
Altres boscos mixts de caducifolis i con¡feres

Altres boscos mixts de con¡feres

Argelagars (matollars densos de Genista scorpius) calc¡coles, de terra baixa i de la muntanya mediterr…nia

Avellanoses (bosquines de Corylus avellana), mes•files o mesoxer•files, d'ambients secs de la muntanya mitjana

Avetoses acid•files de l'estatge mont… (i del subalp¡)

Bardisses amb aranyoner (Prunus spinosa), esbarzers (Rubus spp.),... mes•files, de la muntanya mitjana

Bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia), esbarzer (Rubus ulmifolius),... de terra baixa (i de l'estatge mont…)

Boixedes (matollars de Buxus sempervirens), de la muntanya mitjana (i de les contrades mediterr…nies)

Boscos caducifolis mixts, sovint amb tells (Tilia spp.), higr•fils, dels engorjats i dels vessants ombr¡vols, pirinencs

Boscos mixts d'avet (Abies alba) i pi negre (Pinus uncinata)

Boscos mixts d'avet (Abies alba) i pi roig (Pinus sylvestris)

Boscos mixts de carrasca (Quercus rotundifolia) i pins (Pinus spp.)

Boscos mixts de carrasca (Quercus rotundifolia) i roures (Quercus faginea, Q. x cerrioides, Q. Pubescens), de terra baixa i de l'estatge submont…

Boscos mixts de faig (Fagus sylvatica) i pi roig (Pinus sylvestris), de l'estatge mont…

Boscos mixts de roure martinenc (Quercus humilis) i pi roig (Pinus sylvestris), calc¡coles, de la muntanya mitjana

Boscos mixts de roure valenci… (Quercus faginea) i pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) i/o pi roig (Pinus sylvestris), calc¡coles, de la muntanya mitjana poc plujosa (i de terra baixa)

Bosquines d'arbres caducifolis joves, procedents de rebrot o de colonitzaci¢, estadis inicials del bosc

Bosquines de pi blanc (Pinus halepensis) procedents de colonitzaci¢

Bosquines dominades per matabou (Bupleurum fruticosum), sovint fent el mantell marginal d'alzinars, de terra baixa

Brolles de roman¡ (Rosmarinus officinalis)  -i  timonedes-, amb foixarda (Globularia alypum), bufalaga (Thymelaea tinctoria),... calc¡coles de terra baixa

Brolles i timonedes amb ruac (Ononis tridentata), trincola (Gypsophila hispanica), ... dels s•ls guixencs, sobretot a les contrades interiors

Cadequers (m…quies o garrigues amb Juniperus oxycedrus arborescent) no litorals

Camps condicionats com a pastura intensiva

Canyissars

Carrascars (boscos o m…quies de Quercus rotundifolia)

Cingles i penyals calcaris de les contrades mediterr…nies c…lides

Cingles i penyals calcaris de muntanya

Codines  amb caragoles (Erodium rupestre, E. glandulosum),  Arenaria agreggata, Allium senescens,... en terrenys calcaris o conglomer…tics, a la muntanya  mitjana  poc  plujosa  i a les serres catalan¡diques

Conreus abandonats

Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses

Conreus herbacis extensius de sec…

Estanys (i embassaments) de terra baixa i de l'estatge mont…, incloent, si ‚s el cas, les formacions helof¡tiques associades

Fagedes mes•files i xeromes•files

Freixenedes de Fraxinus angustifolia, de terra baixa

Fruiterars alts, predominantment de sec…: conreus d'oliveres (Olea europaea), d'ametllers (Prunus dulcis), de garrofers (Ceratonia siliqua),.

Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), sense plantes term•files o gaireb‚, d'indrets secs, sovint rocosos, de terra baixa i de l'estatge submont…

Grans parcs i jardins

Joncedes i prats, sovint emmatats, d'Aphyllanthes monspeliensis, -i timonedes associades- calc¡coles, de la muntanya mitjana poc plujosa i de terra baixa

Jonqueres de jonc boval (Scirpus holoschoenus) i herbassars graminoides higr•fils, de terra baixa (i de la muntanya mitjana)

Jonqueres i herbassars humits de la muntanya mitjana (i de l'estatge subalp¡)

Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i prats terof¡tics calc¡coles, de terra baixa

Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetaci¢ llenyosa densa

Matollars baixos de ginebr¢ (Juniperus nana), de vessants solells de l'estatge subalp¡

Matollars prostrats de boixerola (Arctostaphylos uva-ursi ), de l'estatge mont…, als Prepirineus i a les muntanyes catalan¡diques centrals i meridionals

