molí Petit pertany a l'hàbitat  38.23. Prats dalladors amb fromental (Arrhenatherum elatius)

dels estatges montà i submontà, que com ja hem comentat forma part de l'HIC 6510.

  

Es descarten els prats de dall altimontans per trobar-se en un estatge superior, així com els prats

de dall amb Gaudinia fragilis de terra baixa. Per altitud podríem estar dins d'aquest hàbitat ja que

el prat del Molí Petit es troba als límits de l'estatge submontà, a uns 760m, però les condicions

ambientals en les que es troba corresponen a la muntanya mitjana plujosa i  més continental,

quedant lluny de les condicions més litorals on apareixen els prats de dall amb Gaudinia fragilis. A

més, aquests estan descrits a les regions orientals del territori català. 

A continuació es mostra la distribució de l'hàbitat dins la conca del Ter (Figura 5.1). Es presenta

també la  flora i  les  comunitats  vegetals  d'aquest  hàbitat,  així  com els  indicadors  d'interès  de

conservació  i grau d'amenaça. També es recullen les principals espècies rares que apareixen als

prats de dall montans de la conca del Ter i la flora amenaçada.

Figura 5.1 Distribució de l'hàbitat de prats dalladors amb fromental (Arrhenatherum elatius), dels estatges
submontà i montà a la conca del Ter.

Bases cartogràfiques extretes de l'Agència Catalana de l'Aigua i del Grup de Recerca  Geobotànica i
Cartografia de la vegetació
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 5.1.1 Flora i vegetació

El Manual d'Hàbitats de Catalunya (Carreras et al., 2015) descriu la flora principal i les comunitats

vegetals que apareixen als prats dalladors amb fromental (Arrhenatherum elatius) dels estatges

submontà i montà. 

La taula 5.1 mostra la flora principal d'aquest l'hàbitat i en quant a la vegetació, es descriuen cinc

comunitats vegetals per a aquest hàbitat:

 

Malvo moschatae-Arrhenatheretum (O. Bolòs) R. Tx. et Oberd. 1958

Tragopogono-Lolietum multiflori P. Monts. 1957

Ophioglosso-Arrhenatheretum P. Monts. 1957

Rhinantho-Trisetetum flavescentis Vigo 1984

Gentiano-Trisetetum Vigo 1984

Odontito-Trifolietum pratensis O. Bolòs et Masalles 1983

Galio-Arrhenatheretum Rivas-Goday et Borja 1961

En base a la informació disponible al Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya i en l'explicació

que Folch (1986) i Vigo (1984) fan d'aquestes comunitats es descriuen a continuació les seves

distribucions,  que  han  permès  conèixer  quines  són  les  associacions  vegetals  que  afecten  al

present  estudi.  Es  fa  servir  la  nomenclatura   utilitzada  per  Folch  (1986)  per  a  les  diverses

comunitats vegetals.

Els  prats  de  granallada  (Malvo  moschatae-Arrhenatheretum)  presenten  una  distribució  més

occidental, estenent-se per les àrees muntanyoses del nord de la Península Ibèrica i arribant fins

al sector central pirinenc. A Catalunya només apareix a la Vall d'Aran, on no són gens rars a les

fondalades. Els prats de fromental amb barbeta (Tragopogono-Lolietum multiflori) i  els prats de

fromental amb llengua de serp (Ophioglosso-Arrhenatheretum) es troben distribuïts principalment

a l'Alt Urgell. Els prats de fromental amb cua de rata (Galio-Arrhenatheretum), la comunitat menys

típica  de  totes,  apareix  als  Ports  de  Beseit,  ben  separat  dels  seus  homòlegs  més  pròxims

distribuïts pels Pirineus. És pròpia de les muntanyes ibèriques orientals, sobretot del País Valencià

i  de  terres  aragoneses  properes.  Els  prats  de  dactilis  i  fromental  (Rhinantho-Trisetetum

flavescentis) són la comunitat que es troba més estesa als Pirineus ibèrics, sobretot a Catalunya i

a Aragó, mentre que els prats de fromental petit amb trèvols (Gentiano-Trisetetum) descrit a l'Alt

Ripollès,  només  apareix  en  aquesta  comarca.  Els  prats  de  fromental  amb  trèvols  (Odontito-

Trifolietum pratensis)  apareix només en alguns punts de la Garrotxa,  principalment a la plana

d'Olot (a l'annex 14.2 es mostren els quadrats UTM on han estat citades aquestes comunitats

vegetals).
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Taula 5.1. Flora principal de l'hàbitat 38.23 Prats dalladors amb fromental dels estatges submontà i montà.
S'indiquen les espècies dominants, les abundants, les significatives i les secundàries.

Font: Manual d'Hàbitats de Catalunya (Carreras et al., 2015)

 5.1.2 Interès de conservació i Grau d'amenaça

Segons descriu el Manual d'Hàbitats de Catalunya, els indicadors d'Interès de conservació per

l'hàbitat que ens ocupa (38.23) es mostren a la Taula 5.28.

Taula 5.2 Indicadors d'interès de conservació i Grau d'amenaça per a l'hàbitat 38.23
Font: Manual d'Hàbitats de Catalunya (Carreras et al., 2015)  

IC1. Riquesa florística (biodiversitat) 4 Hàbitat amb més de 30 espècies

IC2. Raresa florística 1 Cap espècie endèmica o rara

IC3. Forma d'implantació territorial 1 Superfícies grans

IC4. Estadi successional (grau de 

maduresa)

2 Poc madur. Generalment mantingut amb accions

pertorbadores (sobretot tala, foc i pastura)

IC5. Valor biogeogràfic (endemicitat) 1 Hàbitat pluriregional o bé propi d’una àmplia regió

fitogeogràfica

IC6. Extensió territorial (freqüència 

dins el territori català)

2 Bastant comú (11-20 comarques)

Interès de conservació (IC) 11

Grau d'Amenaça (A) 3 Hàbitats  molt  dependents  de  les  condicions  del

medi on es fan

8  Aquests indicadors es descriuen amb més detall al capítol 1.1.4 del marc normatiu autonòmic.

48

dom. ab. sign. sec. 

· ·
· ·
· ·
· ·
· ·
· ·
·

Lotus corniculatus ·
·
·
·
·
·

Avenula pubescens ·
·
·
·
·

Scilla verna ·
·

Arrhenatherum elatius (fromental) 
Trisetum flavescens (fromental petit)
Trifolium pratense (trèvol de prat) 
Dactylis glomerata (dàctil) 
Rhinanthus mediterraneus (fonollada)
Gentiana lutea (genciana vera) 
Plantago lanceolata (plantatge de fulla estreta)

Leucanthemum vulgare (margarida de prat) 
Carum carvi (comí de prat) 
Knautia arvensis (vídues bordes) 
Trifolium repens (trèvol repent) 
Taraxacum officinale (pixallits) 

Daucus carota (pastanaga borda) 
Rumex acetosa (agrella) 
Tragopogon pratensis (barbeta) 
Narcissus poeticus (satalia) 

Malva moschata (malva de prat) 



 5.1.3 Espècies rares i flora amenaçada

 

Sabent que diversos autors (Gesti et al., 2003; Mercadal, 2012) parlen dels prats de dall com a

ambients que recullen un gran nombre d'espècies rares a Catalunya s'ha fet una revisió de les

espècies que apareixen als prats dall  montans i submontans de la conca del Ter per veure si

apareixen espècies rares. Dels tàxons analitzats, Bolòs et al. (1990) només atorguen un grau de

presència força rar (rr) als Pirineus a Ophioglossum vulgatum i Rumex longifolius, dues espècies

que només apareixen en un dels 39 inventaris estudiats. Sent així no podem dir que els prats de

dall  montans de la  conca  del  Ter  recullin  espècies  rares  a  Catalunya.  Sembla  que  els  prats

estudiats no recullen, a diferència dels prats empordanesos, un gran nombre d'espècies rares.

 

Revisant també la la flora endèmica i amenaçada de Catalunya (Sáez et al., 2010) s'ha detectat

una espècie amenaçada present als inventaris estudiats, Silanum silaus. Es tracta d'una espècie

inclosa a l’Annex II (espècies catalogades com a “vulnerables”) del Decret 172/2008, de creació

del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.

 

Aquesta  espècie  és  rara  a  la  península  Ibèrica,  es  coneix  en  algunes  províncies  del  nord

peninsular i  sembla que al vessant nord dels Pirineus estaria present a tots els departaments

francesos, tot i que només existeixen citacions concretes dels voltants de Perpinyà.  Bolòs et al.

(1990) la consideren raríssima a Catalunya. L’ecologia que se li atribueix és la d’aiguamolls, dins

l’aliança Molinietalia (Bolòs et al., 1990), i prats higròfils, jonqueres, canyissars i clarianes forestals

(Sáez et al., 2010).

Com expliquen Guardiola et al. (2014), actualment es coneixen sis localitats amb poblacions de S.

silaus  a Catalunya,  totes a la comarca del Ripollès.  La població més extensa i  amb el major

nombre d'individus reproductors a Catalunya (un 51% dels totals) es troba a la obaga de la Serra

de Cavallera, molt pròxima als prats de Can Marxant que, com s'explica més endavant, és el prat

donador de boll per la ressembra del prat de dall del Molí Petit.

Tota  l’àrea  d’ocupació  d'aquesta  espècie  presenta  uns  hàbitats  en  un  fràgil  equilibri  entre

l’abandonament en alguns sectors i la intensificació en d’altres de l’activitat agrícola i ramadera.

S'ha escrit també que l’increment de nutrients al sòl degut a la intensificació ramadera, és a dir, en

pastures ruderalitzades, amb una baixa diversitat florística i formades fonamentalment per plantes

banals a causa de la forta presència del bestiar o per la sembra de plantes farratgeres, causa la

desaparició de  S. Silaus. La pèrdua de bosquets i línies  d’arbres que separaven feixes haurien

perjudicat  també aquest  tàxon,  ja  que actualment  s'ha  trobat  que  es  refugia  en aquest  tipus

d'ambients.  Malgrat  la  important  població  de  S.  silaus  que  s’ha  censat,  tota  ella  depèn  molt
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directament de l’activitat ramadera, i podria patir fluctuacions importants en pocs anys.

A la Serra Cavallera, la planta és molt rara o manca completament en les zones molt pasturades o

en prats de dall molt alterats o massa pasturats, i la majoria dels exemplars apareixen en franges

estretes als marges de prats de dall, vores de bosc i parcel·les de prats de dall abandonats amb

pastura menys intensa.

La dispersió de llavors i les taxes de germinació de S. silaus són molt baixes9, fet que fa pensar

que la  capacitat  de colonització de nous sectors al  nostre territori  ha de ser molt  baixa i  pot

comportar  en  un  futur  el  declivi  d’algunes  de  les  poblacions  mes  degradades  per  pastura  o

abandonament.

 5.2 Conceptes previs

A continuació, es una breu descripció d'alguns conceptes que seran útils per a la caracterització

de les principals comunitats vegetals.

  

Elements corològics

 

Tal i com explica Folch (1986), el grau de fidelitat de les espècies respecte les diferents regions

biogeogràfiques és molt  variable.  Algunes presenten un lligam molt  estret  amb les condicions

climàtiques d'una determinada regió (grups corològics), mentre que d'altres són més tolerants a

les condicions climàtiques i ambientals i poden desenvolupar-se indistintament en més d'una regió

(pluriregionals).

En cada regió biogeogràfica predomina un grup corològic diferent, l'anomenat element corològic

típic d'aquesta regió, que és precisament aquell que la caracteritza.

Les espècies presents a Catalunya pertanyen principalment a tres elements corològics principals:

el  boreo-alpí,  l'eurosiberià  i  el  mediterrani.  Existeix  també un nombre considerable  d'espècies

pluriregionals,  així  com  espècies  provinents  d'altres  elements  corològics  que  no  es  troben

representats al nostre territori (pòntic, irano-turanià, macaronèsic, saharià i sudano-zambezia). No

es  pot  oblidar  un  altre  conjunt  considerable  constituït  per  espècies  sinantròpiques10 de

procedències diverses (Bolós i Vigo, 1984). A continuació es descriuen els principals elements

9 El 73% de les llavors d’un individu es dispersen just en un radi d’1,5 m al voltant de l’individu, i només un 1% de les 
llavors es troben entre 3,6 i 4,5 m; les taxes de germinació són inferiors al 16%, malgrat que els individus produeixen
un nombre elevat de llavors (Guardiola et al., 2014).

10 Aquelles espècies que han estat dispersades per la mà de l'home. S'engloben en aquest grup espècies cultivades, 
subespontànies, adventícies, naturalitzades...
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coroloògics presents a Catalunya11.

L'element boreo-alpí predomina especialment a la zona àrtica però també es troba representat a

l'alta muntanya alpina -en el nostre cas, pirinenca-, especialment als estatges alpí i nival. Al nostre

territori  ha  d'interpretar-se  com  un  fenomen  relictual;  en  èpoques  més  fredes  del  Quaternari

l'element que avui anomenem boreo-alpí predominava en gran part del territori europeu. Avui, a

les nostres terres, queda restringit  a les àrees de l'alta muntanya, que són les que conserven

aquestes condicions d'èpoques quaternàries.

L'Atlas, Sierra Nevada, fins i tot el Montseny, els Pirineus, etc. són el reducte sud-europeu o nord-

africà d'aquest element corològic.

L'element eurosiberià constitueix el gruix de la flora d'Europa i gran part de la Sibèria i presenta

també força importància al nostre territori. A Catalunya ocupa principalment la muntanya mitjana

plujosa, tot i que apareixen també a la terra baixa septentrional ocupant llocs frescals com fons de

vall, parts baixes de les obagues, etc. Els grups que tenen més importància al nostre territori són

els de tendència submediterrània, mentre que els medioeuropeus i els atlàntics no es troben tant

representats.  Els  cursos regulars  d'aigua acullen  un nombre considerable  d'espècies  d'aquest

element als boscos de ribera.

L'element mediterrani domina la flora de la zona circummediterrània, tant al sud d'Europa com al

nord  d'Àfrica  i  a  l'Orient  Mitjà.  A Catalunya  es  troba  molt  ben  representat,  és  l'element  més

preponderant a la major part del territori.

Formes vitals

L'ordenació dels vegetals basada en els caràcters d'adaptació que presenten és el que es coneix

com a classificació segons les formes vitals. Aquest sistema de formes vitals o fisiognòmiques12 és

realment important per entendre el mode de vida de les plantes i com es relacionen amb el medi

en el que viuen, així com el significat de diversos vegetals en els  ecosistemes i en el paisatge

(Font i Quer, 2015). 

Raunkiaer elaborà un sistema de formes vitals basant-se en la idea de que les adaptacions de les

11 La a l'annex 14.2 es mostra un esquema dels elements i subelements corològics presents a Catalunya. 

12 La fisiognomia és l'estudi de la vegetació basat en els caràcters externs de les plantes que en determinen l'aspecte, 
considerant principalment els caràcters d'adaptació.
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plantes a les circumstàncies ambientals es manifesten sobretot durant les èpoques de l'any més

desfavorables. Segons on es trobin,  aquestes èpoques poden ser els hiverns freds,  o bé, els

estius molt secs. Així doncs, prenent en consideració els teixits persistents i responsables de la

renovació vegetal, va establir el que es coneix com a Formes vitals de Raunkier (Figura 5.2). A

continuació es descriuen les principals formes vitals que afecten al present estudi.

Teròfits (T): Completen el seu cicle vital, des de la germinació fins la mort, en un temps inferior a

un any. S'anomenen també plantes anuals. No conserven òrgans vegetatius de cap mena durant

l'època desfavorable, la passen en forma de llavor o espora en estat de repòs i germinen quan les

condicions són més favorables. Són molt freqüents a les regions de clima mediterrani i abunden

també en les comunitats de plantes ruderals o arvenses.

Figura 5.2 Formes vitals de Raunkiaer. Extret de: Iniciació a la Botànica, de Pius Font i Quer (3a ed., 2015)

Geòfits (G): Presenten cicles vitals superiors a un any i passen les èpoques desfavorables amb

les  gemmes  persistents  soterrades  dins  el  sòl.  Tenen  òrgans  subterranis  de  reserva  (bulbs,

tubercles, rizomes...) que els permeten rebrotar quan les condicions ambientals milloren. Estan

adaptats a resistir sequeres periòdiques, per la qual cosa abunden a la regió mediterrània. També

s'hi fan als prats densos, on són capaces de competir amb altres formes vitals gràcies a aquests

òrgans de reserva. 
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Hemicriptòfits (H): Es tracta d'herbes vivaces en les quals les gemmes persistents es troben

arran de terra durant l'època desfavorable. Són en gran part plantes herbàcies dels països amb

hiverns freds, on durant l'estiu presenten tiges més o menys altres i durant l'hivern perden la part

aèria i només mantenen els òrgans situats arran del sòl sovint protegits per les fulles seques de la

mateixa planta. Són dominants a les pastures, estepes, sabanes...

Camèfits (Ch): Són vegetals amb parts aèries persistents durant tot l'any, tot i que no gaire altes,

de manera que les gemmes persistents passen els períodes desfavorables situades entre el nivell

del sòl i uns 25-50cm d'alçada. Són freqüents en ambients més hostils per la vida vegetal com les

terres polars, l'alta muntanya..., on sovint queden protegides per la neu.

Faneròfits (P): Aquest grup presenta les gemmes persistents per sobre dels 25-50cm d'alçada

durant l'època desfavorable. Són el grup més exposat a les difícils condicions atmosfèriques però

presenten un gran port i diversos mecanismes que els permeten ser força resistents. En general,

predominen a tot arreu on no hi ha cap causa natural o humana que ho impedeixi. Tot i així, les

accions antròpiques els han fet desaparèixer d'extenses superfícies dedicades a la pastura, al

conreu, etc., i en moltes d'aquestes àrees encara no s'hi han recuperat tot i que hagi cessat la

intervenció antròpica. 

 5.3 El prat de dall del Molí Petit

El prat de dall que ens ocupa en aquest estudi es troba a tocar del Molí Petit de Sant Joan de les

Abadesses, l'antic Molí fariner del poble documentat des del s. XIV. Va estar en funcionament fins

a finals dels anys 70, utilitzant l'energia hidràulica de la riera d'Arçamala que corre a peu del molí,

fins que va quedar en desús. 

L'any 2003 l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses va decidir restaurar-lo degut al patrimoni

cultural  que representava l'edifici  i  el  risc de ruïna que presentava.  La rehabilitació interna de

l'edifici i la gestió de l'immoble com a equipament amb finalitats de sensibilització ambiental va

sortir a concurs públic i va quedar en mans del Centre d'Educació ambiental de l'Alt Ter (CEA Alt-

Ter). 

