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SUMMARY 

Botanic and pedological features o f  a 
special grass community from about 
3 Ha at 1700 m. on the top of La Clusa 
(BerguedA, Catalonia), of  shady places 
and upon granitic conglomerate with 
calcareous cement as rock-substratum, 
have been studied. Plant species from 
Mesobromion are most numerous so 
that Criobromion Suballiance is propo- 
sed for this kind of meadows, where 
Nardion or Caricetea curvulae, Moli- 
nion and finally some calcareous related 

Seslerie talia species are also prese nt. 
Primulion intricatae has been rather 
discarded in relation to this kind of 
madows. Soil appears totally free from 
Caco3  at the superior horizons, i.e ., ti11 
half a meter from the surface, and is 
nutritionally rather nch, even if pH is 
5 - 6 Following American classification 
of soils we find a haplu'doll soil whereas, 
according to  the French one, we find a 
brown eutroph soil for one profil and 
anacid brown soil for the other. 
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RESUMEN 

Se han estudiado las características 
botánicas y edafológicas de una comu- 
nidad pratícola especial de la zona 
culminai de La Clusa (Bergueda, Cata- 
luña) a 1.700 m. de  lugares sombreados 
y sobre conglomerados graníticos con 
cemento calizo como sustrato litológico 
que ocupa unas 3 Ha. Las especies de 
plantas del Mesobmmion son las más 
numerosas, de  modo  q u e  se ha optado 
por incluir en la Subalianza Criobro- 
mion a esta clase de  prados, en los que 

además hay especies de Nardion o Cari- 
cetea cu~vulae,  Moiinion y algunas 
calcífilas de Seslerietalia. Se ha descar- 
tado el que pertenezcan al Primulion 
intricatae. El suelo no  contiene desde la 
superficie hasta 0;5 m.  de  profundidad 
CaCO, alguno y es más bien rico en 
nutrientes, aunque el pH sea de 5-6. 
Según la clasificación americana el 
suelo es un hapludoll mientras que 
según la francesa se trata de suelos 
pardo eutróficos o pardo ácidos. . 

Amb el present treball s'inicia l'estudi 
de la relació entre sbls i comunitats 
vegetals dels prats subalpins tan estesos 
per les muntanyes prepirinenques de 
1'Alt Bergueda i del Ripollks. 

Els prats alpins de Catalunya han 
estat estudiats des del punt  d e  vista geo- 
botanic primerament per J .  BRAUN- 
" ~ A N Q U E T  , als Pirineus Orientals 
(1948). Els prats subalpins d e  transició 
entre els muntans i els alpins han estat 
estudiats a la Val1 d e  Ribes, subcomarca 
del Ripolles propera al Bergueda, per 
J .  VIGO (1972, 1979). 

Els prats objecte d'aquest treball són 
del mateix tipus que els descrits per J .  
VIGO ( 1972) com a Gen tiano-Primule- 
tum intricatae. i els hem estudiats a més 
de  fitosociolbgicament, en I'aspecte 
pedolbgic. Una primera aproximació 
havia estat feta el 1978 a la tesi de 
llicenciatura d'un dels autors (A. RO- 
SELL, 1978 b). 

Es tracta d'una comunitat desenvolu- 
pada sobre un substracte Iitolbgic poc o 
molt calcari. El sol, en via de  descarbo- 
natació, forma un  medi particularment 
interessant d e  trinsit entre el de  comu- 
nitats calcícoles i el de calcífugues. 
BRAUN-BLANQUET (1948) citava la 
presencia de  plantes cakífiles testimo- 
nials en sols húmics descarbonatats 
totalment, tant als Alps com als Piri- 
neus, i de  fet en el nostre cas, malgrat 
no  haver-hi C0,Ca d e  mig metre, en 
amunt es troben especies de Seslerie- 
talia. 