Matollars xeroac…ntics d'eri‡¢ (Erinacea anthyllis), calc¡coles, de carenes i vessants ventosos, amb s•l esquelŠtic, dels Prepirineus i de les muntanyes catalan¡diques centrals i meridionals

Molleres de Carex davalliana,... alcalines, dels Pirineus

M…quies amb barreja de carrasca (Quercus rotundifolia) i roures (Quercus spp.), de les terres mediterr…nies

Omedes de terra baixa

Pedreres, explotacions d'…rids i runam

Pedrusques calc…ries, generalment amb Stipa calamagrostis, de l'estatge mont… poc pluj¢s

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de brolles calc¡coles, de les contrades mediterr…nies

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de m…quies o garrigues

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) sense sotabosc lleny¢s

Pinedes de pi negre (Pinus uncinata), calc¡coles i mes•files, dels obacs pirinencs

Pinedes de pi negre (Pinus uncinata), calc¡coles i xer•files, dels solells pirinencs

Pinedes de pi negre (Pinus uncinata), generalment amb neret (Rhododendron  ferrugineum), acid•files i mes•files, dels obacs pirinencs

Pinedes de pi negre (Pinus uncinata), o repoblacions, sense sotabosc forestal

Pinedes de pi roig (Pinus sylvestris), calc¡coles i mes•files, dels obacs de l'estatge mont… dels Pirineus

Pinedes de pi roig (Pinus sylvestris), calc¡coles i xer•files, dels Pirineus

Pinedes de pi roig (Pinus sylvestris), neutrobas•files i mes•files, dels Pirineus

Pinedes de pi roig (Pinus sylvestris), o repoblacions, sense sotabosc forestal

Pinedes de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) dels Prepirineus i del territori auso-seg…rric

Pinedes de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii), o repoblacions, sense sotabosc forestal

Pinedes mixtes de pi blanc (Pinus halepensis) i  pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii)

Pinedes mixtes de pi roig (Pinus sylvestris) i pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii)

Plantacions de pollancres (Populus spp.), pl…tans (Platanus x hispanica) i altres planifolis de s•ls humits

Prats amb Astragalus sempervirens subsp. catalaunicus, Sideritis hyssopifolia (herba del b…lsam), Festuca ovina, Avenula  pratensis, ...  calc¡coles i mesoxer•fils, de l'estatge subalp¡ (i del mont…) dels Pirineus centrals

Prats bas•fils i xer•fils, amb Festuca ovina, Avenula iberica, Bromus erectus, Brachypodium phoenicoides, Seseli montanum, Teucrium  pyrenaicum  (angelins),... de l'estatge mont… dels Pirineus

Prats calc¡coles i mes•fils, amb Festuca nigrescens, Plantago media (plantatge), Galium verum (espunyidella groga), Cirsium  acaule,... de la muntanya mitjana i de l'estatge subalp¡ dels Pirineus i de les terres properes

Prats d'ussona (Festuca gautieri) i comunitats an…logues, calc¡coles i mesoxer•fils, de l'alta muntanya pirinenca

Prats dalladors amb fromental (Arrhenatherum elatius) dels estatges submont… i mont…, principalment dels Pirineus

Prats de pŠl can¡  (Nardus stricta) o de Bellardiochloa variegata, acid•fils i mes•fils, de l'alta muntanya pirinenca

Prats, sovint emmatats, d'Ononis striata, Anthyllis montana, Globularia cordifolia (lluqueta),... calc¡coles i xer•fils, de la muntanya mitjana i de l'estatge subalp¡, sobretot als Prepirineus

Rouredes de roure martinenc (Quercus humilis), calc¡coles, de la muntanya mitjana

Rouredes de roure valenci… (Quercus faginea o h¡brids), calc¡coles, de la muntanya mitjana poc plujosa (i de terra baixa)

Salzedes (sobretot de Salix alba) de terra baixa i de la muntanya mitjana

Sargars (de Salix purpurea, S. elaeagnos, ...) i altres bosquines de ribera

Savinoses (m…quies o garrigues amb Juniperus phoenicea subsp. phoenicea arborescent) calc¡coles, de les contrades mediterr…nies no litorals

Tarteres i pedrusques calc…ries de l'alta muntanya

Terrers calcaris, generalment margosos, amb vegetaci¢ molt esparsa o quasi nus

Vegetaci¢ ruderal no associada a …rees urbanes o industrials

·rees forestals sotmeses a tala intensa (< 30% de recobriment arbori)

·rees revegetades: mines a cel obert, pistes d'esqu¡, ...

·rees urbanes i industrials, inclosa la vegetaci¢ ruderal associada

·rees urbanitzades, amb claps importants de vegetaci¢ natural  