Per tal de recuperar el seu valor històric i cultural, així com el del seu entorn natural, el projecte de

CEA Alt-Ter va donar peu a la creació de l'EcoMuseu del Molí Petit, un centre d'interpretació dels

molins hidràulics i de l'ecosistema fluvial, per donar a conèixer totes les feines relacionades amb

l'ofici moliner així com l'ecosistema fluvial que el sustenta per tal de conservar-lo.

53



Els entorns del molí presenten una gran diversitat d'ecosistemes (boscos de ribera, prats de dall,

rouredes de Roure pènol, pinedes de Pi roig...) amb una gran diversitat de fauna i flora. A més, es

troba al límit de l'espai natural protegit de les Riberes de l'Alt Ter, que forma part de la Xarxa

Natura 2000.

Per posar en valor aquest patrimoni natural han creat també una estació de natura que duu a

terme diverses activitats de de seguiment de fauna i flora, activitats per a escoles, itineraris de

natura... (CEA Alt-Ter, 2018)

 5.3.1 Història del prat

Segons ens ha explicat el Pau Ortiz (com. Pers., 2018), director del projecte, el prat de dall del

Molí Petit no té una llarga història com a tal. La parcel·la on es troba eren antigament horts de les

veïnes  i  veïns  del  poble.  Cap  a  l'any  2003  es  van  abandonar,  moment  en  que  es  va  fer  la

restauració del  Molí  per part  de l'Ajuntament,  i  la  finca va quedar dominada per  origa (Urtica

dioica). Quan el CEA-Alt Ter es queda la gestió del Molí s'arriba a un pacte amb en Pere, un veí

del poble, perquè es faci càrrec del prat i n'aprofiti el dall com a farratge pel seu ramat d'ovelles. 

L'any 2005 es llaura i es fa una sembra d'espècies comercials (sense definir per part del veí, però

amb majoria de raigrasos i alfals). Les fotografies aèries dels anys 2002 (Figura 5.3) i 2005 (Figura

5.4)  permeten veure la  diferència  dels  usos en la  parcel·la.  En la  primera es poden apreciar

diversos bancals d'horts i en la segons es pot veure el prat dallat.

Els  anys  següents,  malgrat  el  domini  evident  dels  raigrassos (Lolium sp.)  i  l'alfals  (Medicago

sativa),  es  veia  una progressiva  introducció  d'altres  espècies  com ara el  pixallits  (Taraxacum

officinale) i trèvols (Trifolium sp.) entre d'altres.

L'any 2011, sent conscients de l'amenaça que pateix l'hàbitat que ens ocupa, es decideix fer una

actuació en la què es pretén eliminar la vegetació dominant i recuperar l'espai com a prat de dall.

Es  fa  una  llaurada  fonda  per  eliminar  la  major  part  del  sistema  radicular  de  les  espècies

preexistents i pel que fa a la sembra, es compren llavors de trèvols (Tifolium pratense i  Trifolium

repens), lot corniculat (Lotus corniculatus) i dàctil (Dactylis glomerata). Com no va ser possible

comprar llavors de totes les espècies significatives de l'hàbitat descrites al  Llistat d'Hàbitats de

Catalunya i eren coneixedors de que hi havien experiències prèvies en les resultava efectiva la

sembra del boll d'altres prats de dall com a mètode de recuperació de les espècies pròpies es van

decidir  per  aquesta  segona  opció.  Van  contactar  amb  un  veí  de  Llanars,  en  Josep  de  Can
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Marxant, que tenia un prats de dall amb on feia molts anys que no es llauraven ni s'hi sembrava

res, només se seguien les pràctiques típiques de dallades i aportació de fems. Van aconseguir el

boll del prat donador de Llanars i el van escampar al prat del Molí Petit,  a més de les llavors

comprades.

Les accions dutes a terme van resultar efectives i van augmentar molt la diversitat del prat. Tot i

així, fins al moment no s'ha fet un estudi a fons de quina és la composició florística del prat ni se

n'ha avaluat l'estat de conservació. Això és el que pretén abordar el present d'estudi.

 

Figura 5.3 Ortofoto ICGC 2002
Font:  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Figura 5.4 Ortofoto ICGC 2005
Font:  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
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 6.1 Determinació de la composició florística dels   prats dalladors amb fromental   montans i

submontans (HIC 6510) de la Conca del Ter

 

Atès que la major part dels hàbitats CORINE han estat definits i acotats a partir de les comunitats

vegetals, de l'observació de les taules d'inventaris de les associacions vegetals que componen

aquests hàbitats se'n pot arribar a deduir quina és la seva composició florística estàndard, i les

principals condicions ambientals en què es fan (Carreras et al., 2013). 

En el cas de l'hàbitat que ocupa el present estudi, i tal i com s'explica a l'apartat anterior, el fet de

que inclogui set comunitats vegetals diferents amb distribucions diverses i en la major part dels

casos  no  coincidents,  resulta  imprescindible  l'anàlisi  de  les  comunitats  vegetals  que  es

distribueixen dins l'àrea d'estudi. En el cas de fer un anàlisi basat només en el llistat d'espècies

significatives  de  l'hàbitat  que  descriuen  Carreras  et  al.  (2015)  es  podrien  treure  conclusions

errònies, ja que moltes de les espècies significatives que proposen per aquest hàbitat formen part

de comunitats vegetals que no es troben dins l'àrea estudiada, i la seva absència no té perquè

estar vinculada amb  l'estat ecològic dels prats.

En aquest sentit, s'estudien a continuació les principals comunitats vegetals que es fan als prats

de dall montans i submontans de la conca del Ter a partir dels inventaris florístics disponibles al

Banc de Dades de la Biodiversitat de Catalunya. L'anàlisi de les principals similituds i diferències

de les dues comunitats permetrà veure si es poden tractar conjuntament a l'hora de determinar la

composició florística que serveixi de referència per comparar amb els resultats obtinguts al prat de

dall del Molí Petit. 

Dins  la  conca  del  Ter  apareixen  dues  comunitats  vegetals  de  prats de  dall  montans

(Arrhenatherion elatioris) (Font, 2010): 

a) Prats de dactilis i fromentals (Rhinantho-Trisetetum flavescentis), que com es comenta

anteriorment és l'associació més estesa per a aquest tipus d'hàbitat, citada al llarg de

l'estatge montà del Ripollès.

b) Prats de fromental petit amb trèvols (Gentiano-Trisetetum), que es troba principalment en

àrees de la Vall de Ribes, amb algunes localitats a la cara nord de la Serra de Cavallera.

Una altra comunitat que paga la pena esmentar són els prats de fromental amb trèvols (Odontito-

Trifolietum  pratensis)  mencionada  per  diversos  autors  (Bolòs  i  Masalles,  1983;  Viñas  1993;

Villegas, 2010) als prats de dall de la Garrotxa. Les cites disponibles al BDBC són prop de la riera

d'Oix, a Santa Pau, i prop de Beget, fora de la conca del Ter, però presenten una certa proximitat
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amb el prat del Molí Petit. Tot i que les cites es troben al que per altitud es descriu com a terra

baixa  (a  uns  800-900m),  les  condicions  ambientals  d'aquests  prats  són  probablement  més

pròximes a la muntanya mitjana plujosa del Ripollès que a la terra baixa plujosa mediterrània i

litoral, on apareixen els prats de fromental amb gaudínia (Gaudinio-Arrhenatheretum) anteriorment

esmentats i inclosos dins un hàbitat diferent del que ens ocupa.

No s'estudia amb profunditat aquesta comunitat, d'una banda perquè els inventaris dels que es

disposa es troben fora l'àrea estudiada i de l'altra perquè només es disposa de tres inventaris i

s'ha considerat que és una mida mostral bastant pobre com per poder caracteritzar l'associació.

Tot i  així,  es tindrà en consideració a l'hora d'analitzar els resultats,  ja  que podrien presentar

alguns elements compartits amb l'inventari del prat del Molí Petit. Com s'explica més endavant,

aquest prat es troba a uns 760m d'altitud, al límit de l'estatge submontà. 

 6.1.1 Caracterització de les comunitats vegetals

Després  d'estudiar  el  conjunt  d'inventaris  fitosociològics  disponibles  al  Banc  de  Dades  de

Biodiversitat de Catalunya (Font, 2010) de prats de dall montans i submontans de la conca del Ter

s'han caracteritzat les dues comunitats vegetals que hi són presents.

a) Prats de dactilis i fromentals (Rhintantho-Trisetetum flavescentis) a la conca del Ter

Com s'explica anteriorment, és l'associació més ben representada per a prats de dall al llarg de la

franja pirinenca. A part d'un nucli d'espècies comunes, la seva estructura pot variar força depenent

de les característiques climàtiques  de cada indret i de l'aprofitament i maneig que es faci del prat

(Vigo, 1984). Presenten el  seu òptim entre els 900m i  els 1400m d'altitud, propis de l'estatge

montà, tot i que apareixen des dels 800m fins als 1800m (Annex 14.3).

Es desenvolupen principalment sobre terrenys plans o amb molt poca pendent, difícilment apareix

en terrenys que superin els 10º d'inclinació. (Annex 14.3). Sembla que s'hi fan preferentment als

solells, tot i que també a les obagues (Annex 14.3).

Aquesta  comunitat  no  se  separa  gaire  dels  típics  prats  dalladors  de  l'Europa  central

(Arrhenatheretum), però hi manquen algunes espècies que allà són corrents i hi apareixen algunes

espècies més meridionals com Rhinanthus pumilus (Vigo, 2005).

Les localitats dels inventaris utilitzats per caracteritzar aquesta comunitat es poden veure a la

Figura 6.1.

59



Figura 6.1 Inventaris dels prats de dactilis i fromentals a la conca del Ter. Informació de les localitats extreta
del Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya (BDBC)

Pel  que  fa  a  les  característiques  ecològiques  i  biològiques,  els  prats  de  dactilis  i  fromentals

presenten les següents particularitats dins la conca del Ter:

Amb un total  de 34 famílies diferents, a la  Figura 6.2 es pot observar com hi predominen les

Gramínies (15,79%), les Papilionàcies (15,26%) i les Compostes (12,11%), tot i que queden també

prou ben representades les Umbel·líferes, Labiades, Cariofil·làcies, Rosàcies i les Ranunculàcies.

A l'annex 14.3 es mostra el nombre d'espècies corresponents a cada família.

En quant  a les formes vitals  (Figura 6.3),  no hi  ha dubte que la  estratègia dominant  són els

hemicriptòfits amb un 72,49% de les espècies, fet que concorda amb el que Font i Quer (2015)

explica de la dominància d'aquesta forma vital en prats i pastures. Menys representats es troben

els teròfits amb un 14,81% de les espècies, seguit dels camèfits (6,88%) i dels geòfits (4,76%). 

La presència de macrofaneròfits (0,53%) i nanofaneròfits (0,53%), en aquest cas Betula pendula i

Prunus spinosa respectivament, es podria considerar accidental, ja que no són pròpies d'aquest

tipus de sistemes. Tot i així, totes dues espècies són comunes als marges dels prats i és fàcil que
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s'hi  estableixin  si  no  s'eliminen  amb  les  dallades.  Podrien  entendre's  com a  aquells  primers

elements que donarien peu a la següent fase successional en el cas d'abandonament dels prats,

donant lloc a comunitats arbustives i arbòries. 

A la  Figura 6.4 es mostra com els elements eurosiberians (55,32%) dominen sobre la resta en

aquesta comunitat, així com l'elevada presència d'espècies pluriregionals (35,11%). Els elements

boreo-alpins engloben un 5,23% de les espècies i, amb una representació menor però no per això

menys significativa, trobem amb un 4,26% els elements mediterranis, una mostra del que explica

Vigo (2005) al respecte de la presència d'elements més meridionals. A la l'annex 14.3 es mostra el

nombre d'espècies corresponents a cada element i subelement corològic.

Els llistat complet de les espècies presents als prats de dactilis i fromentals a la conca del Ter amb

els seus corresponents atributs analitzats anteriorment es recullen a l'annex 14.3. 

Figura 6.2. Families més ben representades dels prats de dactilis amb fromenal (Rhinantho-Trisetetum
flavescentis) a la conca del Ter
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Figura 6.3 Formes vitals dels prats de dactilis amb fromenal (Rhinantho-Trisetetum flavescentis) a la conca
del Ter

Figura 6.4 Principals elements corològics dels prats de dactilis amb fromenal (Rhinantho-Trisetetum
flavescentis) a la conca del Ter

b) Prats de fromental petit amb trèvols (Gentiano-Trisetetum flavescentis) a la conca del Ter

Amb una distribució molt més reduïda, aquesta comunitat se situa sobretot a les parts altes de

l'estatge montà, presentant el seu òptim entre els 1300m i els 1500m, tot i que apareix des dels

1200m fins als 1600m (Annex 14.3). Es desenvolupa principalment en terrenys plans, tot i que pot

fer-se també amb un cert pendent (Annex 14.3). Sembla que presenta una certa preferència per la

cara nord (Annex 14.3), tot i que la mida mostral de l'anàlisi és petita (només es disposa de nou

inventaris) i per tant aquesta informació pot no resultar representativa. 

Vigo (1984) explica en la  descripció de la  comunitat  que en alguns casos semblen clarament

comunitats secundàries naturals però en d'altres resulta evident que es tracta d'antics prats de dall

abandonats. 
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5,32%

55,32%
4,26%

35,11%

Elements corològics dels prats de dactilis amb fromental

Boreo-alpí
Eurosiberià
Mediterrani
Pluriregional

6,88%
4,76%

72,49%

0,53%

0,53%
14,81%

Formes vitals dels prats de dactilis amb fromental

Camèfits

Geòfits

Hemicriptòfits

Macrofaneròfits

Nanofaneròfits

Teròfits



La Figura 6.5 mostra les localitats dels inventaris utilitzats per caracteritzar aquesta comunitat. 

Figura 6.5. Inventaris dels prats de fromental petit amb trèvols a la conca del Ter. Informació de les localitats
extreta del BDBC.

En  base  als  inventaris  estudiats,  els  prats  de  fromental  amb  trèvols  mostren  les  següents

característiques ecològiques i biològiques a la conca del Ter:

A la Figura 6.6 es mostren les famílies més ben representades d'aquesta comunitat. Amb un total

de 29 famílies, predominen les Gramínies (14,41%), les Papilionàcies (13,56%) i les Compostes

(11,86%), seguides de les Umbel·líferes (8,47%), que es troben també prou ben representades.

En  menor  mesura  trobem  Ranunculàcies,  Cariofil·làcies  i  Labiades.  L'annex  14.3 mostra  el

nombre d'espècies corresponents a cada família. 

Representant gairebé un 80%, els hemicriptòfits dominen aquesta comunitat, seguits dels camèfits

(9,32%). Com s'explica anteriorment, aquesta dominància concorda amb l'esperat. Els teròfits i

geòfits  també  tenen  el  seu  lloc,  tot  i  que  menys  representats,  amb  un  5,93%  i  un  5,08%

respectivament (Figura 6.7)
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Pel  que  fa  als  elements  corològics,  hi  ha  una  clara  dominància  dels  elements  eurosiberians

(68,64%). Les espècies pluriregionals representen un 18,64% de les espècies totals, els elements

boreo-alpins un 11,02% i els mediterranis només un 1,69% (Figura 6.8). L'annex 14.3  mostra el

nombre d'espècies corresponent a cada element corològic per a aquesta comunitat. 

Els llistat complet de les espècies presents als prats de fromental petit amb trèvols a la conca del

Ter,  juntament amb els  seus atributs ecològics i  biològics analitzats anteriorment  es mostra a

l'annex 14.3. 

Figura 6.6 Famílies més ben representades als prats de fromental petit amb trèvols (Gentiano-Trisetetum
flavescentis) de la conca del Ter.

  

Figura 6.7 Representació de les formes vitals als prats de fromental petit amb trèvols (Gentiano-Trisetetum
flavescentis) de la conca del Ter.
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11,86%

14,41%

13,56%

8,47% 5,93%4,24%
4,24%

37,29%

Principals families dels prats de fromental petit amb trèvols

Compostes

Gramínies

Papilionàcies

Umbel·líferes

Ranunculàcies

Cariofil.làcies

Labiades

Altres (22)

9,32%
5,08%

79,66%

5,93%

Formes vitals dels prats de fromental petit amb trèvols

Camèfits

Geòfits

Hemicriptòfits

Teròfits



Figura 6.8 Principals elements corològics dels prats de fromental petit amb trèvols (Gentiano-Trisetetum
flavescentis) de la conca del Ter.

 6.1.2 Composició florística dels prats de dall montans i submontans (HIC 6510) a la conca 
del Ter
 

Un cop analitzades les dues comunitats vegetals s'ha elaborat una taula sintètica (Taula 6.1) de la

composició florística per als prats de dall montans i submontans a la conca del Ter incloent les

espècies  d'ambdues  comunitats  estudiades.  S'ha  considerant  que,  tot  i  tenir  les  seves

particularitats,  no difereixen tant  l'una de l'altre.  També s'han calculat  la  riquesa i  la  diversitat

mitjanes (Taula 6.2)13. 

Tal i com s'explica a la metodologia, s'han classificat les espècies en tres grups:

a) espècies  característiques  de  vegetació  pradenca  dels  sòls  humits  (Classe  Molinio-

Arrhenateretea) i de comunitats de prats dalladors (Ordre Arrhenatheretalia elatiotis).

b) espècies característiques de prats de dall montans  (Aliança Arrhenatherion elatioris)  i

espècies característiques i diferencials dels prats de dactilis amb fromental (Associació

Rhinantho-Trisetetum  flavescentis)  i  de  fromental  petit  amb  trèvols  (Associació

Gentiano luteae-Trisetum flavescentis).

c) espècies companyes dels prats de dactilis i fromentals i dels prats de fromental petit

amb trèvols.

13 Per  veure  els  valors  de  riquesa i  diversitat  per  a  cadascun dels  inventaris,  així  com les localitats,  l'altitud  i  la
comunitat vegetal a la qual pertanyen, consultar la l'annex 14.3. 
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Al costat de cada espècie s'indica a quina categoria pertanyen segons la freqüència amb la que

apareixen als inventaris estudiats.