Hem fet, pel cap baix, sis inventa- 
ris de  vegetació als prats de  la zona 
culrninant de la Clusa, j a  p m p  del Catlla- 
ras, concretament per la Baga del Serrat 
de I'Amoniador i per la del Corró, a les 
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proximitats de la Coiiada del Pla de 
I'Orri (cf. A. ROSELL, 1978 a).  Paral- 
lelament s'han descrit i analitzat dos 
perfils de sol, coincidint arnb dos dels 
inven taris fi tosociologics. Els metodes 
d'analisi emprats són: analisi mecanica 
pel metode d e  la pipeta; pH arnb aigua 
i amb CIKN, en proporció 1 : 2,5 ; carbo- 
nats totals pel calcímetre de  Bernard; 
materia organica per oxidació arnb di- 
cromat; N pel metode de  Kjeldahl; 
extracció de bases i capacitat de bes- 
canvi cationic per percolació arnb 
acetat arnonic a pH7;  les bases per 
fotometria de  flama (K, Na) i absorció 
atomica (Ca, Mg). Finalment, el comp- 
tatge d'espores d7Endogonacies segons 
GERDEMANN & NICHOLSON (1 963), 
comptant també la fracció sota els 100 
microns. 

CARACTERISTIQUES GENERALS 
DEL MEDl 

La pluviositat de la zona deu ésser si- 
milar a la de  Peguera, de  l .300 mm a 
l'any. La neu és poc abundant pero fre- 
qüen t durant quatre mesos. 

Els prats estudiats es troben als plans 
culminants, sobre conglomerats calcaris 
(amb abundants cbdols d e  granit), a uns 
1.700 m., i especialment als vessants 
obacs n o  molt pendents, ocupant una 
area marginal del bosc de Pinus uncina- 
ta, no  gaire superior a 3 Ha, i no  es 
troben a cap altra zona de  la Clusa o del 
Catllaras. Als plans assolellats I'entolla- 
ment 6s patent. 

Els conglometrats constitueixen un 
substracte particularment favorable a la 
descarbonatació. Segons J .  MASCARE- 

ÑAS (comunicació personal) correspon a 
1'Eock superior. La presencia de  blocs 
de  granit fa que es produeixin impor- 
tants variacions del contingut en carbo- 
nats a la roca mare, a niveil local, i que 
el rentat es vegi poc o molt facilitat. A 
més, I'acidificació sobre aquests mate- 
rials es veu afavorida de manera general 
pel seu baix contingut en carbonats i el 
seu caracter percolant. No és aquest el 
cas, per exemple, d e  les calcaries grises 
del Catllaras, on  n o  hi ha  descarbonata- 
ció significativa a nivel1 del perfil edafic. 

El caracter humit i fred del clima de  
la zona, a rnés d e  venir corroborat per 
la presencia de Pinus uncinata -que hi 
és forqa abundant-, ve testimoniat per 
mostres d'erosió periglaciar que indi- 
quen que,  si més no  abans, el clima era 
molt fred i humit (observació comuni- 
cada per J.M. PANAREDA).  

Perfil SRC-1 

Localització: uns 3 5  m rnés amunt 
d e  la Roca del Capó (Baga de Corró, 
cap a la Coilada del Pla d e  1'Orri). Co- 
ordenades Greenw. : Lat. N. 42", 12', 18: 
i Long. E. lo, 57: 45". Altitud: 1.660 m. 
Exposició: NNW. Pendent: 15O. Lito- 
logia : conglomerats arnb cimen t calcari 
de l'Eoc6. Vegetació : Gentiano-Tri- 
folietum montani (Inventari 1). Clas- 
sificació: sol b m  eutrof (CPCS 1967); 
typic hapludoll (Soil Taxonomy 1975).  

DESCRIPCIÓ MORFOLOGICA 

0-4 cm. Horitzó A l  l .  De fresc a humit. 



Color humit: 10 YR 314. Color sec: 
10 Y R 414. Materia organica directa- 
ment detectable, ben barrejada arnb 
materia mineral. Efervescencia nul.la 
arnb CIH. Molt poques graves. Tex- 
tura llimosa. Estructura grumosa. 
Molt porós. Moltes arrels fines for- 
mant cabellera i algunes de  mitjanes. 
Activitat biologica mitjana: alguns 
llambncs. Transició neta, limit re- 
gular. 

