090
0905401
(966)

Distribució: Pastures muntanyenques seques,
sobre sòls calcaris (Aphyllanthion). Principalment
als pendents sud-orientals del massís: és relativament freqüent i abundant d’Albarca a Sant Joan
del Codolar i la Morera de Montsant.També a l’obaga d’Ulldemolins i a la vall dels Pèlecs i algun
barranc tributari, al vessant nord. En trobem una
àrea extrema a les obagues dels barrancs de
Sant Salvador i la Coma Negra, fins a la plana
de les Argelagues i la punta del Llorito. Molero
(1976) cita aquesta espècie en algunes localitats
més baixes on no ha estat retrobada.
Vessant sud: Del coll d’Albarca al mas de l’Anglès (760 m). Els Cerdans (700 m). De Sant Joan
del Codolar al grau de Montsant (750 m). Camí
del mas de Sant Blai (700 m). D’Escaladei a la
Morera de Montsant, al Codinar (580 m). El Campàs, entre Cornudella i Albarca (565 m).
Vessant nord: Barranc dels Pèlecs (850 m),
herb. pers. D’Albarca a Santa Magdalena (750
m). Camí de la Pleta (860 m). Grau de Sant Antoni (950 m). Riuet del Teix (660 m). Obaga del
barranc de les Pletes (1.000 m).
Montsant occidental: Del portell del Planassot
a la punta del Llorito (900 m). Part alta dels barrancs de la Coma Negra i Sant Salvador (Molero,
1976), no vist. La Bisbal de Falset (430 m)
(Molero, 1976), no vist.

Asteràcies
Catanache caerulea L.

Cerverina
Forma vital: hemicriptòfit
Corologia: mediterrani
(nord-occidental)
Substrat litològic: Ca
Quadrats UTM: CF07, CF16, CF17, CF26,
CF27
Límits altitudinals: (400) 600-1.100 m
Abundància: c
Parc natural: sí

Catanache caerulea.
D’Albarca al mas de l’Anglès
(760 m). 06.07.1996.
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cies s’hi han detectat. Experimentalment, el nombre de tàxons (N) i la intensitat de l’exploració (Ie) mostren una correlació logarítmica que respon a l’expressió:
N = 79,861·Ln(Ie) - 102,6
Admetent que aquesta expressió, reflex del conjunt de tots els sectors, pugui individualitzar-se per a
cada sector amb la generalització següent:
N = fB·Ln(Ie) + KB
On fB i KB són un factor i una constant de biodiversitat, característics de cada sector, es dedueix que
el factor de biodiversitat de cada sector és:
fB = N / [Ln(Ie) - 1,285]

Figura 13. Aproximació de l’índex de biodiversitat en cadascun dels sectors de la serra de Montsant, calculat com el nombre
potencial estimat de tàxons per a una intensitat d’exploració Ie = 175 (vegeu el text). El Parc Natural protegeix les àrees amb menys
influència humana de la muntanya, però exclou la majoria de sectors que exhibeixen una biodiversitat més alta. Departament de
Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya

A partir d’aquesta expressió pot calcular-se el nombre potencial de tàxons per a cada sector (Np), per
a qualsevol valor de Ie, ja que:
Np = fB·[Ln(Ie) - 1,285]
El càlcul del nombre potencial de tàxons a cada sector per a una Ie = 175 (la més elevada) dóna una
mitjana de 312, amb un valor màxim de 601 i un valor mínim de 122. Aquests resultats es representen
gràficament a la figura 13, en la qual pot apreciar-se que, en general, es torna a repetir a una escala menor
la gran importància de la combinació de la diversitat ambiental i la convivència de diferents usos al terri1249
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ANNEX III.
TAULA SISTEMÀTICA DE COMUNITATS VEGETALS

En aquest recull de les comunitats vegetals de la serra de Montsant es recopilen les dades de J.
Molero (tesi doctoral «Estudio florístico y fitogeográfico de la sierra de Montsant y su área de influencia», Facultat de Farmàcia, de la Universitat de Barcelona, 1976), a les quals s’afegeixen observacions
ulteriors de l’autor, algunes de les quals ja van ser publicades (Pascual, 2002). Per a la sistemàtica de les
comunitats s’adopten els criteris sintaxonòmics de l’obra La vegetació dels Països Catalans (R. Folch i
Guillèn, ed. Ketres, Barcelona 1981) que, d’altra banda, són en gran part els emprats per l’escola sigmatista. També s’adopta d’aquesta obra la numeració de les categories sintaxonòmiques. Per a les comunitats descrites amb posterioritat, no s’atorga cap codi numèric. Les unitats menors que es poden reconèixer com a sintàxons diferenciats dins del territori estudiat es representen subratllades. Es dóna una
molt breu descripció de cada comunitat –amb denominació o descripció vulgar, si és aplicable- i se n’esmenten les espècies més característiques i/o abundants. S’indica a grans trets llur distribució al massís. S’assenyalen els sintàxons catalogables com a hàbitats naturals d’interès comunitari (Directiva
d’Hàbitats 92/43/UE i ampliació posterior 97/62/UE) amb l’acrònim HNIC seguit del codi assignat.
S’indica en lletra més petita l’eventual inclusió de les espècies integrants de les comunitats com a protegides, amenaçades o vulnerables en algun text legislatiu o considerades raríssimes.

VEGETACIÓ DULCIAQÜÍCOLA I DE RIBERA
1. Div. Lemnea O. Bolòs 1968
1.1. Cl. Lemnetea W. Koch et Tx. 1954
1.1.1. Or. Lemnetalia W. Koch et Tx. 1954
001 Al. Lemnion minoris W. Koch et Tx. 1954
Comunitats d’hidròfits que suren a l’aigua.
001 Ass. Lemno-Azolletum Br.-Bl. 1952
Poblaments de llentilles d’aigua (Lemna sp. pl.) que es desenvolupen en aigües calmades de rius i torrents de tot el territori, com també en basses i sèquies.
Subass. lemnetosum minoris O. Bolòs et Masclans 1955
Formada majoritàriament per Lemna minor, és la més abundant i s’ha
observat en molts punts dels rius Montsant i Siurana. No sobrepassa els
500 m d’altitud.
Subass. lemnetosum gibbae O. Bolòs et Masclans 1955
Formada per Lemna gibba, es fa en aigües lleugerament nitrogenades i és
força més escassa que l’anterior. S’ha detectat al riu Montsant, entre Margalef i la Bisbal de Falset, a la Calçada i a la Vilella Baixa.
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