Taula 6.1 Composició florística dels prats de dall montans (Arrhenatherion) de la conca del Ter. Els tàxons
presents es troben classificats segons nivells sintaxonòmics i porten associada una categoria en funció de la
freqüència amb la que apareixen al conjunt dels inventaris estudiats. (Categoria I: 0-20%; Categoria II: 21-

40%; Categoria III: 41-60%; Categoria IV: 61-80%; Categoria V: 81-100%)
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a

Holcus lanatus III I

Poa trivialis II -

Prunella vulgaris II -

Festuca pratensis II -

Trifolium dubium I -

Trifolium pratense V V

Trisetum flavescens V V

Trifolium repens V IV

Lathyrus pratensis IV II

III IV

III III

Vicia cracca III II

Ranunculus acris II II

Carum carvi II II

Rhinanthus minor I II

I III

I II

I II

Molinia coerulea - II

- II

I I

Taraxacum officinale IV I

Daucus carota II I

I -

Dactylis glomerata V V

Comunitats vegetals b

Vegetació pradenca de sòls humits (Cl. Molinio-Arrhenatheretea) i 
Comunitats de prat dallador  (Or. Arrhenatheretalia elatioris)

Rumex acetosa

Cerastium fontanum subsp. vulgare

Stellaria graminia

Orchis majalis

Succisa pratensis

Trollius europaeus

Sanguisorba officinalis

Prats de dall montans (Al. Arrhenatherion elatioris) i prats de dactilis amb 
fromentals i de fromental petit amb trèvols  (Ass. Rhinantho-Trisetetum 
flavescentis i Gentiano-Trisetetum flavescentis)

Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus
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Arrhenatherum elatius V II

Leucanthemum vulgare IV IV

Tragopogon pratensis III II

Knautia arvensis II III

II III

Cynosurus cristatus II II

Avenula pubescens I IV

Gentiana lutea I IV

Astrantia major I II

Plantago media IV III

Chaerophyllum aureum IV I

Medicago lupulina IV I

Galium verum III V

Ranunculus bulbosus III III

Centaurea scabiosa III II

Hypochoeris radicata III -

Poa pratensis III -

Salvia pratensis III -

Sanguisorba minor II IV

Helianthemum nummularium II III

Echium vulgare II II

Ononis spinosa II II

Silene vulgaris II I

Picris hieracioides II -

Potentilla reptans II -

II -

Dianthus carthusianorum I III

Trifolium montanum I III

Seseli annuum I II

Agrimonia eupatoria I -

Crepis capillaris I -

Galium pumilum I -

Poa annua I -

Veronica arvensis I -

Viola hirta I -

Centaurea jacea V V

Phleum pratense subsp. serotinum

Espècies companyes de prats de fromental i dactilis (Ass. Rhinantho-
Trisetetum flavescentis) i de fromental petit amb trèvols (Gentiano-
Trisetetum flavescentis)

Veronica austriaca subsp. teucrium



Taula 6.2 Riquesa florística mitjana i Diversitat específica mitjana dels prats de dactilis i fromentals i dels
prats de fromental petit amb trèvols a la conca del Ter.

Riquesa mitjana 39 sp.

Diversitat mitjana (H) 3,74 bits
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Achillea millefolium V IV

Plantago lanceolata V IV

Rhinanthus pumilus V IV

Leontodon hispidus IV V

Lotus corniculatus IV V

Anthoxanthum odoratum IV IV

Briza media IV IV

Stachys officinalis II IV

Linum catharticum II III

I V

Polygala vulgaris I II

Trifolium ochroleucon I II

Agrostis capillaris II V

Euphrasia hirtella II V

I V

Campanula rotundifolia - V

Gymnadenia conopsea I IV

Laserpitium latifolium I IV

- III

Peucedanum oreoselinum I II

- II

- II

Gentiana campestris - II

Hypochoeris maculata - II

- II

Trifolium aureum - II

Onobrychis supina III I

I I

Hieracium sabaudum - I

- I

Prunella grandiflora subsp. pyrenaica

Festuca rubra subsp. commutata

Galium pumilum subsp. pinetorum

Armeria alliacea subsp. bupleuroides

Dianthus hyssopifolius subsp. hyssopifolius

Polygala vulgaris subsp. alpestris

Primula veris subsp. columnae

Ranunculus montanus subsp. ruscinonensis

a

b

Espècies característiques de la comunitat

Prats de dactilis amb fromentals (Rhinantho-Trisetetum flavescentis)

Prats de fromental petit amb trèvols (Gentiano-Trisetetum flavescentis)



La  Taula  6.3  mostra  el  nombre  d'espècies  característiques  i  companyes14 que  apareixen  a

cadascun dels inventaris així com la riquesa d'aquests. Aquests valors serviran de referència per

analitzar els resultats obtinguts al Molí Petit.

Taula 6.3 Riquesa i nombre d'espècies característiques i companyes per cadascun dels inventaris estudiats
de prats de dall montans de la conca del Ter.

14 Tal i com s'explica a la metodologia, s'inclouen en aquestes espècies característiques i companyes de les dues 
comunitats vegetals estudiades així com les de nivells sintaxonòmics superiors.
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P-P05393 35 31 89%

P-P05394 34 31 91%

P-P05395 32 26 81%

P-P05396 29 21 72%

P-P05397 52 41 79%

P-P05398 47 39 83%

P-P05399 31 22 71%

P-P05400 47 39 83%

P-P05401 37 29 78%

P-P05402 39 34 87%

P-P05403 41 31 76%

P-P05404 37 35 95%

P-P05405 41 35 85%

P-P05406 38 29 76%

P-P05407 26 23 88%

Q-P00821 42 31 74%

R-P02286 49 27 55%

R-P02287 39 31 79%

R-P02288 28 19 68%

R-P02289 33 18 55%

R-P02290 48 32 67%

R-P02291 50 31 62%

R-P02292 23 18 78%

R-P02293 37 22 59%

R-P02294 30 22 73%

R-P02295 25 15 60%

R-P02296 44 28 64%

S-P33604 41 27 66%

S-P33605 23 15 65%

P-P05412 45 35 78%

P-P05413 55 39 71%

P-P05415 53 32 60%

P-P05417 37 26 70%

P-P05418 34 27 79%

P-P05419 53 33 62%

P-P05420 48 34 71%

P-P05414 48 36 75%

74%

Riquesa (sp.) Espècies 
característiques 

(sp.)

Espècies 
característiques 

(%)

Mitjana d'espècies característiques per inventari 
(%)



 6.2  Avaluació de l'estat de conservació del prat del Molí Petit

 6.2.1 La flora del prat de dall del Molí Petit 

Tal i com s’explica a la metodologia, per poder comparar les dades florístiques del prat del Molí

Petit amb la composició dels prats de dall montans de la conca del Ter s’ha realitzat tres inventaris

fitosociològics (Taula 6.4) i se n'ha calculat la riquesa i la diversitat (Taula 6.5). S'han estudiat les

espècies  característiques  de  la  comunitat  i  de  nivells  sintaxonòmics  superiors15 així  com  les

espècies ruderals (Taula 6.6).

A partir de la composició florística s’analitzen també els mateixos atributs ecològics per cadascuna

de les espècies que pels prats de dall montans i submontans de la conca del Ter: Família, Forma

vital i Corologia. 

Composició florística

A l'inventari  1  (Molí  1)  apareixen 37 espècies,  on 15 són característiques de la  comunitat,  a

l'inventari 2 (Molí 2) n'apareixen 34, amb 15 de característiques, i a l'inventari 3 (Molí 3) s'observen

35 espècies, amb 20 d'elles característiques de la comunitat. 

Al  conjunt  dels  tres  inventaris  es  troben  un  total  de  51  tàxons,  on  un  45%  d'aquests  són

característics de les comunitats que hi pertocarien (els prats de dactilis amb fromental  o els prats

de fromental petit amb trèvols) i un 25% d'espècies ruderals o sovint sembrades16.  

Pel que fa a la riquesa, apareixen una mitjana de 35 espècies per inventari, amb una diversitat de

2,92bits.

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Des del punt de fitosòciològic, tenint en compte quines espècies es consideren característiques en la descripció de la
comunitat.

16 Les espècies ruderals o sovint sembrades es mostren a la taula 6.16
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Taula 6.4 Inventaris fitosociològics del prat del Molí Petit. Es mostren els tàxons característics de les
comunitats estudiades i de nivells sintaxonòmics superiors.
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Característiques de vegetació pradenca de sòls 
humits i de prats dalladors

Característiques de prats de dall montans, de prats 
de dactilis amb fromental i de prats de fromental petit 
amb trèvols

Companyes de prats de dactilis amb fromental i de 
prats de fromental petit amb trèvols

Tàxon

+

+ (+)

(+) +
(+)

+ 2 2

(+) + 1

1

(+) +

2 +

+ + +

3 3 3

(+)

(+) (+) (+)

3 3 2

+ + +

(+)
(+)

(+) + +

1 1 (+)

(+)

(+) + +

+ 1 2

+ (+)

(+) +
1 + +

1 + (+)

(+) +

+
+

(+) (+) +

3 3 3

+ +

+ + +

(+)

(+) (+) (+)

+

(+) (+) +

1 2 1

1 +

(+)

(+) + +
+

+ + 1

+ +

1 +

+

+

(+)

+

Vicia hirsuta (+)

1 + 2

Molí 
1

Molí
2

Molí 
3

Holcus lanatus

Lathyrus pratensis

Ranunculus acris

Rumex acetosa subsp. acetosa
Trifolium pratense

Trifolium repens

Trisetum flavescens

Vicia gr cracca

Arrhenatherum elatius

Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus

Dactylis glomerata

Daucus carota

Galium mollugo subsp. mollugo

Phleum pratense

Taraxacum gr officinale

Tragopogon pratense

Centaurea jacea
Chaerophyllum aureum

Lotus corniculatus

Medicago lupulina

Plantago lanceolata

Poa pratensis

Potentilla reptans

Arctium minus
Bromus sterillis

Cirsium arvense

Convolvulus arvensis

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia 
Elymus repens

Erigeron annuus

Festuca arundinacea

Galium aparine

Geranium dissectum

Geranium pyrenaicum

Hypericum perforatum

Lamium hybridum

Lapsana communis

Lolium multiflorum

Medicago sativa

Myosotis arvensis

Pastinaca sativa subsp. sylvestris
Pulmonaria affinis

Ranunculus bulbosus

Rumex obtusifolius

Urtica dioica

Veronica arvensis

Veronica chamaedrys

Veronica persica

Veronica polita

Vicia sepium



Taula 6.5 Riquesa i Diversitat (H) del Molí Petit. Es mostren els valors per a cadascun dels inventaris i la
mitjana per al conjunt del prat

 

 

Taula 6.6 Proporció d'espècies característiques de la comunitat i d'espècies ruderals del prat del Molí Petit.
Es mostren els valors per cadascun dels inventaris i els valors obtinguts per al conjunt del prat.

 

 

Atributs biològics i ecològics

Amb un total de 16 famílies, al prat hi dominen les gramínies (21,6%), les papilionàcies (17,6%), i

les compostes (15,7%), acompanyades de les escrofulariàcies (7,8%) i les umbel·líferes (5,9%). A

banda d'aquestes, hi ha 11 famílies que només aporten una o dues espècies però són importants

des del punt de vista de la riquesa florística (Figura 6.9). 

En quant a les formes vitals (Figura 6.10),  es tracta d'espècies majoritàriament hemicriptòfites

(72,5%), tot i que els teròfits tenen també una importància significativa (21,6%). Geòfits i camèfits

es troben molt poc representats (3,9% i 2%, respectivament).

Finalment,  pel  que fa a la  corologia,  a la  figura 6.11 es mostra que gairebé la  meitat  de les

espècies  del  prat  són  eurosiberianes  (47,1%),  i  un  41,2%  són  pluriregionals.  No  apareixen

espècies mediterrànies, i l'element boreo-alpí es troba molt poc representat, només amb un 4,3%

de les espècies.  El 2,2% d'introduïdes engloba Erigeron annuus i Medicago sativa, aquesta última

cultivada com a farratge i naturalitzada.
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Riquesa 

Molí 1 37 3,004

Molí 2 34 2,657

Molí 3 35 3,104

Mitjana 35 2,921

Codi 
inventari

Diversitat 
(Índex de 
Shannon)

Molí1 Molí2 Molí3 TOTAL

37 34 35 51

15 15 20 23

Espècies característiques (%) 41% 44% 57% 45%

12 9 5 13

Espècies ruderals (%) 32% 26% 14% 25%

Riquesa (sp.)

Espècies característiques (sp.)

Espècies ruderals (sp.)



Figura 6.9 Representació de les principals famílies al prat de dall del Molí Petit

Figura 6.10 Representació de les principals formes vitals al prat de dall del Molí Petit

Figura 6.11 Representació dels principals elements corològics al prat de dall del Molí Petit
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Principals famílies del prat del Molí Petit

Gramínies

Papilionàcies

Compostes

Escrofulariàcies

Umbel·líferes

Altres (11)

Principals formes vitals del prat del Molí Petit

Camèfits

Geòfits

Hemicriptòfits

Teròfits

Elements corològics del prat del Molí Petit

Eurosiberià

Pluriregional

Boreo-alpí

Introduïdes



 6.2.2 Presència d'espècies bioindicadores

Protocol del transsecte

A continuació es mostra el recorregut del transsecte (Figura 6.12) i la fitxa proposada pel protocol

d'avaluació de pastures seminaturals (Salvat i Casas, 2014), que recull dades sobre la localització,

alguns possibles aspectes de pertorbació,  les espècies més abundants,  el  nombre d'espècies

indicadores que apareixen a cada tram i el nivell de qualitat que se li atorga al prat (Taula 6.7). El

llistat amb el conjunt d'espècies indicadores que s’han pogut observar a cada tram del transsecte

es mostra a la Taula 6.8.

Figura 6.12 Recorregut del transsecte realitzat al prat de dall del Molí Petit. S'indiquen cadascun dels tres
trams. 
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Taula 6.7 Fitxa del transsecte realitzat al prat del Molí Petit. 
Font: Extret de Salvat i March (2010)
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Localitat Molí Petit Data 23/06/18

Municipi Sant Joan de les Abadesses

Coordenades UTM X/Y

Espècies indicadores TOTAL:   7 Tram 1:   5 Tram 2:   4 Tram 3:   6

MEDIOCRE

FITXA D’AVALUACIÓ DE PASTURES SEMINATURALS 
MITJANÇANT UN TRANSSECTE FLORÍSTIC

UTM X: 441130 UTM Y: 4675681

Observacions sobre la 
ubicació del transsecte

S’inicia el transsecte darrera el plafó informatiu i es fauna 
línia recta fins el final del prat, a la bassa, donant mitja 
volta i avançant 40m més en direcció al Molí en paral·lel a 
la riera.

Longitud del transsecte: 90m % recobriment arbustiu: 0 % % sòl nu: 0%

Espècies de flora més 
abundants (de més a 
menys abundants)

Dactylis glomerata, Festuca arundinacea, Phleum 
pratense, Trifolium pratense, Poa pratensis, 
Arrhenatherum elatius subsp. elatius,  Trifolium repens

Lolium multiflorum, Vicia sepium, Lotus corniculatus, 
Ranunculus bulbosus, Bromus sterillis, Cirsium arvense, 
Medicago sativa, Galium mollugo subsp. Mollugo

Espècies de flora 
ruderals i/o exòtiques

Ruderals: Cirsium arvense, Galium aparine, Rumex 
obtusifolius, Veronica persica, Veronica polita, Potentilla 
reptans, Convolvulus arvensis, Urtica dioica, Arctium 
minus

Exòtiques: Erigeron annus.

Comentaris Hi ha dos arbres al prat, un freixe (Fraxinus excelsior) i 
un cirerer (Prunus avium), que presenten un recobriment 
inferior al 5%. 

La banda oest del prat, a tocar del camí, apareixen amb 
major freqüència les espècies ruderals. A la banda est, a 
tocar de la riera, la presència d’aquestes és escassa.

NIVELL DE QUALITAT/INTERÈS (bo / mediocre / dolent)



Taula 6.8  Llistat d'espècies indicadores de bon estat de conservació.
Font: Extret de Salvat i March (2010)
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ESPÈCIES DE FLORA INDICADORES EN EL TRANSSECTE 

NOM CIENTÍFIC NOM POPULAR Tram 1 Tram 2 Tram 3

 Flor caputxina 

 Vulnerària 

 Jonça 

 Belluguets 

 Campaneta 

 Cerverina 

 Centàurea, safranó 

 Gaiol 

 Clavell silvestre 

 Espunyidella groga 

 

 Pericó 

 Escabiosa (negra) 

 Guixó de prat  

 Margarida 

 Lli de prat 

 Lot corniculat 

 Flor de cucut 

 Trepadella borda 

 Ungla de gat 

 Abellera 

 Orquídia 

 

 Herba blava 

 Botó d’or 

 Esquellada 

 Sàlvia de prat 

 Pimpinella 

 Escabiosa 

 Betònica 

 Angelins 

 Serpoll 

 Salsifí de prat 

 Garlanda 

Anacamptis pyramidalis 

Anthyllis vulneraria s.l. 

Aphyllanthes monspeliensis 

Briza media 

Campanula sp. 

Catananche caerulea 

Centaurea jacea x

Chamaespartium sagittale 

Dianthus sp. 

Galium verum 

Helianthemum nummularium 

Hypericum sp. x x x

Knautia sp. 

Lathyrus pratensis x x

Leucanthemum vulgare 

Linum usitatissimum 

Lotus corniculatus x x x

Lychnis flos-cuculi 

Onobrychis supina 

Ononis spinosa 

Ophrys sp. 

Orchis sp. 

Peucedanum oreoselinum 

Polygala sp. 

Ranunculus sp. x x x

Rhinanthus sp. 

Salvia pratensis 

Sanguisorba sp. 

Scabiosa sp 

Stachys officinalis 

Teucrium pyrenaicum 

Thymus serpyllum s.l. 

Tragopogon sp. x

Vicia cracca s.l. x x



Ecologia de les espècies 

 

Per a cadascuna de les espècies que apareixen al prat del Molí Petit s'ha associat una de les

quatre categories proposades per Salvat i March (2010)17 (Taula 6.9) amb l'objectiu d'analitzar el

pes que presenta cadascuna d'elles dins el prat.  

El 43,1% de les espècies del Molí Petit són pròpies de prats seminaturals i un 17,6% no tenen

valor indicador. Apareix un elevat nombre de tàxons ruderals (29,4%) i un 9,8% de les espècies

sovint  són  sembrades  (Dactylis glomerata,  Festuca arundinacea,  Lolium multiflorum,  Trifolium

pratense i Trifolium repens) (Figura 6.13). 

Cal  puntualitzar que les proporcions d'espècies característiques i  ruderals  varien lleugerament

respecte les obtingudes a l'apartat de la composició florística del Molí Petit. Això és degut a que

amb aquestes categories s'ha considerat l'ecologia de les espècies d'una forma més àmplia, i no

estrictament  des  del  punt  de  vista  de  la  seva  adscripció  fitosociològica,  com  és  el  cas  dels

resultats que mostra la Taula 6.6. 

 

Taula 6.9 Característiques ecològiques dels tàxons presents al prat del Molí Petit. Es recull l'ambient on es
fa la planta, la seva adscripció fitosociològica (en cas de tenir-ne) i les categories associades (espècies de
prats seminaturals, espècies pròpies d'ambients ruderals, espècies sense valor indicador i espècies sovint

sembrades).