4-1 1 cm. Horitzó A,, . De fresc a hu- 
mit. Color humit: 10 YR 314. Color 
sec: 10 YR 514. Materia organica di- 
rectament detectable. Efervescencia 
nul.la arnb ClH. Molt poques graves. 
Textura Ilimosa. Estructura poli;- 
drica subangulosa. Porositat mitjana. 
Moltes arrels fines en cabellera i algu- 
nes de mitjanes. Activitat biologica 
mitjana: alguns estafilinids. Transició 
neta, limit regular. 

11-55 cm. Horitzó (B). De fresc a sec. 
Color humit: 10 Y R 314. Color sec: 
10 YR 513. Color taques d'alteració: 
10 YR 616. Aparentment n o  orginic. 
Efervescencia amb CIH molt localit- 
zada a alguns fragments d e  roca. Pocs 
blocs i poques graves; pedres abun- 
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dants. Textura arenosa. Estructura 
poliedrica subangulosa. Bastant po- 
rós. Forqa arrels fmes i alguna de 
mitjana. Activitat biolbgica baixa, 
Transició apreciable, límit regular. 

55-75 cm. Horitzó (B)C. Fresc. Color 
humit: 10 YR 4/4. Color sec: 10 YR 
614. Color taques d'alteració: 5 Y R  
513. Aparentment no organic. Efer- 
vescencia arnb ClH no  generalitzada. 
Pocs blocs i poques graves. Pedres fo- 
namentalment de granit i d'esquists. 
Textura arenol1imosa.Estructura , poc 
neta, poliedrica subangulosa. Bastant 
porós. Poques arrels fines i alguna de 
mitjana (les de Pinus unciata arnb 
alguna ectomicorriza de color cas- 
tany forqa clar). Activitat biologica 
baixa. Transició apreciable, límit re- 
gular. 

75-1 00 cm. Horitzó C. Humit. Color 
humit: 10 YR 414. Colorsec: 10 YR 
614. Aparentment no organic.   fe- 
vescencia arnb ClH localitzada, Iítica. 
Molt poques graves; abundants blocs 
i pedres (alguns fragrnents de  granit i 
d'esquist molt alterats). Textura ili- 
mosa. Estructura poc neta, poliedrica 
subangulosa. Porós. Molt poques 
arrels. Activitat biologica m01 t baixa. 
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Perfil SRC-1 

Horitzó Fondana Sorra grossa Sorra fina Llim groUer LIim fi Argila Textura 
-- -- 

A , ,  O-4dm 17,79 8,27 8,99 24,90 40,05 F-Arg. 
A I 2  4-1 1 cm 21,24 10,80 6,75 24,55 36,66 F-Arg. 
(B) 11-55 26,57 11,42 9,12 25,7 1 27,18 Franca 

(B)C 55-75 23,19 11,70 10,18 33,17 21,76 
C 75-1 O0 36.31 13,16 7,83 27 ,O6 1 5,64 

Anilisi química 

Horitzó pH en H 2 0  en ClK % C a c o 3  Materia org. N total --- -- C/N - - 

Complex de canvi 
(meq. / 100 gm) 

Horitzó K Na Mg Ca S T ------  S/T % 

A 11 0,30 0,47 4,03 33,15 3 7,9 37,6 1 O0 
A 12 0,38 1,48 1 $4 27,60 31,3 27,8 1 O0 
(B) 0,29 1,32 1,37 27,48 30,s 21,6 1 O0 

(B) C 0,l 5 O ,70 1,84 39,l O 41,8 19,9 1 O0 
C 0,12 0,62 O ,47 40,25 41,5 30,6 1 O0 
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Perfil SR C-2 

Localització: Baga del Serrat de 
1'Amorriador. prop de la collada del Pla 
de I'Orri. Coordenades: Lat. N 42", 12', 
14", i Long. E lo, 56', 25". Altitud 
1.710 m. Exposició: N. Pendent 1.5". 
Litologia: conglomerats arnb ciment 
calcari de 1'Eoce. Vegetació : gentiano- 
Trifolietum montani (inventari 3).  Clas- 
sificació: sol bru acid (CPCS, 1967); ty -  
pic hapludoll (Soil taxonomy, 1975). 

0-9 cm. Horitzó A, ,  . Molt humit. Co- 
lor Iiumit: 10 YR 314. Color sec: 
10 YR 413. Materia oganica  direc- 
tament detectable. Efervescencia nul- 
la arnb CIH. Alguns blocs i poques 
graves (calcaries, pani ts ,  gresos). 
Textura Ilimosa. Estructura grumosa. 
De porós a molt porós. Nombroses 
arrels fines i mitjanes fonnant  cabe- 
llera. Activitat biologica mitjana: 
Ilambrics, algun coleopter. Transició 
apreciable, límit regular. 

9-24 cm. Horitzó A,, . Humit. Color 
humit :  10  YR 314. Color sec: 10 YR 
513. Materia organica no directament 
apreciable. Efervescencia nul.la arnb 
ClH. Molt pocs blocs. pedres i graves. 
Textura llimo-argilosa. Estructura 
grumosa. Porositat mitjana. Arrels 
fines i mitjanes. Activitat biologica 
mitjana: enquitreids. Transició apre- 
ciable, Iími t regular. 

24-57cm. Horitzó (B). Humit. Color 
humit :  10 YR314. Color sec: 10 YR 
513. Materia organica n o  directament 
detectable. Efervescencia nul.la arnb 
CIH. Molt pocs blocs, pedres i graves. 
Textura Ilimosa. Estructura poliedri- 
ca subangulosa fina arnb subestructu- 
ra grumullosa mitjana. De poc por& 
a porós. Arrels fines i mitjanes. Acti- 
vitat biologica mitjana: enquitreids. 
Transició apreciable, Iímit regular. 

57-88 cm. Horitzó (B)C. Molt humit. 
Color humit: 10 YR 516. Color sec: 
10 YR 513. Aparentment no  organic. 
Efervescencia nul.la arnb CIH. Molt 
pocs blocs. Pedres i graves. Molts 
grans de  quars. Textura areno-llimosa 
(sorra grossa). Estructura poliedrica 
subangulosa neta. De mot porós a 
porós. Algunes arrels fines i mitja- 
nes. Activitat biologica feble. Transi- 
ció gradual, límit regular. 

88-105 cm. Horitzó C. Molt humit. 
Color humit : 10 YR 516. Color sec: 
10 YR 614. Taques d'alteració del 
substracte litologic. Aparentment no  
organic. Efervescencia localitzada. 
Carbonats lítics. Blocs. Pedres molt 
abundants. Graves abundants. Frag- 
ments de  conglomerats de natura 
heterogenia. Textura areno-llimosa. 
Estructura poliedrica subangulosa 
poc neta. Poc porós. Algunes arrels 
fines i mitjanes. Activitat biologica 
feble. 
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Perfil SRC-2 

Analisi mecanica 

Horitzó Fondana Sorra grossa S. fina Llim groUer L. fi Argila Textura 
p- 

Al1 0-9  c m  20,79 10,51 8,39 22,45 37,86 F-Arg 
9-24 23,96 12,06 8,35 25,45 30,18 A 12 

(B) 24-57 20,57 14,30 10,43 29,19 25,s 1 Franca 
(B) C 57-88 37,14 12,OO 9,l O 26,95 14,81 

C 88- 105 36,50 17,78 935  22,71 13,46 F-Aren. 