17 Aquestes categories es troben descrites a la metodologia.
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Tàxon Descripció

Prats de dall, vorades, marges

Prats dalladors, herbassars   

Prats, llocs herbosos   

Prats de dall, llocs ombrívols

Prats humits, conreus, etc.

Prats humits, jonqueres, etc.

Fenassars, prats, etc.   

prats humits, herbassars

Prats, pastures   

Prats, herbassars, etc.   

Ambients on s'hi fa la 
planta

Adscripció fitosociològica

Sintàxon

Arrhenatherum elatius 
subsp. elatius

Arrhenatherion Prats de dall de l’estatge montà (i de les 
contrades mediterrànies plujoses)

Centaurea jacea Prats moderadament humits i 
jonqueres

Chaerophyllum aureum

Daucus carota

Elymus repens Herbeis de sòls molt trepitjats o 
compactes

Agropyro-Rumicion 
crispi

Pradells i herbeis sovint amb herbes perennes 
reptants o estoloníferes

Galium mollugo subsp. 
mollugo

Arrhenatherion Prats de dall de l’estatge montà (i de les 
contrades mediterrànies plujoses)

Geranium dissectum Molinio-Arrhenateretea    
                                    
                        
Ruderali-Salicalietea

Jonqueres i prats hemicriptofítics dels sòls 
humits, inundats amb poca freqüència o mai.   
                                                         
Vegetació ruderal i arvense.

Holcus lanatus Molinio-Arrhenatheretea Jonqueres i prats hemicriptofítics dels sòls 
humits, inundats amb poca freqüència o mai. 

Hypericum perforatum

Lathyrus pratensis Molinio-Arrhenatheretea Jonqueres i prats hemicriptofítics dels sòls 
humits, inundats amb poca freqüència o mai

Lotus corniculatus

Medicago lupulina
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Prats de dall, pastures, marges   

Prats humits, etc. 

Llocs herbosos   

Prats dalladors, herbassars

Prats de dall, etc.

Vicia hirsuta Herbassars, vorada de bosc, etc.   

Herbeis

Prats, pastures, etc. 

  

  

   

  

  

Herbassars ruderals humits

Conreus, herbassars nitròfils Vegetació ruderal i arvense

  

  

Vegetació ruderal i arvense

Herbassars ruderals humits

Horts, vergers, etc.

Herbassars ruderals humits

Herbassars ruderals humits

Phleum pratense Prats de dall i pastures de sòls 
humits. 

Cynosurion Prats exuberants de sòls humits pasturats 
intensament, propis de l’estatge montà.

Poa pratensis

Pulmonaria affinis Boscos caducifolis humits i 
eutròfics

Fagetalia Boscos caducifolis densos, amb estrat herbaci 
de geòfits i hemicriptòfits que floreixen a la 
primavera, abans de la foliació dels arbres. Es 
fan en clima humit, damunt sòl eutròfic o 
moderadament oligotròfic.

Ranunculus acris Arrhenateretalia Prats exuberants de sòls humits, eutròfics, 
generalment adobats.

Ranunculus bulbosus

Rumex acetosa subsp. 
acetosa

Arrhenatherion Prats de dall de l’estatge montà (i de les 
contrades mediterrànies plujoses)

Tragopogon pratense

Trisetum flavescens Prats de dall, pastures, 
jonqueres

Arrhenatheretalia Prats exuberants de sòls humits, eutròfics, 
generalment adobats.

Vicia gr cracca Vorada i clarianes dels boscos, 
landes, prats frescals...

Crepis vesicaria subsp. 
taraxacifolia 

Lapsana communis subsp. 
communis

Vorada subnitròfila de boscos 
caducifolis humits

Alliarion Vorada subnitròfila del bosc caducifoli humit, 
formada especialment per herbes biennals i 
anuals

Medicago sativa

Myosotis arvensis Herbassars més o menys 
humits, boscos aclarits, etc.

Plantago lanceolata Prats i pastures ruderalitzats, 
marges i vores de camins

Taraxacum gr officinale

Veronica arvensis Pradells terofítics, etc. 

Veronica chamaedrys Boscos caducifolis poc densos, 
vorades, prats, etc. 

Vicia sepium Boscos, bardisses, vorada del 
bosc humit

Querco-Fagetea Boscos caducifolis i comunitats que hi tenen 
relació (pinedes i avetoses, les bardisses, i les 
comunitats herbàcies de mitja ombra de la 
vorada del bosc)

Arctium minus Arction Comunitats ruderals megafòrbiques dels llocs 
humits

Bromus hordeaceus subsp. 
hordeaceus

Prats i pastures ruderalitzats, 
marges i vores de camins

Bromus sterillis Prats i pastures ruderalitzats, 
marges i vores de camins

Sisymbrion,            
Thero-Brometalia

Comunitats terofítiques, mitjanament ruderals, 
dels solars abandonats, dels camins poc 
fresats, de vores de camins, etc.

Cirsium arvense Ruderali-Secalietea

Convolvulus arvensis Comunitats arvenses i ruderals, 
herbeis, etc.

Erigeron annuus Herbassars higronitròfils

Galium aparine Herbassars ruderals i terres 
cultivades

Ruderali-Secalietea

Geranium pyrenaicum Arction Comunitats ruderals megafòrbiques dels llocs 
humits

Lamium hybridum Polygono-Chenopodietalia Vegetació dels horts, dels vergers, de les 
vinyes, dels camps de blat de moro, etc.

Pastinaca sativa subsp. 
sylvestris

Herbassars ruderals de sòls 
moderadament humits

Potentilla reptans Jonqueres i herbeis de sòls més 
o menys humits, compactes, 
trepitjats

Potentillo-Polygonetalia Comunitats de sòls calcigats, sovint molt 
pasturades

Rumex obtisufolius Arction Comunitats ruderals megafòrbiques dels llocs 
humits

Urtica dioica Arction Comunitats ruderals megafòrbiques dels llocs 
humits



Figura 6.13  Representació de cadascuna de les categories ecològiques de les espècies presents al prat de
dall del Molí Petit.

 6.3 Diferències en el maneig i els aprofitaments del prat donador i el prat receptor

 

Diversos  autors  (Folch,  1986;  Vigo  1984;  Mercadal,  2012)  afirmen  que  el  maneig  i  els

aprofitaments dels prats de dall  tenen efectes en la seva composició florística i s'han realitzat

diversos estudis en aquesta línia (Reiné i  Chocarro,  2008;  González et al.,  2007; Fillat,  2017;

Reiné i Chocarro, 1993). S'ha incorporat aquest aspecte a l'estudi ja que estem utilitzant la flora

com a bioindicador i aquesta està condicionada per l'acció antròpica, especialment en aquest tipus

d'hàbitat. Conèixer el maneig i els aprofitaments del prat de dall del Molí Petit, així com del prat

donador, ajudarà a entendre les possibles causes del seu estat de conservació. 
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Espècies sense valor indicador

Espècies pròpies d’ambients ruderals

Espècies sovint sembrades

Espècies pròpies de prats seminaturals

Horts, vergers, vinyes, etc.

Prats, herbassars, etc.   

prats humits, herbassars   

Conreus, camins   

Prats humits, jonqueres

Veronica persica Polygono-Chenopodietalia Vegetació dels horts, dels vergers, de les 
vinyes, dels camps de blat de moro, etc.

Veronica polita horts, vergers, vinyes, camps, 
etc. 

Polygono-Chenopodietalia Vegetació dels horts, dels vergers, de les 
vinyes, dels camps de blat de moro, etc.

Dactylis glomerata

Festuca arundinacea

Lolium multiflorum

Trifolium pratense Molinio-Arrhenatherea Jonqueres i prats hemicriptofítics dels sòls 
humits, inundats amb poca freqüència o mai

Trifolium repens Herbeis i prats més o menys 
humits

Molinio-Arrhenatherea Jonqueres i prats hemicriptofítics dels sòls 
humits, inundats amb poca freqüència o mai

43,1%

29,4%

17,6%

9,8%

Categories ecològiques

Espècies pròpies de prats seminaturals

Espècies pròpies d’ambients ruderals

Espècies sense valor indicador

Espècies sovint sembrades



Taula 6.10 El maneig i els aprofitaments del Prats del Molí Petit (Sant Joan de les Abadesses) i els prats de
Can Marxant (Llanars)

S'han realitzat dues entrevistes per conèixer l'antiguitat dels prats, les tècniques de maneig i els

aprofitaments que se'n fan tant del prat del Molí Petit com del prat donador del boll per a fer la

ressembra. Tot i que el segon no forma part del nostre estudi i no se n'estudiarà la composició

florística degut  a les limitacions de temps de l'estudi (es troba a la  cara nord de la Serra de

Cavallera  i  el  temps  òptim  per  realitzar  els  inventaris  queda  fora  dels  plaços  del  TFG),  es

considera interessant conèixer els tractaments i aprofitaments que es duen a terme. Com s'explica

anteriorment, el prat del Molí Petit ha estat ressembrat amb el boll d'aquests prats i per tant la flora

que s'hi desenvolupi estarà condicionada també per les pràctiques del prat donador. 
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Molí Petit (prat receptor) Can Marxant (prat donador)

Antiguitat

Dall Dallades anuals 1 cop 1 cop

Època de dallada Maig - juny Juny – agost

Amb màquinaria Si Si

Llaurades Llaurades No No

Sembres Sembres No No

Aprofitaments Dall Si. 1 dall (estiu) Si. 1 dall (estiu)

Pastura No Si. 1 pastura (tardor)

Pastura Lliure o rotacional Rotacional

Quin tipus de bestiar Boví

Càrrega ramadera segons el prat. 

Adobs Aportació d'adobs Si Si

Quins guano fems de vaca

Quantitat 1000-1300kg/Ha 10000-12000kg/Ha

Reg Reg del prat No No

Història com a prat de dall 
(“prat natural”)

6 anys (des de que es llaura i es fa 
la primera sembra de llavors i boll)

18 o 20 anys (sense llaurar ni 
sembrar-hi res)

Sembres de recuperació o per 
farratge anteriors

Trèvols (Tifolium pratense i Trifolium 
repens), lot corniculat (Lotus 
corniculatus) i dàctil (Dactylis 
glomerata)

antics conreus de patates o cereals 
o per farratge.

Regularitat o temps de 
pastura

1 cop a l'any, a la tardor. Les 
pastures les fan per aprofitar el 
redall. Un cop el prat està pasturat 
treuen les vaques. 



La Taula 6.10 recull el contingut d'aquests entrevistes,  un resum adaptat a partir de les converses

amb  els  pagesos  que  gestionen  cadascun  dels  prats.  En  base  a  la  informació  obtinguda

s'analitzen les diferències de maneig de tots dos prats i es tindran en compte a l'hora de concloure

l'estudi. 
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 7 DISCUSSIÓ
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 7.1 Composició florística dels prats de dall montans i submontans de la conca del Ter

Estudiar les particularitats de cada comunitat vegetal era imprescindible per decidir com abordar la

determinació  de  la  composició  florística  típica  dels  prats  de  dall  de  l'àrea  d'estudi.  Es  fa  a

continuació un anàlisi de les seves similituds i diferències.

Les figures 6.2 i  6.6 permeten veure que,  pel que fa a les famílies, a les dues comunitats hi

predominen les Gramínies, seguides de les Papilionàcies i les Compostes, cosa que concorda

amb el que es coneix per a prats de dall (Mercadal et al., 2007; Gesti et al., 2003). Després de

llegir Buxó (2007), ens preguntem si el fet que als antics conreus predominessin principalment

gramínies i lleguminoses (Papilionàcies) pot tenir alguna relació amb el fet que als prats de dall,

predominin també aquestes dues famílies. Tot i ser sistemes seminaturals, es coneix que s'han dut

a terme accions per millorar o augmentar la producctivitat dels prats de dall i obtenir millor farratge

pel  bestiar  (Buxó,  2007;  Bascompte,  2005;  Mercadal,  2012).  No  disposem  d'informació  que

confirmi aquesta idea però és una qüestió que ens ha resultat curiosa d'observar.

Les principals formes vitals representades en aquestes comunitats (Figures 6.3 i 6.7), amb la clara

dominància  d'hemicriptòfits  representant  entre  un  70-80%  de  les  espècies,  acompanyats  de

camèfits, teròfits i geòfits concorden amb el que es coneix per a aquest tipus d'hàbitats (Gesti et

al., 2003; Reiné i Chocarro, 2008; Barrantes et al. 2010). Com s'explica a la descripció ecològica18,

als prats de dall només aconsegueixen prosperar aquelles espècies capaces de florir i fructificar

abans de la dallada (teròfits) i aquelles que presentin òrgans subterranis de reserva (geòfits) o que

tinguin gemmes persistents capaces a resistir una dallada anual (hemicriptòfits i camèfits) (Folch,

1986). Això permet suposar que el maneig dels prats, especialment pel que fa a les llaurades, pot

afectar  significativament  a  les  espècies  d'aquests  grups,  principalment  perjudicant  els

hemicriptòfits  i  els  camèfits  i  establint  un  ambient  menys  competitiu  que  permeti  el

desenvolupament dels teròfits.

Pel que fa a les diferències, la menor presència de teròfits als prats de fromental petit amb trèvols

pot ser un indicador de  menor intervenció antròpica, ja que els sistemes on el recobriment és

major i la vegetació és més densa són més competitius i els teròfits no aconsegueixen prosperar,

els  resultarà  difícil  germinar.  Un  altre  element  que  podria  resultar  indicador  d'aquesta  menor

intervenció  és  la  menor  presència  d'elements  pluriregionals  (Figura  6.8)  que,  de  la  mateixa

manera, es trobaran més ben representats en aquells sistemes amb una estructura menys madura

o el  que seria  el  mateix,  més alterada,  tractant-se  d'espècies  més oportunistes.  Aquests  dos

elements concorden amb el que explica Vigo (1984) en la descripció de la comunitat.

18 Capítol 1.3.1
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Respecte a la corologia, el domini dels elements eurosiberians en aquest tipus de comunitats és

esperable ja que, tal i com s'explica també a la descripció ecològica, es tracta de prats que creixen

en  climes  humits,  propis  de  regions  eurosiberianes.  De  fet,  com  s'observa  a  la  Figura  1.4

(Distribució de l'HIC 6510 a la Península Ibèrica), no es troben gaire ben representats dins la regió

mediterrània. 

Fixant-se en les figures 6.4 i 6.8 es pot observar, però, que existeixen algunes diferències entre

ambdues comunitats. Els elements mediterranis dels prats de dactilis i fromentals representen un

4,26%, mentre que als prats de fromental petit  amb trèvols només representen un 1,69%. Els

elements boreo-alpins, en canvi, són considerablement inferiors a la primera comunitat (5,32%)

que  a  la  segona  (11,02%).  En  base  a  això,  els  prats  de  dactilis  i  fromentals  podrien  dir-se

lleugerament més mediterranis que els prats de fromental petit amb trèvols. 

Aquesta idea concorda amb el que  Carreras i  Vigo (2005) expliquen al  respecte de la menor

influència mediterrània de la Vall de Ribes19 on, a més de prats de dactilis i fromentals, apareixen

també prats de fromental petit amb trèvols, amb aquesta major presència d'elements boreo-alpins

i la menor representació d'elements mediterranis.

Una qüestió interessant d'observar, seguint els estudis realitzats per  Gesti et al. (2003), són les

diferències corològiques amb els prats de dall de terra baixa litorals. Tot i que aquests últims no

són l'objecte del  present  estudi,  permeten veure una clara diferència pel  que fa els  elements

eurosiberians i mediterranis entre els prats de dall montans de la conca del Ter i els prats de dall

de terra baixa empordanesa. Mentre que en aquestes àrees litorals de terra baixa amb una forta

influència  mediterrània  els  elements  eurosiberians  representen  un  15%  de  les  espècies,  en

contraposició amb el 55-70% dels prats de dall montans de la conca del Ter, els mediterranis en

representen  més  d'un  20%,  un  nombre  molt  més  elevat  que  el  1,7-4,3% dels  prats  de  dall

montans. 

 

Després d'estudiar les dues comunitats s'ha considerat oportú determinar una composició florística

per als prats de dall montans de la conca del Ter incloent totes dues comunitats ja que presenten

la major part de les espècies20 i, tot i tenir les seves peculiaritats, no difereixen tant l'una de l'altre. 

La composició florística dels prats de dall montans i submontans de la conca del Ter, tal i com

19 S'explica amb major detall al capítol 1.2.1.1 de la descripció del medi físic
20 Es pot veure a la Taula 6.1
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s'esperava,  inclou  la  major  part  de  les  espècies  característiques  dels  corresponents  nivells

sintaxonòmics:  la  vegetació  pradenca  de  sòls  humits  (Cl.  Molinio-Arrhenatheretea),  de  les

comunitats de prats dalladors  (Or.  Arrhenatheretalia elatioris) i dels prats de dall montans (Al.

Arrhenatherion elatioris).

 

Pel que fa a la riquesa i a la diversitat mitjanes, es mostren alguns valors de referència presents a

la bibliografia consultada, tant de Catalunya com de l'estat espanyol. En el cas dels prats de dall

empordanesos, es presenta una riquesa mitjana d'unes 26 espècies per inventari i una diversitat

de 2,32 bits (H) (Gesti et al., 2003), i unes 33 espècies per inventari i riqueses d'uns 2,55 bits per

als prats dalladors del Pirineu d'Osca (Barrantes et al., 2010).  Ferrer et al. (2001) proposen uns

valors mitjans de diversitat de 2,5 bits per als prats estudiats al nord de la Península Ibèrica, tot i

que es troben diversitats força superiors en les regions més humides dels prats pirinencs (3,6bits) i

a alguns prats de Lleó i dels “Picos de Europa” (3,5-4,1).

 

Tenint en compte aquests valors, els prats de dall  montans i submontans de la conca del Ter

poden considerar-se força rics i diversos, presentant una riquesa mitjana d'unes 39 espècies per

inventari i uns valors de diversitat mitjana de 3,74bits.

 7.2 Avaluació de l'estat de conservació del prat del Molí Petit   

 7.2.1 La flora del Molí Petit. Afinitat amb els prats de dall montans de la conca del Ter

 

A continuació  s'analitza  l'afinitat  dels  resultats  obtinguts  al  prat  del  Molí  Petit  amb les  dades

estudiades per al conjunt de prats de dall montans de la conca del Ter.

 

Composició florística i espècies característiques

El prat del Molí Petit presenta una riquesa d'unes 35 espècies per inventari. Seguint el valor de

referència obtingut per al dels prats de dall montans de la conca del Ter es podria pensar que es

tracta també d'un prat força ric, però després d'analitzar la composició florística no s'ha considerat

oportú assignar-li aquest qualificatiu. Si només es tenen en compte les espècies característiques

de la comunitat, aquest valor es redueix pràcticament a la meitat ja que, com es comentarà a

continuació, el nombre d'espècies ruderals és força elevat. Sent així, es considera un prat de dall

pobre florísticament. 