Analisi química 

Hortizó pH: en H20; en ClK %Caco3 Materia org. N. total C/N -- -- -- -- - 
A 1 1  5,15 4,65 - 20,24 0,65 18,06 

A 12 5,23 435 - 7,69 0,32 13,94 

(B) 5,20 4,25 - 339  0,21 9,90 

(B)C 5,lO 433  - 1,42 0,lO 8,20 

C 7,70 7,36 14,72 0,91 0,07 737  

Complex de canvi 
( h e q .  / 100 grm) 

Hontzó K Na Mg Ca S T S/T % - pp -- - 
A 11 0,3 1 0,24 5,33 27,08 33,O 35,l 94 
A 12 0,18 0,18 3,30 18,88 22,s 25,2 89 
(B) 0,07 0,12 2,32 15,78 18,3 30,9 8 8 

(B) C 0,12 0,63 1,37 19,15 21,3 20,2 1 O0 
C 0,25 1 ,O8 - 35,12 36,7 13,4 1 O0 
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escolant. El p r o d s  és potser menys 
accentuat al perfil SRC-1, al qual la 

Les característiques morfologiques i descabonatació arriba pero de forma 

físicoquímiques dels dos sols estudiats absoluta fms a 55  cm., o n  l'acidifica- 

són molt semblants. Són perfils relati- ció és moderada i el complex de bes- 

vament profunds, de  tipus A(B)C, amb canvi es manté saturat. 

(B) carnbic descarbonatat. Els valors . Al perfil SRC-2 l'acidificació és  més 

de pH són moderadament acids als ho- intensa, la descarbonatació arriba f i s  

ntzons superiors i es fan lleugerament als 88 cm, els pH són més acids i el 

basics ais hontzons C, amb carbonats complex de bescanvi ja comenca a des- 

lliures. El contingut de  carbonats totals saturar-se, bé que feblemen t. Tan t el 

a la roca mare 6s molt similar als dos pH corn el % de  saturació d e  bases dis- 

perfils, i no  és gaire alt. El contingut de minueixen amb la fondiria, fins a 
materia organica 6s molt elevat a to t  el l 'hontzó C, carbonatat, on  hi ha un 

perfil, essent ben distribuit, corn cor- canvi bmsc quant a les condicions quí- 

respon a la vegetació de prat. No s'ar- miques. 

riba a formar un A,. Malgrat la bona Segons DUCHAUFOR & BARTOLI 

barreja d e  la materia organica arnb la (1966), la descarbonatació dels sbls de  

fracció mineral fina i l'alta sabració de m'ntanya sobre roca mare que  conté 

bases a l 'A,, per la relació C / N  hem d e  una certa proporció d'argiles porta a la 

considerar aquest humus corn mull- brunificació en aquestes latituds. És el 

moder. nostre cas: per les característiques abans 

El % d e  saturació de  bases es manté esmentades tots dos perfils es classifi- 

sempre prbxim a 100,  a causa de  la font quen corn a sbls bruns (CPCS, 1967). 

de  bases que suposa la roca carbonatada La diferent acidificació situa el perfil 

(calci sobretot). El fet que en alguns SRC-1 corn a sbl bru eutrof i el SRC-2 

horitzons sigui superior la suma d e  les corn a bru acid. Sbls corn aquests cón 

bases (S) a la capacitat de  bescanvi (T) descrits per BOTTNER (1 972) sobre cal- 
caries toves als pre-Alps del Sud. és perque l'acetat ambnic dissol poc o 

molt els fragments de  calciria de mida Segons la Soil Taxonomy (1975) 

grava que pugui haver-hi. ambdós sbls tenen horitzons i propie- 

Quant a la granulometria d e  la terra tats de diagnostic equivalents: epipedon 

fina, no  es detecta il.luviació d'argiles, mollic, horitzó cambic, regirn d'humitat 

que, per altra banda, estan fortament údic i de  temperatura mesic, és a dir 

flocul.lades en aquest medi ric en calci. corn a typic hapludolls. 

La textura es fa grollera cap a baix, de 
la mateixa manera que  augrnenten les D A D ~ S  F I T O S O C I O L O G ~ Q ~ E ~  
graves, pedres i blocs. 

Són sols en procés de  descarbonata- Inventaris de vegetació. Tenen en 
ció. A partir del conglomerat calcan, els comú aquestes característiques: orien- 
carbonats, a causa de  l'antiguitat del tació N a NW o NE, inclinació 15Oa 30: 
perfil, de la pluja i de la neu, es van recobrirnent herbaci total de 15 (a 
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40 cm), recobriments arbustiu i arbori 
nuls, extensió 25 m2 , epoca de  fmals 
de juny a primen de  juliol. Nota: l'alqa- 
ria de les mates de Calluna vulgaris era 
sempre inferior a 15 cm, per la qual 
cosa s'inclouen dins la vegetació her- 
bacia. 

Class i f icació:  Gentiano-Trifolietum 
montani (A. ROSELL 1978) ( =  Gentia- 
no-Primuletum intricatae -J. VIGO 1972). 

Localització : 1 (Baga de Corró cap a 
la Collada del Pla de  I'Orri); 2 (Ves- 
sant dret del rec sota la Font del Pla 

de Catllaris); 3 i 4 (Vessant N del 
Serrat de 1'Amomador); 5 (Vessant 
NE del Serrat de 1 'Amorr iador) ;  
6 (Més cap al Pla de  Catllaras que els 
inven tans 3 i 4). 

Especies fora la taula d'inventaris: 
Cetraria islandica (1) ; Alchemilla plica- 
hila (1);  Polygala calcarea ( 1); Thesium 
alpinum (1); Cerastium fontanum (2);  
Taraxacum officinale (3);  Onobrychis 
supina (4); Hieracium pilosella (5);  As- 
tragulus monspessulanus (6). 

Espicies de I 'associació i 1 2 3 4 5 6 
subalianca Criobromion 

Gentiana acaulis 1.1 t . t t + 
Carex montana (ornithopo da) 2.2 2.2 2.2 3.3 t 1.1 
Alchemilla flabellata 1.1 t 1.1 t t 

Phyteuma orbiculare 1.1 t + 1.1 
Luzula campestris var. t t . t 
Primula intricata (Tg.) 2.1 1.1 . 1.1 
Nigritella nigra (Tg.) t t 

Especies de Caricetalia curvulae, 
acidofiles típiques 

Festuca mbra cf ssp commutata 
Deschampsia flexuosa 
Hypochoeris maculata 
Potentilla erecta 
Viola canina 
Arnica montana 
Calluna vulgaris 
Charnaespartium saggitale 
Antennaria dioica 
Euphrasia hirtella 
Endressia pyrenaica 
Nardus stricta 
Plantago serpentina var. 
Danthonia decumbens 
Carex umbrosa 
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Especies de Moíjnietalia coerulae, 1 2 3 4 5 6 
higrofiles tipiques 

Sanguisorba officinalis + t 1.1 1.1 + 1.1 
Succisa pratensis 2.1 1.1 1.1 2.1 
Trifolium pratense 1.2 1.7 1.1 
Molinia coerulea + 
Trifolium repens + 

Especies de  Bromion i 
Festuco-Brometea 

Avenula pratensis 
Trifolium montanum 
Potentilla verna 
Lotus corniculatus 
Plantago media 
Prunella grandiflora 
Galium verum 
Leontodon hispidus 
Stachys officinalis 
Thymus pulegioides 
Helianthemum nummularium 
Ranunculus bulbosus 
Briza media 
Achillea millefolium 
Cirsium acaulon 
Galium pumilum 
Filipendula vulgaris 
Pimpinella saxifraga 
Bromus erectus 
Koeleria splendens 
Linum catharticum 
Helianthemum italicum var. 
Tnnia glauca 
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Espkcies de  Seslerietalia, 1 2 3 4 5 6 
calcifiles típiques 

Bupleumm ranunculoides var. nanum + + + + + + 
Getianella campestris 2.1 1 . 1  1.1 
Aster aipinus + + . 
Sesleria coemlea + . . 
Gentiana verna + . 
Poa alpina t + . 
Compan yes 

Euphorbia angulata 1.1 + + 1.1 
Agrostis tenuis 1.2 1.2 1 .Z 
Anthoxanthum odoratum + 3.3 + 
Primula veris + f 

Crocus vernus + t 

Carlina cynara + t 

Campanula catalaunica t t 

COMENTAR1 luxuriant, ni es troba al peu dels cingles 
o a les depressions (Gc) on  s'acumula la 