En quant a la diversitat, presenta un valor de 2,92bits. Tot i ser un valor considerablement més

baix que l'obtingut per als prats de dall montans de la conca del Ter, no queda tant allunyat dels
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valors de referència que proposa la bibliografia (Gesti et al., 2003; Barrantes et al., 2010; Ferrer et

al., 2001). Cal tenir en compte que l'Índex de Shannon estima la diversitat analitzant la composició

florística i l'abundància de cada espècie. La diversitat calculada amb quest índex dependrà del

nombre d'espècies del prat (Ferrer et al., 2001). Per tant, s'assumeix que si no es tinguessin en

compte  les  espècie  ruderals  es  donarien  valors  baixos  de  diversitat  per  ser  un  prat  pobre

florísticament.

Fent un anàlisi global del prat, al conjunt dels inventaris apareixen un total de 51 espècies, amb un

45% d'espècies característiques de la comunitat i un 25% d'espècies ruderals. Tot i que apareixen

la major part d'espècies significatives de l'hàbitat21 (Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens,

Trifolium pratense,  Dactylis  glomerata,  Trifolium  repens,  Taraxacum officinale,  Daucus  carota,

Rumex  acetosa i Tragopogon  pratensis),  l'elevada  proporció  d'espècies  ruderals  és  un  mal

indicador.

Agafant com a referència el 74% d'espècies pròpies de la comunitat que apareixen de mitjana als

prats de dall  montans de la conca del Ter (Taula 6.3), és evident que en el cas del Molí Petit

aquest valor és força baix. S'ha de tenir en compte, però, que probablement la major part dels

inventaris estudiats que s'utilitzen com a referència en aquest treball provenen de prats de dall

força ben conservats,  ja que a l'hora d'inventariar  una comunitat  es busquen mostres que en

siguin representatives.

L'aixecament de tres inventaris al  llarg del prat  ha permès observar que el  prat no és del tot

homogeni  i  que  l'efecte  marge  probablement  genera  efectes  importants  pel  que  fa  a  la

ruderalització, perdent així certa qualitat florística22. A continuació s'analitzen amb una mica més

de detall cadascun dels inventaris del prat.

L'inventari 1 (Molí 1), tot i ser el que presenta una major riquesa florística amb 37 espècies, només

un  41% d'elles  són  característiques  de  la  comunitat.  Si  s'analitza  la  seva  composició  es  pot

observar que un 32% dels tàxons que hi apareixen són ruderals. L'inventari 2 (Molí 2) presenta 34

espècies, amb un 44% pròpies de la comunitat i un 26% de ruderals. El lateral que limita amb el

camí (Molí 1 i Molí 2) és la part del prat que es troba més alterada (Taula 6.6), probablement degut

a l'efecte del  marge. L'inventari 3 (Molí 3), amb 35 espècies, és el que presenta una major qualitat

florística, amb només un 14% d'espècies ruderals i un 57% d'espècies pròpies de prat de dall. 

21 Veure Taula 5.1 de la flora principal per l'hàbitat 38.23, els prats dalladors montans.
22 Aquesta qualitat florística s'avalua en funció de les espècies característiques i companyes dels prats de dactilis i

fromental  (Ass. Rhinantho-trisetum flavescentis) i de prats de fromental petit amb trèvols (Ass. Gentiano-trisetetum
flavescentis), així com les de nivells sintaxonòmics superiors (Al.  Arrhnatherion, Or.  Arrhenatheretalia, Cl.  Molinio-
Arrhenatheretea)
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Es fa evident que l'àrea més ben conservada és la més pròxima a la riera d'Arçamala (Molí 3), on

probablement les espècies ruderals no hi penetren tant fàcilment.

La baixa proporció d'espècies pròpies de la comunitat que hi pertoca presents al prat  i el 25%

d'espècies  ruderals  està  indicant  que  no es  troba en  un estat  òptim pel  que fa  a  la  qualitat

florística. 

Pel que fa a les espècies característiques, s'ha de tenir en compte que el prat del Molí Petit és

força jove i no ha assolit encara una estructura madura, sembla més aviat que es troba en una

etapa encara dinàmica i de formació. Assumint que es requereixen uns 20 anys perquè un prat de

dall assoleixi aquesta bona estructura i que moltes d'aquestes espècies característiques ja hi són,

tot i no presentar grans recobriments, es pot pensar que aquesta baixa proporció està més lligada

a una qüestió d'antiguitat que no pas a una mala conservació.  

Al respecte de l'elevat pes que presenten els tàxons ruderals en la composició florística del prat,

se'n fa un anàlisi amb major profunditat més endavant.  

Atributs ecològics de les espècies

Les famílies dominants segueixen sent les gramínies, les lleguminoses i les compostes, com és

d'esperar  a un prat  de dall  (Mercadal  et  al.,  2007;  Gesti  et  al.,  2003  ). Tot  i  així,  s'observen

diferències amb els prats de dall montans de la conca del Ter estudiats en aquest treball.

La Figura 6.9 mostra com un 21,6% de les espècies del prat són gramínies, a diferència del 15,8%

dels prats de dactilis amb fromental o del 14,4% dels prats de fromental petit amb trèvols. Aquesta

dominància de gramínies al prat es comenta més endavant en l'apartat dels efectes del maneig

sobre la composició florística, ja que probablement sigui deguda a la manca de pastura. 

El nombre de lleguminoses també és lleugerament superior (17,6%) al de les dues comunitats

estudiades (13,5-15,3%), però les diferències no són tant significatives. Cal  destacar també la

representació que reben les Escrofulariàcies al prat  del Molí Petit, amb un 7,8% de les espècies.

Això  és degut a les diverses espècies ruderals de Veròniques que hi apareixen, una altra mostra

del pes que presenta aquest grup dins el prat.

Pel  que fa a les  formes vitals  (Figura  6.10),  més d'un 70% dels  tàxons presents al  prat  són

hemicriptòfits, concordant amb tant amb el que apareix als prats estudiats a la conca del Ter així
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com amb la resta de bibliografia (Gesti et al., 2003; Reiné i Chocarro, 2008; Barrantes et al. 2010).

Els teròfits, en canvi, mostren diferències significatives respecte els valors de referència. Al prat

del Molí Petit engloben un 21,6% de les espècies, una proporció considerablement més elevada

que el 14,8% dels prats de dactilis amb fromental o el 6% dels prat de fromental petit amb trèvols

de la conca del Ter. 

En el cas del Molí Petit, la major part de teròfits que hi apareixen són espècies ruderals (Bromus

sterillis, Galium aparine, Lamium hybridum, Lolium multiflorum, Veronica persica i Veronica polita).

Els teròfits propis de la comunitat en qüestió no hi apareixen, com és el cas de Rhinanthus minor o

Rhinanthus pumilus.  Al  respecte  de  Rhinanthus  sp.,  cal  dir  que  es  coneix  a  partir  de  fonts

fotogràfiques d'anys anteriors que s'hi feia al prat. És possible que la competència que generen les

gramínies hemicriptòfites,  juntament amb l'herba d'anys anteriors23 que recobreix el  sòl  estigui

impedint-ne el desenvolupament. 

Des del punt de vista dels elements corològics (Figura 6.11), l'element eurosiberià és el dominant,

amb un 47,1% de les espècies. Tot i així, es troba menys representat que als prats de la conca del

Ter ja que la proporció d'elements pluriregionals és força alta. Al prat del Molí Petit, un 41,2% de

les espècies, considerablement més elevada que el 35% dels prats de dactilis amb fromental o el

18% dels prats de fromental petit amb trèvols estudiats. Es tracta d'una altra mostra del pes que

tenen  aquests  tàxons  ruderals  o  arvenses  dins  el  prat,  un  grup  que  sovint  té  distribucions

pluriregionals. 

En resum, cal destacar la major representació que reben les gramínies al prat del Molí Petit i,

especialment, el pes que tenen les espècies ruderals o arvenses (teròfits pluriregionals) dins la

seva composició florística, fet que s'analitza més endavant24. 

 7.2.2 La flora com a bioindicador 

Protocol del transsecte

Al llarg del transsecte s’han observat 7 espècies indicadores de bon estat de conservació incloses

al llistat del protocol (Salvat i Casas, 2014): Centaurea jacea, Hypericum sp., Lathyrus pratensis,

Lotus corniculatus, Ranunculus sp., Tragopogon sp. i Vicia cracca s.l. 

23 Veure capítol 7.4 dels efectes del maneig sobre la composició florística. 
24 Veure capítol 7.4 dels efectes del maneig sobre la composició florística.
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Amb 5 espècies indicadores al primer tram, 4 al  segon i  6 al  tercer,  es considera que el  prat

presenta, des del punt de vista florístic, una qualitat ecològica regular25.

A continuació s’analitzen amb una mica més de detall les espècies més abundants, seguint les

categories i l’adscripció fitosociològica que es mostren a la Taula 6.9.

Les espècies dominants al prat, amb  un recobriment del 50-75%, són Dactylis glomerata, Festuca

arundinacea,  Phleum pratense,  Trifolium pratense,  Poa pratensis,  Arrhenatherum elatius  subsp.

elatius, Trifolium repens, espècies pròpies de prats seminaturals. Algunes d’elles són típiques de

prats de dall  però, tot i  així,  no totes poden considerar-se com a indicadores de bon estat de

conservació d’un prat de dall.

 

També són espècies abundants Vicia sepium, Lotus corniculatus, Lolium multiflorum, Ranunculus

bulbosus,  Bromus sterillis,  Cirsium arvense,  Medicago sativa, Galium mollugo subsp.  moollugo,

Urtica dioica.

Les dues espècies més abundants, el dàctil (Dactylis glomerata) i la Festuca arundinacea sovint

són sembrades i, per tant, no poden considerar-se com a bones indicadores. El mateix passa amb

els  trèvols  de  prat  (Trifolium pratense  i  Trifolium repens)  que,  tot  i  tractar-se  de  dos  tàxons

característics  de  vegetació  pradenca  de  sòls  humits  (Cl.  Molinio-Arrhenatheretea),  no  poden

considerar-se bons indicadors,  ja  que sovint  són sembrats.  En concret,  tant  el  dàctil  com els

trèvols de prat van ser sembrats juntament amb el boll de palla a l’hora de fer la ressembra del

prat del Molí Petit. Phleum pratense, tot i que el seu ambient sigui prats de dall i pastures és una

espècie característica de prats intensament pasturats (Al. Cynosurion).

 

El raigràs (Lolium multiflorum) és una espècie que es desenvolupa en ambients ruderals  més o

menys pertorbats, apareix als conreus, vores de camins, llocs trepitjats, prats molt pasturats... és

per tant una espècie indicadora d'antropització. Tant el raigràs com l’alfals (Medicago sativa subsp.

sativa) sovint són cultivades com a farratge i resten als prats un cop s'abandona el cultiu farratger.

Vicia sepium és força abundant i, tot i ser pròpia d'ambients humits, és una espècie sense valor

indicador.  Poa pratensis és  una  espècie  pròpia  de  prats  seminaturals  però  no  es  considera

característica de prats de dall. El fromental (Arrhenatherum elatius), en canvi, si és característic de

prats dalladors (Al. Arrhenatherion) i es tracta, per tant, d’un bon indicador. El mateix passa amb

Galium mollugo  subsp. mollugo, una altra espècie característica de prats dalladors que, tot i no

25 El protocol considera que el prat presenta una qualitat regular quan es superen les 4 espècies indicadores als tres 
trams però algun dels trams no arriba a les 6 espècies.
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presentar recobriments molt elevats, es troba ben distribuïda per tot el prat. 

Amb recobriments  inferiors  al  10% però  també trobant-se  entre  les  espècies  més  abundants

trobem Ranuncle (Ranunculus bulbosus) i Lot corniculat (Lotus corniculatus), tots dos propis de

prats seminaturals però no característiques de prats de dall. S’observen també en aquest grup un

conjunt de tàxons (Bromus sterillis,  Cirsium arvense  i  Urtica dioica) característics de comunitats

ruderals  que,  tot  i  presentar  recobriments  baixos,  es troben ben distribuïts  en les  àrees més

pròximes als marges del camí. A la banda de la riera, en canvi, aquests tàxons són escassos.

Aquests darrers indicaran un cert grau de ruderalització del prat, probablement com a efecte dels

marges, a partir dels quals entren espècies pròpies d’ambients més pertorbats.

A banda de les espècies més abundants, apareixen un seguit de tàxons indicadors de pertorbació

(Artcium minus,  Galium aparine,  Rumex obtusifolius,  Veronica persica,  Veronica polita,  Potentilla

reptans i Convolvulus arvensis). Gran part d’aquestes espècies presenten una ecologia ruderal i/o

arvense, desenvolupant-se en horts, camps de conreu, marges de camins, etc., que probablement

es trobin al banc de llavors del sòl provinent dels antics usos de la parcel·la26. Apareixen també

tàxons propis de comunitats ruderals nitròfiles d'ambients humits.

A banda  de  les  espècies  ruderals  i  arvenses,  apareix  també  Erigeron  annus,  una  espècie

al·lòctona.

En resum, de les espècies que recobreixen la  major  part  de la  superfície del  prat,  la  majoria

pròpies de prats seminaturals, no poden considerar-se indicadores de bona qualitat ecològica per

el que s'explica anteriorment. D’entre les espècies abundants amb recobriments inferiors al 10%

apareixen diverses espècies indicadores de pertorbació.

Pel que fa al recobriment arbustiu, aquest és nul, no apareixen arbustos dins el prat, cosa que

indica que no presenta senyals d’abandonament. Tant al marge oest, on es desenvolupa vegetació

arbustiva i arbòria de bosc de ribera, com al marge est, on es desenvolupen bardisses al talús,

abunda la vegetació arbustiva però aquesta no s’estableix al prat ja que els possibles plançons

que puguin germinar són eliminats amb la dalla anual i no prosperen.

La  presencia  del  Freixe  i  del  Cirerer  no  resulta  competitiva  pel  desenvolupament  de  l’estrat

herbaci,  tot  i  que si  genera un  nínxol  on  apareixen  algunes espècies  que  no es  troben  tant

desenvolupades al prat.

26 El prat del Molí Petit era utilitzat per veïnes i veïns del poble per al cultiu d’horts familiars i posteriorment, s’hi van fer 
cultius farratgers.
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En quan al sòl, no apareixen àrees amb sòl nu. El recobriment del prat és del 100% i no hi ha

signes de pertorbació ni antròpica i ni animal al prat. El que si s'ha considerat important destacar

és el  recobriment del  sòl  amb herba de l'any anterior  que no ha estat  recollida.  Tot i  que es

comentarà amb major detall  més endavant,  és probable que la manca de pastura i una única

dallada anual en siguin la causa. 

Ecologia de les espècies

La composició florística del prat del Molí Petit engloba un bon conjunt d'espècies pròpies de prats

seminaturals,  moltes d'elles característiques dels prats de dall  montans (Arrhenatherum elatius

subsp.  elatius,  Galium mollugo subsp  mollugo,  Geranium dissectum,  Holcus lanatus,  Lathyrus

pratensis,  Ranunculus acris,  Rumex acetosa subsp.  acetosa,  Trisetum flavescens,  Vicia gr

cracca). Aquest fet indica que les accions dutes a terme l'any 2011 per tal de recuperar el prat del

Molí Petit com a prat de dall han estat efectives. 

Tot i  així, apareixen també un conjunt d'espècies ruderals característiques d'herbassars humits

(Arctium minus, Cirsium arvense, Galium aparine, Pastinaca sativa subsp. sylvestris, Urtica dioica,

Geranium pyrenaicum),  o  d'horts  i  conreus,  de  marges  de  camins,  etc.  (Bromus sterillis,

Convolvulus arvensis, Lamium hybridum, Veronica persica, Veronica polita).

 

Com s'ha comentat en apartats anteriors, la Figura 6.13  mostra com el prat de dall del Molí Petit

no es troba en un estat òptim pel que fa a la qualitat florística. El fet de presentar només un 43,1%

d'espècies pròpies de prats seminaturals i un 25% de tàxons ruderals és un clar indicador de que

el prat presenta clars símptomes d'antropització. 

A continuació es fa un primer anàlisi al respecte de quines poden ser-ne les causes, tot i que en

apartats posteriors s'avaluarà si el maneig i/o els aprofitaments del prat poden estar potenciant el

desenvolupament d'aquestes espècies.

 

Amb la brusca destrucció de la  vegetació natural  o seminatural,  així  com amb l'alteració dels

horitzons superiors del sòl que es dóna quan es llaura per establir un conreu27,  es produeix la

implantació  de  comunitats  ruderals  (Rivas-Martínez,  1977).  Els  ambients  pertorbats  es  veuen

colonitzats per aquestes espècies nitròfiles anuals (teròfits) i progressivament són reemplaçats de

manera natural per altres espècies constituint comunitats cada cop més complexes i, per tant, més

27 Aquest és el cas de la parcel·la del Molí Petit, on hi havia horts i posteriorment s'hi conreava alfals.

92



madures i estables (Díaz et al., 1988).

Moltes espècies ruderals i/o arvenses són teròfits amb una elevada capacitat de produir i dispersar

les llavors sòl fins que arribi l'època favorable per germinar. Es coneix que gran part del banc de

llavors del sòl on dominen espècies ruderals i/o arvenses no es manifesta en la vegetació aèria en

comunitats madures o molt tupides, on aquestes són incapaces de competir amb les plàntules de

les  espècies  pròpies  de  la  comunitat  o  amb  la  biomassa  de  les  espècies  hemicriptòfites,

generalment gramínies (Reiné, 2005). Aquestes espècies només colonitzen els espais buits i es

troben representades en la vegetació aèria després d'una pertorbació del sòl o en espais del sòl

nu  suficientment  grans  com per  activar  la  germinació  en  resposta  a  les  variacions  de  llum i

temperatura. Les diferències entre la composició florística del banc de llavors del sòl i la flora real

han estat àmpliament descrites, depenent el grau d'aquesta diferència de l'estat successional en

que es trobi la comunitat (Reiné, 2005). 

Així doncs, l'elevada presència d'espècies ruderals i/o arvenses probablement sigui una mostra de

que el prat no es troba encara en un estat madur i, per tant, apareixen encara totes aquestes

espècies que indiquen una situació dinàmica, de trànsit, on el banc de llavors del sòl, format a

partir d'etapes anteriors de la parcel·la, pot trobar-se encara ben representat en la vegetació aèria

perquè encara no s'hi ha establert una comunitat ben estructurada. Cal recordar que antigament el

prat del Molí Petit eren horts de les veïnes i veïns del poble i, per tant, no és d'estranyar que gran

part  de  les  espècies  vinculades  a  aquest  ambient,  en  la  seva  majoria  d'ecologia  ruderal  i/o

arvense, restin encara al banc de llavors del sòl. 

 7.3  Diferències en el maneig i els aprofitaments del prat donador i el prat receptor

Com  es  pot  observar  a  la  Taula  6.10,  les  principals  diferències  entre  els  dos  prats  són

l'aprofitament (els prats de Can Marxant si que es pasturen un cop l'any per aprofitar el redall),

l'adobament i l'antiguitat.

Pel que fa a la pastura, Mercadal (2012) planteja que mantenir el ramat sobre el prat un cop fet el

dall estival és una bona manera d'aprofitar l'herba i d'aportar fertilitzants al prat. Sempre que no hi

hagi sobrepastura (amb un excés de càrrega ramadera) i que la pastura sigui  rotacional no es

malmet el sòl ni la vegetació. Aquest és el cas de Can Marxant, que pastura  els prats a finals

d'estiu després de la dallada per acabar d'aprofitar l'herba. Un cop el prat està pasturat treu el

ramat  (Josep  Can  Marxant,  com.  Pers.,  2018),  així  que  no  es  pot  considerar  que  hi  hagi

sobreexplotació.
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En  quan  a  l'adobament,  cap  dels  dos  prats  presenta  un  excés  de  fertilització.  Els  10000-

12000kg/ha de fems de vaca aplicats als camps de Can Marxant es troben dins el rang aconsellat

per a prats de dall,  que recomana quantitats d'entre 10000-20000kg/Ha (Mercadal,  2012). Els

1000-1300kg/Ha de guano del prat del Molí Petit es troben també dins uns valors acceptables,

podent inclús augmentar aquesta quantitat fins als 2000kg/Ha de guano (Mercadal, com. Pers.,

2018). En el cas de guano, es tracta d'un adob amb un elevat contingut de nitrogen i en cas de ser

excessiu podria suposar una major aparició d'espècies nitròfiles o ruderals, però com s'acaba de

dir, no és el cas del prat del Molí Petit.

L'antiguitat, és a dir, la història com a prat de dall,  condiciona tant la riquesa com la diversitat

florística dels prats. Es tracta d'un factor clau per la diversitat i la singularitat de la seva flora, on la

diversitat màxima s'assoleix als prats amb una antiguitat mitja (Gesti et al., 2003). Els prats de dall

són sistemes amb una estructura pròpia que triguen diversos anys en adquirir-la. Perquè un prat

de dall tingui un valor florístic real calen uns 30 anys a terra baixa, on els prats són més rics.

Aquest  període  es  redueix  en  àrees  de  muntanya  ja  que  els  prats  acostumen a  ser  menys

diversos (Mercadal, com. Pers.; 2018; Reiné i Chocarro, 1993). Parlant amb els pagesos de la

zona, fixen aquest període al voltant dels 20 anys, és el temps que ha de passar perquè un camp

llaurat i sembrat passi a ser un “prat natural” un cop deixen de dur-se a terme aquestes tècniques i

s'aprofiten exclusivament mitjançant el dall i la pastura (Josep  Can Marxant, com. Pers., 2018;

Pere, com. Pers., 2018).  Aquest últim element és el que més probablement condicioni la riquesa i

la diversitat de la composició florística del prat de dall del Molí Petit. 

 7.4 Efectes del maneig en la composició florística

Com expliquen Reiné i Chocarro (2008), les espècies pratenses es distribueixen dins la comunitat

segons les seves necessitats ecofisiològiques i d'acord amb els factors abiòtics, que en moltes

ocasions estan vinculats a factors antròpics. La resposta d'una comunitat pratense al maneig que

s'hi duu a terme pot observar-se a curt plaç pels canvis en l'abundància relativa de les espècies i a

llarg plaç  per la transformació de les espècies existents en la comunitat. 

 

Actualment es pot observar una clara dominància de gramínies hemicriptòfites que ocupen gran

part del recobriment total del prat (Dactylis glomerata,  Festuca arundinacea,  Phleum pratense,

Poa pratensis, Arrhenatherum elatius subsp. elatius, Trisetum flavescens, Holcus lanatus, Elymus

repens)  dificultant  el  desenvolupament  d'altres  espècies,  principalment  les  teròfites,  que  en

comunitats molt tupides són incapaces de competir (Reiné, 2005).  Segons explica el  Pau Ortiz

(com.  Pers.),  la  fisiognomia  del  prat  ha  canviat  força  en  els  últims  anys,  augmentant  molt

recobriment  de  les  gramínies.  Anteriorment  s'esmenta  el  cas  de  Rhinanthus sp.,  que  es  té
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coneixement de que apareixia al prat del Molí Petit i actualment no s'hi ha trobat. Sent un teròfit,

probablement  estigui  tenint  dificultat  per  germinar  per  aquesta  gran  expansió  de  gramínies

hemicriptòfites. 

Es coneix que els règims de fertilització nitrogenada, com és el cas de l'adobament amb guano,

juntament  amb les condicions d'humitat28 semblen afavorir  a  les gramínies (Reiné i  Chocarro,

2008).  A més, el tipus d'aprofitament (dall i/o pastura) té un paper fonamental en la composició

florística i en la diversitat d'aquestes comunitats. El dall implica una extracció de la pràctica totalitat

de les espècies al mateix temps, on totes les espècies poden iniciar el seu cicle a l'hora, resultant

afavorides aquelles que presenten un creixement ràpid i un port elevat, com és el cas d'aquestes

gramínies hemicriptòfites. En el  cas de la  pastura,  es dóna una selecció gradual per part  del

bestiar, sortint beneficiades aquelles espècies no consumides pels herbívors (Reiné i Chocarro,

2008). 

Es pot pensar, doncs, que la manca de pastura al prat del Molí Petit, juntament amb l'adobament

amb guano,   pot  estar  afavorint   aquesta  dominància  de gramínies  hemicriptòfites  limitant  el

creixement d'altres espècies que no resulten tant competitives. La pressió diferenciada que duen a

terme els herbívors intervé en la dominància de les espècies i en la dinàmica de la comunitat

vegetal. La pastura actua sobre les espècies més competidores (els hemicriptòfits en aquest cas),

obrint  espais  ecològics  que  permetran  el  desenvolupament  d'altres  espècies  (com  teròfits  o

geòfits), actuant doncs com a limitant de l'exclusió d'aquestes darreres (González et al., 2007). A

més, l'extracció d'herba al prat del Molí Petit es duu a terme amb una única dallada anual, quedant

l'herba que creix a finals d'estiu o a principis de la tardor recobrint el sòl. Aquest fet dificulta també

la germinació dels teròfits.

Pel que fa a les espècies ruderals, després de conèixer tant el maneig com els aprofitaments, no

sembla que l'abundància d'aquestes estigui vinculada a les pràctiques que s'hi duen a terme al

prat sinó més aviat a una manca d'estructura madura de la comunitat i als anteriors usos. Cal tenir

en compte que es tracta d'un prat de dall molt jove, on el banc de llavors del sòl probablement es

constitueix, en gran mesura, a partir d'aquestes etapes anteriors a l'establiment del prat de dall

(Reiné i Chocarro, 1993). 

Tot i  així,  la  presència d'algunes espècies pròpies de comunitats ruderals nitròfiles d'ambients

humits i la clara dominància de gramínies fa pensar que potser l'adobament amb guano que es

28 El prat del molí Petit es troba situat a un fondal, a tocar de la riera d'Arçamala, sent un racó molt ombrívol degut a les
capçades del bosc de ribera, generant unes condicions d'humitat molt elevades. Aquest fet s'evidencia amb la 
composició florística, que recull un elevat nombre d'espècies ruderals d'ambients humits i algunes espècies pròpies 
vorada de bosc caducifoli. 
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duu a terme al Molí Petit pot no està sent el més adequat ja que és un fertilitzant molt nitrogenat.

Ja  es  comenta  en  apartats  anteriors  que  s'adoba  dins  els  paràmetres  aconsellats,  però  es

considera oportú proposar un canvi de a un adobament menys nitrogenat. 
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El prat de dall del Molí Petit es troba en una etapa encara dinàmica, de transició. Es tracta d'un

prat força jove i no ha assolit  encara una estructura madura i estable. Tot i aparèixer espècies

indicadores  de  bon  estat  de  conservació,  són  poques  i  presenten  recobriments  relativament

baixos. Hi ha una clara dominància d'unes poques gramínies hemicriptòfites que, tot i ser pròpies

de prats seminaturals,  no poden considerar-se bons indicadores. A més, el nombre d'espècies

ruderals és força elevat.

Amb aquest treball s'ha intentat fer un anàlisi amb major profunditat per conèixer la composició

florística del prat i veure si el maneig i els aprofitaments estan tenint efectes perjudicials. Per poder

tenir una referència, s'ha estudiat la composició florística dels prats de dall montans de la conca

del Ter i s'ha calculat la riquesa (39 espècies per inventari) i la diversitat (3,74bits). Segons els

valors mitjans que proposa la bibliografia per aquesta comunitat (Gesti et al., 2003; Barrantes et

al., 2010; Ferrer et al. 2001), els prats dalladors montans de la conca del Ter poden considerar-se

força rics i diversos.

En el cas del Molí Petit, la riquesa es troba al voltant de les 35 espècies per inventari i l'Índex de

Shannon dóna uns valors de diversitat de 2,92bits, valor que evidencia aquesta dominància d'unes

poques espècies i el baix recobriment de la resta de tàxons. Es considera, per tant, un prat poc

divers i  força pobre.  Tot  i  que la riquesa és similar  als valors de referència,  gran part  de les

espècies són ruderals29. 

La composició florística del prat del Molí Petit recull un bon conjunt d'espècies pròpies de prats

seminaturals,  moltes d'elles característiques dels prats de dall  montans (Arrhenatherum elatius

subsp.  elatius,  Galium mollugo subsp  mollugo,  Geranium dissectum,  Holcus lanatus,  Lathyrus

pratensis,  Ranunculus acris,  Rumex acetosa subsp.  acetosa,  Trisetum flavescens,  Vicia gr

cracca). Aquest fet indica que les accions dutes a terme l'any 2011 per tal de recuperar el prat del

Molí Petit com a prat de dall han estat efectives. 

Tot i així, sent les espècies més abundants en la seva majoria pròpies de prats seminaturals, no

poden considerar-se indicadores de bon estat de conservació.  Només un 45% de les espècies

són  característiques de la  comunitat  que hi  pertoca,  els  prats  de dactilis  amb fromental,  una

proporció força baixa respecte als valors de referència estudiats per als seus homòlegs de la

conca del Ter (amb un 74% d'espècies característiques).

Una de les causes d'aquesta baixa proporció d'espècies característiques és l'elevat nombre de

tàxons  ruderals,  un  25%.  Aquest  grup  engloba  principalment  espècies  arvenses,  que

29  La riquesa queda en 27 tàxons per inventari si es menystenen els ruderals.
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probablement resten al banc de llavors del sòl constituït pels usos anteriors de la parcel·la (horts i

conreus farratgers).

S'observa una clara diferència en la composició florística entre la banda que limita amb la riera

d'Arçamala i  els límits amb el  marge del camí.  Aquesta primera és la que es troba més ben

conservada, amb un 57% d'espècies pròpies de la comunitat i només un 14% de tàxons ruderals.

Probablement sigui l'àrea que ha rebut menors alteracions en els últims anys i sembla que els

efectes del  marge del camí no s'hi manifesten. És possible que la reduïda superfície del prat

(1500m2) tingui un pes important, juntament amb el banc de llavors d'etapes anteriors, en l'elevat

grau  de  ruderalització  que  presenta,  ja  que  aquestes  espècies  més  ruderals  entren  fins

pràcticament la meitat de la parcel·la. 

La resta de paràmetres que ajuden a avaluar l'estat de conservació d'un prat de dall es valoren

positivament: es dalla i es retira l'herba mínim un cop l'any, no es llaura ni es sembra, presenta un

0% de recobriment arbustiu, s'adoba dins els paràmetres recomanats i no presenta àrees de sòl

nu. Respecte al recobriment del sòl, es valora negativament la presència d'herba d'anys anteriors,

mostrant que una única dallada anual i la manca de pastura no resulta suficient per retirar l'herba

que creix a finals d'estiu i  durant la tardor. Aquest darrer aspecte s'aborda a les propostes de

millora.

Per tot això, i després d'aplicar el protocol proposat de Salvat i Casas (2014), es considera que el

prat  presenta  una  qualitat  ecològica regular,  sent  el  punt  més feble  seva qualitat  florística.

Assumint que es requereixen uns 20 anys perquè la comunitat d'un prat de dall assoleixi una bona

estructura i coneixent que moltes de les espècies característiques ja hi són, tot i  no presentar

grans recobriments, es pot pensar que factor que té més pes en aquest punt feble és l'antiguitat. 

Els ambients pertorbats colonitzats per aquestes espècies ruderals són reemplaçats de manera

natural  per  altres  espècies  constituint  comunitats  cada  cop  més  complexes  i,  per  tant,  més

madures i estables (Díaz et al., 1988). Es considera, doncs,  que amb el temps la qualitat florística

del prat millorarà, sempre que les pràctiques de maneig no empitjorin. Tot i així, és possible que

aquesta dominància de gramínies hemicriptòfites estigui dificultant el desenvolupament d'altres

espècies que en comunitats molt tupides són incapaces de competir (Reiné, 2005). Probablement

es vegin afavorides per la manca de pastura i per l'adobament amb guano, afavorint també aquest

adob  altament  nitrogenat  la  presència  de  certes  espècies  nitròfiles.  Aquests  dos  aspectes

s'aborden també a les propostes de millora.
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Programa d'aplicació d'accions que afavoreixin un augment de la qualitat florística del Molí

Petit

Sent el punt més feble de l'estat de conservació la qualitat florística del prat, es considera oportú

proposar un seguit d'accions que afavoreixin tant la riquesa com la diversitat d'espècies pròpies de

l'hàbitat  en  qüestió.  Tot  i  que  l'elevat  nombre  de  gramínies  probablement  generi  majors

produccions, no es considera que la productivitat sigui l'objectiu principal del prat de dall del Molí

Petit, sinó més aviat afavorir la conservació d'aquest hàbitat que es troba en regressió.
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FITXA núm. 1

Millora de la qualitat florística del prat

Acció Redall o pastura a la tardor. 

Objectiu

Descripció

Prioritat Alta Mitja Baixa

anual

Pressupost 100 €

Benefici Econòmics Ambientals Socials

Millora de l'hàbitat

Línia 
estratègica

Eliminació de l'herba de l'any per evitar que quedi 
recobrint el sòl i reduir la competència de les gramínies

O fer una segona dallada o bé pactar amb un ramader la 
pastura del prat. En aquest segon cas, s'hauria 
d'estudiar molt bé que la càrrega ramadera no fos 
excessiva per tal de no malmetre el prat. 

Calendari 
d'actuació

Agents 
implicats

Centre d'Educació ambiental de l'Alt Ter                      
Col·laboració de ramaders
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FITXA núm. 2

Millora de la qualitat florística del prat

Acció 

Objectiu Reduir el nombre d'espècies ruderals

Descripció

Prioritat Alta Mitja Baixa

anual

Pressupost 50 €

Benefici Econòmics Ambientals Socials

Millora de l'hàbitat

Línia 
estratègica

Eliminació dels marges altament ruderalitzats 
principalment del que limita amb el camí

Desbrossar els marges de la parcel·la a on no arriba la 
maquinària per tal de reduir les espècies ruderals dels 
marges que entren fins pràcticament la meitat del prat, 
especialment la ortiga.

Calendari 
d'actuació

Agents 
implicats

Centre d'Educació ambiental de l'Alt Ter                      
Col·laboració d'un tècnic

FITXA núm. 3

Millora de la qualitat florística del prat

Acció Fertilització amb un adob menys nitrogenat

Objectiu Reduir el recobriment de gramínies al prat

Descripció Adobar el prat amb fems d'ovins o bovins

Prioritat Alta Mitja Baixa

anual

Pressupost 0 €

Benefici Econòmics Ambientals Socials

Millora de l'hàbitat

Línia 
estratègica

Calendari 
d'actuació

Agents 
implicats

Centre d'Educació ambiental de l'Alt Ter                      
Col·laboració de ramaders



Programa  d'educació  ambiental  i  de  coneixement  i  millora  de  l'hàbitat  38.23,  el  prats

dalladors montans i submontans

Coneixent l'estat d'amenaça de l'hàbitat de prats dalladors es considera important seguir treballant

en la línia de la conservació. Per fer-ho és imprescindible fer el seguiment de les parcel·les on

s'estan duent  a terme accions de millora,  seguir  estudiant  quines d'aquestes accions resulten

efectives, i seguir elaborant eines de restauració. Tenint en compte que la gestió del prat del Molí

Petit es troba en mans del centre d'Educació Ambiental de l'Alt Ter, pot ser un bon emplaçament

on potenciar la diversitat florística i ser utilitzat com a prat donador per a la restauració de d'altres

prats en mal estat de conservació.
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FITXA núm. 4

Millora de la qualitat florística del prat

Acció Eliminació d'espècies invasores

Objectiu

Descripció

Prioritat Alta Mitja Baixa

2023

Centre d'Educació ambiental de l'Alt Ter

Pressupost 0 €

Benefici Econòmics Ambientals Socials

Millora de l'hàbitat

Línia 
estratègica

Reduir el nombre d'espècies que disminueixen la qualitat 
ecològica del prat amb la perspectiva de poder funcionar 
com a prat donador

Eliminació manual, d'arrel, d'Erigeron annuus mitjançant 
tallers de voluntariat. 

Calendari 
d'actuació

Agents 
implicats

Participació i 
aprenentatge de 

la ciutadania
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FITXA núm. 5

Comunicació i recerca

Acció Seguiment de l'estat de conservació del prat

Objectiu

Descripció

Prioritat Alta Mitja Baixa

Pressupost 50 €

Benefici Econòmics Ambientals Socials

Millora de l'hàbitat

Línia 
estratègica

Aconseguir un estat de conservació favorable per poder 
fer del prat del Molí Petit un prat donador

Avaluar l'estat de conservació del prat mitjançant el 
protocol del transsecte i la presència d'espècies 
bioindicadores

Calendari 
d'actuació

Anual o bienal

Agents 
implicats

Centre d'Educació ambiental de l'Alt Ter                      
Col·laboració d'un tècnic

FITXA núm. 6

Comunicació i recerca

Acció Recollida de llavors

Objectiu

Descripció

Prioritat Alta Mitja Baixa

2025

Centre d'Educació ambiental de l'Alt Ter

Pressupost 0 €

Benefici Econòmics Ambientals Socials

Línia 
estratègica

Aconseguir un banc de llavors autòctones per a la 
restauració de l'hàbitat

Fer tallers de recollida de llavors. Per fer això s'ha 
d'aconseguir prèviament una millora de la qualitat 
florística del prat

Calendari 
d'actuació

Agents 
implicats

Reducció dels 
costos de 
compra de 

llavors

Disposar d'un 
banc de llavors 

autòctones per a 
la restauració de 

l'hàbitat.

Participació i 
aprenentatge de 

la ciutadania
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FITXA núm. 7

Comunicació i recerca

Acció Xerrades informatives

Objectiu

Descripció

Prioritat Alta Mitja Baixa

2019

Centre d'Educació ambiental de l'Alt Ter

Pressupost 50 €

Benefici Econòmics Ambientals Socials

Millora de l'hàbitat

Línia 
estratègica

Conscienciació de l'amenaça de l'hàbitat de prats 
dalladors

Donar a conèixer la situació d'amenaça que pateix 
l'hàbitat i la importància de la integració de la 
conservació dels hàbitats i l'activitat ramadera

Calendari 
d'actuació

Agents 
implicats

Augment del 
coneixement de 
les assistents 

sobre el 
coneixement de 

l'entorn.
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A continuació es mostra la programació que s'ha dut a terme per realitzar el projecte (Figura 10.1).

Cal dir que aquest diagrama s'ha modificat des de la planificació inicial ja que s'han hagut de fer

diversos canvis al llarg del projecte.

Figura 10.1 Programació del  projecte sobre l'avaluació de l'estat  de conservació del  prat  del  Molí  Petit

utilitzant la flora com a bioindicador.
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S'adjunta el pressupost del projecte a continuació. 

El  cost  de  realització  del  present  estudi  podria  veure's  molt  reduït  un  cop  adquirits  els

coneixements tècnics necessaris per realitzar-lo, principalment pel que fa als recursos humans.
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RECURSOS HUMANS

Concepte Unitats Preu Total

Hores de feina Treball de camp 30 h 20 € 600 €

Treball d'oficina 550 h 15 € 8.250 €

Transport Viatges (240km/viatge) 10 viatges 25 €/viatge 250 €

Dietes Dietes 4 10 € 40 €

TOTAL DE RECURSOS HUMANS 9.140 €

RECURSOS MATERIALS

Concepte Unitats Preu Total

Material d'oficina Llibretes, llapis, bolígraf... 4 €

Material de camp Lupa de camp 1 5 € 5 €

Corda 100 m 0,2 €/m 20 €

Estaques de ferro 10 0,75 € 7,5 €

Impressió 3 54 € 162 €

TOTAL DE RECURSOS MATERIALS 198 €

COSTOS VARIABLES 9.338,0 €

COSTOS FIXES (20% costos variables) 1.867,6 €

BASE 11.205,6 €

IVA (21%) 2.353,2 €
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La Taula 12.1 mostra els càlculs de la petjada de carboni aproximada d'aquest projecte.

Taula 12.1 Petjada de Carboni aproximada per dur a terme el projecte d'avaluació de l'estat de conservació

del prat de dall del Molí Petit utilitzant la flora com a bioindicador.
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Càlcul de la petjada de Carboni

Desplaçaments

Transport Viatges Km/viatge 

10 240 0,137 328,8

Energia 

Concepte Hores 

Ordinador 550 0,66 0,49 177,87

Il·luminació 550 0,06 0,49 16,17

Material 

Concepte Unitats Kg/Unitat 

Paper 500 0,00563 1,84 5,18

Petjada de carboni

FE 
(KgCO

2
/kWh) 

Petjada de 
Carboni    (Kg 
de CO

2
 eq.)

Potència (kW) FE 
(KgCO

2
/kWh) 

Petjada de 
Carboni (Kg de 

CO
2
 eq.)

FE 
(KgCO

2
/kWh) 

Petjada de 
Carboni (Kg de 

CO
2
 eq.)

528,02 Kg de CO2 eq.
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 14.1 Annexos dels Antecedents

Figura 14.1 Mapa de les diferents regions biogeogràfiques establertes per la Comissió Europea

Font: European Topic Center on Biological Diversity. European Environment Agency. 2006 

Taula 14.1 Dades de població del Ripollès

Font: IDESCAT, 2016, 2017
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Taula 14.2 Dades agràries. Superfície Agrícola Utilitzada i Caps de bestiar. Ripollès

Font: IDESCAT. Cens agrari, 2009

Taula 14.3 Dades climàtiques del Ripollès i la Garrotxa

Font: Carreras, J. i Vigo, J. (2005) Memòria del full Molló (218) - Ripoll (256). Mapa de vegetació de

Catalunya 1:50.000. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona. 
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Taula 14.4 Evolució de la distribució de les terres entre 1989 i 1999

Font: Cens agrari IDESCAT, 1999

Taula 14.5 Evolució de les principals espècies de bestiar entre 1989 i 1999

Font: Cens agrari IDESCAT, 1999

Tot i que les dades són antigues, la tendència és similar a les dades actuals. El tipus de bestiar 

que més ha augmentat a la comarca en les últimes dècades és el boví.
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 14.2 Annexos de l'anàlisi de l'estat actual 

Quadrats UTM on han estat citades les comunitats vegetals de l'hàbitat 38.23

Figura 14.2 Cites dels prats de granallada (Malvo moschatae-Arrhenatheretum (O. Bolòs) R. Tx. et Oberd.

1958) a la Península Ibèrica 

Font: SIVIM

Figura 14.3 Cites dels prats de fromental amb barbeta del (Tragopogono-Lolietum multiflori P. Monts. 1957)

a Catalunya 

Font: BDBC
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Figura 14.4 Cites de prats de fromental amb llengua de serp (Ophioglosso-Arrhenatheretum P. Monts. 1957)

a Catalunya 

Font: BDBC

Figura 14.5 Cites de prats de fromental amb cua de rata (Galio-Arrhenatheretum Rivas-Goday et Borja

1961) a Catalunya 

Font: BDBC

Figura 14.6 Cites de prats de fromental petit amb trèvols (Gentiano-Trisetetum Vigo 1984) a Catalunya

Font: BDBC
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Figura 14.7 Cites de prats de dactilis amb fromental (Rhinantho-Trisetetum flavescentis Vigo 1984) a

Catalunya

Font: BDBC

Figura 14.8 Cites de prats de fromental amb trèvols (Odontito-Trifolietum pratensis O. Bolòs et Masalles

1983) a Catalunya

Font: BDBC
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Taula 14.6 Fitogeografia i Corologia dels Països Catalans. Elements i subelements corològics 

Font: Flora Manual dels Països Catalans (Bolòs et al., 1990)

Regió Boreo-alpina (Element boreo-alpí) 

– Província alpina (subelement alpí) Alp.

– Província pirinenca (subelement pirinenc) Pirin.

– Província boreo-alpina (subelement Boreo-alpí) Bor.-Alp.

Regió Eurosiberiana (element Eurosiberià) Eur., 

– Província atlàntica (subelement Atlàntic) Atl., 

– Província submediterrània (subelement Submediterrani) Submed.

Regió mediterrània (Element mediterrani) Med., 

– Província mediterrània septentrional (o boreomediterrània)

– Província mediterrània meridional (o austromediterrània)

– Província oromediterrània Med. munt., 

Altres grups corològics:

– sp. Endèmiques End.

– sp. introduïdes Intr.

– sp. pluriregionals Plurireg.

– sp. subcosmopolites Subcosmop.

 14.3 Annexos dels resultats

Caracterització de les comunitats vegetals dels prats de dall montans de la conca del Ter:

a) Prats dalladors amb dactilis i fromentals (Rhinantho-Trisetetum flavescentis)

Figura 14.9 Distribució altitudinal dels prats de

dactilis amb fromentals (Rhinantho-Trisetetum

flavescentis) a la conca del Ter 

Font: BDBC

Figura 14.10 Distribució segons el pendent dels

prats de dactilis i fromentals (Rhinatho-Trisetetum

flavescentis) a la conca del Ter

Font: BDBC
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Figura 14.11 Orientacions dels prats de dactilis

amb fromentals (Rhinatho-Trisetetum

flavescentis) a la conca del Ter

Font: BDBC

Taula 14.7 Número d'espècies per cada

subelement corològic dels prats de dactilis amb

fromentals (Rhinantho-Trisetetum flavescentis)

a la conca del Ter 

Taula 14.6 Número d'espècies per família dels prats de

dactilis i fromentals (Rhinantho-Trisetetum flavescentis) a

la conca del Ter
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COROLOGIA Núm. sp.

Alp. 5

Bor.-Alp. 4

Latebor.-alp. 1

Eur. 54

Lateatl. 3

Lateeur. 40

Lateeur. (subcosmopol.) 2

Latesubmed. 3

Submed. 1

Submed. W. 1

Latemed. 2

Latemed. NW 1

Med. 3

Med. W 1

Med. W. 1

Plurireg. 48

Plurireg. (Alp.-Med. Munt.) 2

Plurireg. (Eur. I Bor.-Alp.) 1

Plurireg. (Eur.-Med.) 5

Plurireg. (Med.-Atl.) 1

Plurireg. (Med.-Submed.) 1

Plurireg. (Subcosmop.) 8

Total 190

FAMILIA

1

1

4

9

1

1

23

3

1

5

7

1

2

2

30

2

10

1

3

1

2

1

29

3

1

6

1

8

9

6

13

1

1

1

Total 190

Núm. sp.

Betulàcies

Borraginàcies

Campanulàcies

Cariofil·làcies

Ciperàcies

Cistàcies

Compostes

Convolvulàcies

Crucíferes

Dipsacàcies

Escrofulariàcies

Euforbiàcies

Gencianàcies

Geraniàcies

Gramínies

Gutíferes

Labiades

Liliàcies

Linàcies

Ofioglossàcies

Orquidiàcies

Papaveràcies

Papilionàcies

Plantaginàcies

Poligalàcies

Poligonàcies

Primulàcies

Ranunculàcies

Rosàcies

Rubiàcies

Umbel·líferes

Valerianàcies

Verbenàcies

Violàcies



Taula 14.8 Llistat complet de les espècies dels prats amb dactilis i fromental i els seus atributs ecològics i

biològics
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Espècie Corologia Forma vital Familia Substrat Presència (%)

Achillea millefolium Eur. H Compostes 86

Agrimonia eupatoria Lateeur. H Rosàcies 10

Agrimonia eupatoria subsp. eupatoria Lateeur. H Rosàcies 3

Agrostis capillaris Plurireg. H Gramínies 30

Alchemilla connivens Alp. H Rosàcies 3

Alchemilla flabellata Alp. H Rosàcies 9

Allium sphaerocephalon Plurireg. G Liliàcies 3

Angelica sylvestris Eur. H Umbel·líferes 3

Anthoxanthum odoratum Lateeur. H Gramínies Si (ca) 66

Anthyllis vulneraria Plurireg. Th Papilionàcies Ca (si) 6

Submed. W. Th Papilionàcies Ca (si) 6

Aquilegia vulgaris Lateeur. H Ranunculàcies 3

Arenaria serpyllifolia Plurireg. Th (H) Cariofil·làcies 6

Arrhenatherum elatius Lateeur. H Gramínies 90

Artemisia campestris Plurireg. Ch, NP p Compostes 3

Astrantia major Eur. H Umbel·líferes Ca (si) 13

Avenula pratensis Plurireg. H Gramínies 3

Avenula pubescens Eur. H Gramínies 16

Bellis perennis Eur. H Compostes 3

Betula pendula Eur. MP c Betulàcies Si 3

Brachypodium phoenicoides Med. H Gramínies 6

Briza media Lateeur. H Gramínies 63

Bromus erectus Eur. H Gramínies Ca (si) 20

Bromus hordeaceus Th (H) Gramínies 16

Th (H) Gramínies 16

Campanula glomerata Eur. H Campanulàcies Ca (si) 6

Campanula persicifolia Eur. H Campanulàcies ca 3

Campanula rapunculoides Eur. H Campanulàcies 6

Carex caryophyllea Eur. H Ciperàcies 3

Carum carvi Eur. H Umbel·líferes 33

Catananche caerulea Med. W H Compostes ca 10

Centaurea jacea Lateeur. H Compostes 80

Centaurea nigra Lateatl. H Compostes si 3

Centaurea scabiosa Lateeur. H Compostes 43

Cerastium fontanum Ch Cariofil·làcies 10

Anthyllis vulneraria subsp. forondae

Plurireg. 
(subcosmop.)

Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus
Plurireg. 

(subcosmop.)

Lateeur. 
(subcosmopol.)
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Ch 40

H 60

H 6

G 6

H 3

G (H) 16

16

H 3

6

3

H 33

H 100

si 3

H 36

Ch 13

Ch 6

H 33

H 3

H(G) 6

H 3

H Ca (si) 6

G 13

H 3

3

20

3

H 3

H 20

H 36

H 13

H 13

H 3

3

H 6

H 16

H 16

H 40

H 3

H 6

H Ca (si) 3

6

H 3

G 3

Cerastium fontanum subsp. vulgare
Lateeur. 

(subcosmopol.) Cariofil·làcies

Chaerophyllum aureum Alp. Umbel·líferes

Cirsium acaule Lateeur. Compostes

Cirsium arvense Plurireg. Compostes

Cirsium eriophorum Lateeur. Compostes

Convolvulus arvensis
Plurireg. 

(subcosmop.) Convolvulàcies

Crepis capillaris
Plurireg. (Eur.-

Med.) H (Th) Compostes

Cruciata laevipes Eur. Rubiàcies

Cuscuta epithymum Plurireg. Th Convolvulàcies

Cuscuta europaea Lateeur. Th Convolvulàcies

Cynosurus cristatus Lateeur. Gramínies

Dactylis glomerata Plurireg. Gramínies

Danthonia decumbens Eur. Gramínies

Daucus carota Plurireg. Umbel·líferes

Dianthus carthusianorum Eur. Cariofil·làcies

Dianthus seguieri Plurireg. Cariofil·làcies

Echium vulgare Plurireg. Borraginàcies

Elymus pungens Plurireg. Gramínies

Elymus repens Plurireg. Gramínies

Erigeron acer Lateeur. Compostes

Eryngium bourgatii
Plurireg. (Alp.-
Med. Munt.) Umbel·líferes

Eryngium campestre Plurireg. Umbel·líferes

Euphorbia cyparissias Eur. Euforbiàcies

Euphrasia alpina Alp. Th Escrofulariàcies

Euphrasia hirtella Eur. Th Escrofulariàcies

Euphrasia stricta Eur. Th Escrofulariàcies

Festuca arundinacea Plurireg. Gramínies

Festuca arundinacea subsp. arundinacea Plurireg. Gramínies

Festuca pratensis Lateeur. Gramínies

Festuca rubra subsp. commutata Eur. Gramínies

Festuca rubra subsp. rubra Eur. Gramínies

Foeniculum vulgare Med. Umbel·líferes

Galium aparine Plurireg. Th Rubiàcies

Galium mollugo Eur. Rubiàcies

Galium pumilum Lateeur. Rubiàcies

Galium pumilum subsp. papillosum Plurireg. Rubiàcies

Galium verum Lateeur. Rubiàcies

Gentiana cruciata Eur. Gencianàcies

Gentiana lutea Alp. Gencianàcies

Gentiana verna Bor.-Alp. Gencianàcies

Geranium columbinum Plurireg. Th Geraniàcies

Geranium pratense Eur. Geraniàcies

Gymnadenia conopsea Eur. Orquidiàcies
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Helianthemum nummularium Lateeur. Ch Cistàcies 23

Helleborus viridis Lateatl. G Ranunculàcies 3

Holcus lanatus Lateeur. H Gramínies 53

Hypericum maculatum Latebor.-alp. H Gutíferes 6

Hypericum perforatum Plurireg. H Gutíferes 3

Hypochoeris radicata Plurireg. H Compostes 46

Iberis amara Latesubmed. Th Crucíferes Ca (si) 3

Inula salicina Eur. G Compostes Ca (si) 3

Knautia arvensis Lateeur. H Dipsacàcies 36

Knautia dipsacifolia subsp. arvernensis Lateeur. H Dipsacàcies 26

Koeleria pyramidata Eur. H Gramínies 6

Laserpitium latifolium Eur. H Umbel·líferes 3

Lathyrus pratensis Eur. H Papilionàcies 66

Leontodon hispidus Eur. H Compostes 66

Leucanthemum vulgare Plurireg. H Compostes 66

Leucanthemum vulgare subsp. pujiulae Latemed. NW H Compostes 6

Linum catharticum Eur. Th Linàcies 26

Linum narbonense Latemed. Ch Linàcies ca 6

H (Th) Linàcies 16

Lolium perenne Plurireg. H Gramínies 6

Lotus corniculatus Plurireg. H Papilionàcies 76

Plurireg. H Papilionàcies 6

Lotus pedunculatus Eur. H Papilionàcies si 3

Medicago lupulina H (Th) Papilionàcies 76

Medicago sativa Plurireg. H Papilionàcies 23

Onobrychis supina Latemed. H Papilionàcies ca 56

Onobrychis viciifolia Scop. Papilionàcies 6

Ononis spinosa Ch Papilionàcies 26

Med. W. Ch Papilionàcies 10

Ophioglossum vulgatum Eur. G Ofioglossàcies 3

Orchis majalis Eur. G Orquidiàcies 6

Origanum vulgare Lateeur. Ch(H) Labiades 3

Orobanche minor Plurireg. Th(G) Orobancàcies 3

Papaver rhoeas Th Papaveràcies 6

Petrorhagia prolifera Plurireg. Th Cariofil·làcies 3

Peucedanum oreoselinum Lateeur. H Umbel·líferes 6

Phleum pratense Plurireg. H Gramínies 30

Plurireg. H Gramínies 23

Phyteuma orbiculare Eur. H Campanulàcies ca 6

Picris hieracioides Plurireg. H Compostes 20

Picris hieracioides subsp. hieracioides Compostes 6

Linum usitatissimum subsp. angustifolium
Plurireg. (Med.-

Atl.)

Lotus corniculatus subsp. corniculatus

Plurireg. (Eur.-
Med.)

Plurireg. (Eur.-
Med.)

Ononis spinosa subsp. australis

Plurireg. 
(subcosmop.)

Phleum pratense subsp. serotinum
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H Ca (si) 6

H 93

23

H Ca (si) 63

H 3

13

H(G) 43

H 33

H 10

H 3

H 3

H 33

H Ca (si) 3

H 16

H Si (ca) 13

H ca 3

H 26

3

H 3

H 33

H 16

H 50

H 10

H 3

6

96

H 40

H 3

H 3

H 3

H 3

H Ca (si) 40

H 33

H 6

H 3

H 3

H 6

H Ca (si) 3

H Ca (si) 6

H ca 13

H 3

H 6

Pimpinella saxifraga Lateeur. Umbel·líferes

Plantago lanceolata Plurireg. Plantaginàcies

Plantago major
Plurireg. 

(subcosmop.) H(Th) Plantaginàcies

Plantago media Eur. Plantaginàcies

Poa alpina Bor.-Alp. Gramínies

Poa annua
Plurireg. 

(subcosmop.) Th Gramínies

Poa pratensis Plurireg. Gramínies

Poa trivialis Plurireg. Gramínies

Polygala vulgaris Lateeur. Poligalàcies

Polygala vulgaris subsp. gerundensis Latesubmed. Poligalàcies

Polygonum bistorta Bor.-Alp. Poligonàcies

Potentilla reptans Plurireg. Rosàcies

Primula veris subsp. columnae Submed. Primulàcies

Prunella grandiflora Lateeur. Labiades

Prunella grandiflora subsp. pyrenaica Lateatl. Labiades

Prunella laciniata Latesubmed. Labiades

Prunella vulgaris Lateeur. Labiades

Prunus spinosa Lateeur. NP (MP) c Rosàcies

Psoralea bituminosa Med. Papilionàcies

Ranunculus acris Eur. Ranunculàcies

Ranunculus acris subsp. friesianus Eur. Ranunculàcies

Ranunculus bulbosus Plurireg. Ranunculàcies

Ranunculus repens Lateeur. Ranunculàcies

Ranunculus serpens Eur. Ranunculàcies

Rhinanthus minor Eur. Th Escrofulariàcies

Rhinanthus pumilus Latesubmed. Th Escrofulariàcies

Rumex acetosa Eur. Poligonàcies

Rumex crispus
Plurireg. 

(subcosmop.) Poligonàcies

Rumex longifolius Bor.-Alp. Poligonàcies

Rumex obtusifolius Lateeur. Poligonàcies

Rumex sanguineus Eur. Poligonàcies

Salvia pratensis Eur. Labiades

Sanguisorba minor Plurireg. Rosàcies

Sanguisorba minor subsp. polygama
Plurireg. (Med.-

Submed.) Rosàcies

Sanguisorba officinalis Eur. Rosàcies

Saponaria officinalis Lateeur. Cariofil·làcies

Satureja vulgaris Eur. Labiades

Scabiosa columbaria Plurireg. Dipsacàcies

Scabiosa columbaria subsp. columbaria Plurireg. Dipsacàcies

Seseli annuum Eur. Umbel·líferes

Seseli montanum Latesubmed. Umbel·líferes

Silaum silaus Eur. Umbel·líferes
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Silene vulgaris Plurireg. H(Ch) Cariofil·làcies 20

Stachys officinalis Lateeur. H Labiades Si (ca) 33

Stellaria graminea H Cariofil·làcies si 3

Succisa pratensis Eur. H Dipsacàcies 3

Tanacetum corymbosum Lateeur. H Compostes 3

Tanacetum vulgare Eur. H Compostes 3

Taraxacum officinale Lateeur. H Compostes 66

Teucrium chamaedrys Plurireg. Ch Labiades 3

Thalictrum minus Lateeur. H Ranunculàcies 6

Thymus serpyllum subsp. chamaedrys Lateeur. Ch Labiades Si (ca) 13

Tragopogon pratensis Eur. H Compostes ca 46

Trifolium arvense Th Papilionàcies Si 3

Trifolium campestre Plurireg. Th Papilionàcies 26

Trifolium dubium Eur. Th Papilionàcies Si (ca) 13

Trifolium incarnatum Th Papilionàcies Si 3

Trifolium medium Eur. H Papilionàcies 6

Trifolium montanum Eur. H Papilionàcies Ca (si) 13

Trifolium ochroleucon Lateeur. H Papilionàcies Si (ca) 6

Trifolium pratense Plurireg. H Papilionàcies 93

Trifolium repens Lateeur. H Papilionàcies 80

Trifolium striatum Th Papilionàcies Si (ca) 3

Trisetum flavescens Lateeur. H Gramínies 93

Valeriana officinalis Eur. H Valerianàcies 6

Verbena officinalis Plurireg. H Verbenàcies 10

Veronica arvensis Plurireg. Th Escrofulariàcies 10

Veronica austriaca subsp. teucrium Lateeur. Ch Escrofulariàcies 20

Vicia cracca Lateeur. H Papilionàcies 46

Vicia hirsuta Th Papilionàcies 3

Vicia onobrychioides H Papilionàcies ca 3

Vicia sativa Plurireg. Th Papilionàcies 3

Plurireg. Th Papilionàcies 13

Vicia sepium Eur. H Papilionàcies 3

Viola hirta Eur. H Violàcies Ca (si) 10

Plurireg. (Eur. I 
Bor.-Alp.)

Plurireg. (Eur.-
Med.)

Plurireg. (Eur.-
Med.)

Plurireg. 
(subcosmop.)

Plurireg. (Alp.-
Med. Munt.)

Vicia sativa subsp. nigra



b) Prats dalladors de fromental petit amb trèvols (Gentiano-Trisetetum flavescentis):

Figura 14.12 Distribució altitudinal dels prats de

fromental petit amb trèvols (Gentiano-Tristetum) a la

conca del Ter 

Font: BDBC

Figura 14.13 Distribució segons el pendent dels

prats de fromental petit amb trèvols (Gentiano-

Tristetum) a la conca del Ter 

Font: BDBC

Figura 14.14 Orientacions dels prats de

fromental petit amb trèvols (Gentiano-

Tristetum) a la conca del Ter 

Font: BDBC
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Taula 14.9 Número d'espècies per familia dels prats

de fromental petit amb trèvols (Gentiano-Trisetetum)

a la conca del Ter

Taula 14.10 Número d'espècies per cada

subelement corològic dels prats de fromental petit

amb trèvols (Gentiano-Trisetetum ) a la conca del Ter
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FAMILIA: Núm. sp.

Boraginàcies 2

Campanulàcies 4

Cariofil·làcies 5

Ciperàcies 2

Cistàcies 1

Compostes 14

Crucíferes 1

Dipsacàcies 3

Escrofulariàcies 4

Euforbiàcies 1

Gencianàcies 3

Gramínies 17

Gutíferes 1

Labiades 5

Liliàcies 1

Linàcies 1

Orquidiàcies 3

Papilionàcies 16

Plantaginàcies 2

Plumbaginàcies 1

Poligalàcies 3

Poligonàcies 2

Primulàcies 1

Ranunculàcies 7

Rosàcies 3

Rubiàcies 2

Umbel·líferes 10

Valerianàcies 1

Violàcies 2

Total 118

COROLOGIA Núm. sp.

Alp. 6

Alp.: Pirin. 1

Bor. Alp. 5

Latebor.-alp. 1

Eur. 39

Eur. SW 1

Lateatl. 2

Lateeur. 32

Lateeur. (Subcosmopol.) 1

Lateeur. W 1

Latesubmed. 2

Submed. 1

Submed. W 2

Latemed. 1

Med. W 1

Plurireg. 14

Plurireg. (Alp.-Med. Munt.) 1

Plurireg. (Alp.-Med.) 1

Plurireg. (Eur. I Bor.-Alp.) 2

Plurireg. (Eur.-Med.) 1

Plurireg. (Med.-Eur.) 1

Plurireg. (Med.-Submed.) 1

Plurirg. (Eur.-Med.) 1

Total Resultat 118



Taula 14.11 Llistat complet de les espècies dels prats de fromental petit amb trèvols i els seus atributs

ecològics i biològics
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Espècie Coologia Forma vital Familia Substrat Presència (%)

Achillea millefolium Eur. H Compostes 77

Agrostis capillaris Plurireg. H Gramínies 100

Anthericum liliago Lateeur. G Liliàcies 22

Anthoxanthum odoratum Lateeur. H Gramínies Si (ca) 66

Submed. W. Th Papilionàcies Ca (si) 33

Aquilegia vulgaris Lateeur. H Ranunculàcies 11

Lateeur. W H(Ch) Plumbaginàcies si 33

Arrhenatherum elatius Lateeur. H Gramínies 22

Astrantia major Eur. H Umbel·líferes Ca (si) 33

Avenula pubescens Eur. H Gramínies 66

Biscutella laevigata Ch Crucíferes 11

Briza media Lateeur. H Gramínies 77

Campanula glomerata Eur. H Campanulàcies Ca (si) 44

Campanula persicifolia Eur. H Campanulàcies ca 11

Campanula rotundifolia Lateeur. H Campanulàcies 88

Carex caryophyllea Eur. H Ciperàcies 11

Carex pallescens Eur. H Ciperàcies 11

Submed. W H Compostes 33

Carum carvi Eur. H Umbel·líferes 33

Catananche caerulea Med. W H Compostes ca 11

Centaurea jacea Lateeur. H Compostes 100

Centaurea scabiosa Lateeur. H Compostes 33

Ch Cariofil·làcies 55

Chaerophyllum aureum Alp. H Umbel·líferes 11

Chamaespartium sagittale Latesubmed. Ch Papilionàcies 33

Cirsium acaule Lateeur. H Compostes 22

Conopodium majus G Umbel·líferes 11

Cynosurus cristatus Lateeur. H Gramínies 33

Dactylis glomerata Plurireg. H Gramínies 88

Danthonia decumbens Eur. H Gramínies si 11

Daucus carota Plurireg. H Umbel·líferes 11

Deschampsia flexuosa H Gramínies si 11

Anthyllis vulneraria subsp. forondae

Armeria alliacea subsp. bupleuroides

Plurireg. (Med.-
Submed.)

Carlina acanthifolia subsp. cynara

Cerastium fontanum subsp. vulgare
Lateeur. 

(Subcosmopol.)

Plurireg. (Alp.-
Med.)

Plurireg. (Eur. I 
Bor.-Alp.)
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Dianthus carthusianorum Eur. Ch Cariofil·làcies 55

Dianthus deltoides Ch Cariofil·làcies 11

Alp. Ch Cariofil·làcies 33

Echium vulgare Plurireg. H Boraginàcies 22

Eryngium bourgatii H Umbel·líferes Ca (si) 55

Euphorbia cyparissias Eur. H Euforbiàcies 11

Euphrasia hirtella Eur. Th Escrofulariàcies 88

Festuca ovina Plurireg. H Gramínies 11

Eur. H Gramínies 88

Eur. SW H Rubiàcies 55

Galium verum Lateeur. H Rubiàcies 88

Gentiana acaulis Alp. H Gencianàcies 22

Gentiana lutea Alp. H Gencianàcies 77

Gentiana campestris Bor. Alp. H(Th) Gencianàcies Si (ca) 33

Gymnadenia conopsea Eur. G Orquidiàcies 77

Helianthemum nummularium Lateeur. Ch Cistàcies 55

Lateatl. G Ranunculàcies 11

Hieracium sabaudum Eur. H Compostes si 11

Hieracium tardans H Compostes 22

Holcus lanatus Lateeur. H Gramínies 11

Hypericum maculatum Latebor.-alp. H Gutíferes 11

Hypochoeris maculata Eur. H Compostes si 22

Jasione montana Lateeur. Th(H) Campanulàcies si 22

Knautia arvensis Lateeur. H Dipsacàcies 44

Koeleria pyramidata Eur. H Gramínies 11

Laserpitium latifolium Eur. H Umbel·líferes 66

Lathyrus pratensis Eur. H Papilionàcies 33

Leontodon hispidus Eur. H Compostes 88

Leucanthemum vulgare Plurireg. H Compostes 66

Linum catharticum Eur. Th Linàcies 55

Lotus corniculatus Plurireg. H Papilionàcies 88

Medicago lupulina Plurirg. (Eur.-Med.) H (Th) Papilionàcies 11

Molinia coerulea Lateeur. H Gramínies 22

Myosotis alpestris Bor. Alp. H Boraginàcies 11

Onobrychis supina Latemed. H Papilionàcies ca 11

Plurireg. (Bor.-Alp. I 
Eur.)

Dianthus hyssopifolius subsp. 
hyssopifolius

Plurireg. (Alp.-Med. 
Munt.)

Festuca rubra subsp. commutata

Galium pumilum subsp. pinetorum

Helleborus viridis subsp. occidentalis

Plurireg. (Med.-
Eur.)
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Ononis spinosa Ch Papilionàcies 33

Orchis maculata Eur. G Orquidiàcies 11

Orchis majalis Eur. G Orquidiàcies 22

Origanum vulgare Lateeur. Ch(H) Labiades 11

Peucedanum oreoselinum Lateeur. H Umbel·líferes 33

Phleum phleoides Eur. H Gramínies 22

Plurireg. H Gramínies 55

Pimpinella saxifraga Lateeur. H Umbel·líferes Ca (si) 66

Plantago lanceolata Plurireg. H Plantaginàcies 77

Plantago media Eur. H Plantaginàcies Ca (si) 55

Poa alpina Bor. Alp. H Gramínies 11

Polygala calcarea Lateeur. Ch Poligalàcies ca 22

Polygala vulgaris Lateeur. H Poligalàcies 33

Alp. H Poligalàcies Si (ca) 33

Polygonum bistorta Bor. Alp. H Poligonàcies 11

Potentilla erecta Eur. H Rosàcies 22

Submed. H Primulàcies Ca (si) 11

Lateatl. H Labiades Si (ca) 88

Ranunculus acris Eur. H Ranunculàcies 22

Ranunculus bulbosus Plurireg. H Ranunculàcies 55

Alp.: Pirin. H Ranunculàcies 11

Rhinanthus minor Eur. Th Escrofulariàcies 22

Rhinanthus pumilus Latesubmed. Th Escrofulariàcies 77

Rumex acetosa Eur. H Poligonàcies 77

Sanguisorba minor Plurireg. H Rosàcies 66

Sanguisorba officinalis Eur. H Rosàcies 11

Satureja vulgaris Eur. H Labiades 22

Scabiosa columbaria Plurireg. H Dipsacàcies Ca (si) 66

Seseli annuum Eur. H Umbel·líferes ca 22

Silene nutans Lateeur. H Cariofil·làcies 11

Silene vulgaris Plurireg. H(Ch) Cariofil·làcies 11

Solidago virgaurea Lateeur. H Compostes 11

Stachys officinalis Lateeur. H Labiades Si (ca) 66

Stellaria graminea H Cariofil·làcies si 44

Succisa pratensis Eur. H Dipsacàcies 22

Plurireg. (Eur.-
Med.)

Phleum pratense subsp. serotinum

Polygala vulgaris subsp. alpestris

Primula veris subsp. columnae

Prunella grandiflora subsp. pyrenaica

Ranunculus montanus subsp. 
ruscinonensis

Plurireg. (Eur. I 
Bor.-Alp.)



Taula 14.12 Inventaris estudiats per determinar la composició florística dels prats de dall montans

(Arrhenatherion) de la conca del Ter i els seus valors de riquesa i diversitat. S'inclouen les localitats, l'altitud i

la comunitat vegetal a la qual pertanyen.
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Taraxacum officinale Lateeur. H Compostes 11

Thalictrum minus Lateeur. H Ranunculàcies 22

Lateeur. Ch Labiades Si (ca) 66

Tragopogon pratensis Eur. H Compostes ca 33

Trifolium aureum Eur. H(Th) Papilionàcies Si (ca) 22

Trifolium campestre Plurireg. Th Papilionàcies 22

Trifolium medium Eur. H Papilionàcies 33

Trifolium montanum Eur. H Papilionàcies Ca (si) 44

Trifolium ochroleucon Lateeur. H Papilionàcies Si (ca) 33

Trifolium pratense Plurireg. H Papilionàcies 100

Trifolium repens Lateeur. H Papilionàcies 66

Trifolium rubens Lateeur. H Papilionàcies 22

Trisetum flavescens Lateeur. H Gramínies 100

Trollius europaeus Bor. Alp. H Ranunculàcies 22

Valeriana officinalis Eur. H Valerianàcies 11

Veronica chamaedrys Eur. Ch Escrofulariàcies 22

Vicia cracca Lateeur. H Papilionàcies 22

Viola canina Lateeur. H Violàcies si 11

Alp. H Violàcies Si (ca) 11

Thymus serpyllum subsp. chamaedrys

Viola tricolor subsp. subalpina

Localitat

P-P05393 vora Planoles 1125 R 35 3,06

P-P05394 vora Planoles 1150 R 34 3,75

P-P05395 entre el Solà i Ventolà 1250 R 32 3,25

P-P05396 1175 R 29 2,98

P-P05397 Rialb 1050 R 52 4,11

P-P05398 920 R 47 4,77

P-P05399 Vilamanya 1340 R 31 3,39

P-P05400 l'Aspre (Planoles) 1125 R 47 3,89

P-P05401 costes de Segura 1050 R 37 3,43

P-P05402 1125 R 39 3,48

P-P05403 sota Estèguel 800 R 41 3,87

P-P05404 Aigües de Ribes 825 R 37 4,09

P-P05405 el Baell 1175 R 41 4,21

P-P05406 sota el Baell 1150 R 38 3,48

Codi 
inventari

Altitut 
(m)

Comunitat 
vegetal

Riquesa 
florística (sp.)

Diversitat 
específica 

(bits)

vora les Noufonts 
(Pardines)

Maçana (Ribes de 
Freser)

sota Can Barratort 
(Pardines)
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P-P05407 1300 R 26 3,49

P-P05412 1575 G 45 4,20

P-P05413 1280 G 55 4,16

P-P05414 1650 G 48 4,45

P-P05415 1350 G 53 4,15

P-P05417 1350 G 37 3,58

P-P05418 1350 G 34 3,64

P-P05419 1425 G 53 4,56

P-P05420 1550 G 48 4,16

Q-P00821 1050 R 42 3,14

R-P02286 870 R 49 4,39

R-P02287 1125 R 39 3,86

R-P02288 1110 R 28 3,61

R-P02289 860 R 33 3,66

R-P02290 1130 R 48 4,33

R-P02291 1150 R 50 3,74

R-P02292 990 R 23 3,03

R-P02293 1080 R 37 3,66

R-P02294 1170 R 30 3,83

R-P02295 1170 R 25 3,36

R-P02296 1330 R 44 4,09

S-P33604 1222 R 41 4,26

S-P33605 1315 R 23 1,28

R:

G:

sobre Can Roca 
(Pardines)

Plans de Nevà

baga de Nevà

Plans de Pòrtoles

prop de Boixetera

de Puigsac a l'Orri Vell

Prats de Vilamanya

Conivella

Serrat de Perapinta

Camprodon, 
monument a Cèsar-

Ausgust Torras

vora el Noguer

prop del Moreu

sota Ciuret (sota el 
Toll)

vora el Mir

Sant Bartomeu, prop 
de l'ermita

Sant Bartomeu, prop 
de la casa

prop de can Nei

vora el Portús

Ciuret

prop de Ciuret

vora la collada de 
Collfred

La Bona Font, 
Espinalba, Llanars, 

Ripollès

Pla del Sastre, Llanars, 
Ripollès

Prats de dactilis amb fromental (Rhinantho-Trisetetum flavescentis)

Prats de fromental petit amb trèvols (Gentiano-Tsisetetum flavescentis)