El Caricion femginae  dels Alps se- neu. Tampoc no  es trobasobre sol amb 
gons BRAUN-BLANQUET (1 948) té una només Ueugera descarbonatació. Es a 
vicariant als Pirineus, el Primulion intri- dir, creiem que no  s'ha d'incloure dins 
catae. No oblidem, pero, que  el Can- I'alianqa, per altra banda provisional- 
cion ferruginae es troba sobre sols si be ment creada per BRAUN-BLANQUET 
quelcom descarbonatats, sempre amb ( 1948), Primulion in tricatae. De fet, 
reacció icida nul.la o molt feble i que,  a aquesta associació (Gentiano-Trifolie- 
més, es tracta d'un herbassar luxuriant tum montani o Gentiano-Primuletum 
de  peus de cingle o de depressions on  intricatae) i 1'Eryngio ( b o u ~ a t i ) - P l a n -  
s'acumula la neu. Laserpition nestleri taginetum mediae (J.VIGO 1979), po- 
de J. VIGO (1979 b.) s í  que  presenta drien incloure's dins una subalianqa del 
to tes aquestes característiques, i I'asso- Mesobromion erecti, típica de sols des- 
ciació Ranunculo(thorae)-Seslenetum carbonatats de muntanya mitja-alta,amb 
es troba al peu de cingles tan propers humitat alta deguda a la presthcia fre- 
com el de la Clusa. En canvi, i jaentrant qüent de neu a l'hivern, pero sense que  
al punt clau, el Gentiano-Trifolietum el sol arribi a entollarse; d'ambit, si 
montani (A. ROSELL 1978) que  J .  més no,  dins el pre-Pirineus catalans i 
VIGO anomenava (1972) Gentiano-Pri- que  anomenem Criobromion. Ordenats 
muletum intricatae no  és ni un prat els prats de més a menys acidofis, tin- 
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driem la següent catena: Endressio- cetalia curvulae són presents només en 
Nardetum strictae:   en tia no-~rifolietum aquesta zona, a causa que  a l'hivern, si 
montani; Eryngio (bourgati)-Plantagi- mes no durant quatre mesos, la neu co- 
netum mediae: Alchemilletosum flabel- breix bona part de  la superfície. 
latae: E ~ n ~ i o  ( b ~ ~ r g a f i ) - ~ l a t a g i n e t u m  2) Dtaltra banda, el clima no  6s sufi- 
mediae seslenetosum; Festucetum sco- cientment fred perque no hi prolifefi 
panae 0 ,  als estatges inferion, E u ~ h r a -  les especies de Mesobmmion i deis Fes- 
sio-Plantagine tum mediae. tuco-Brometea i no  hi ha  mostres d'una 

ESTUDI DE LES ESPORES 
D'ENDOGONACIES (HIFOMICETS) 
1 DE MICORRIZES 

Una inspecció parcial dels fongs mi- 
corrízics ha revelat la presencia a uns 
70  cm de fondaria d'arrels d e  Pinus un- 
ciata amb alguna micorriza dicotomica- 
men t ramificada, de  color castany forca 
clar (ectomiconiza) en ambdós perfils. 
Aixb reflecteix una bona aireació, mal- 
grat la fondiria, és a dir,  que  el sol és 
porós i no es t i  entollat (MARKS & 
K o z ~ o w s ~ l  1973). 

A part aquesta petita observació 
sobre ectomicorrizes s'han comp tat les 
espores d'Endoganacies, la major part 
segurament de Glomus, essent el resul- 
tat de les lectures en promig d e  8 0  es- 
pores per gram de terra (80,  80,  1 10, 
50). Com és d'esperar, les d e  mida infe- 
rior a 100 microns representen més del 
9 0  % del total. A les mostres preses de  
50  gr de  terra hi havia majorment Glo- 
mus fasciculatus. 

solifluxió patent. Les espores d'Endo- 
gonicies relativament abundants indi- 
quen potser també una activitat biolo- 
gica, al sol, n o  gaire interrompuda pel 
fred excessiu. 

3 )  Un petit nombre d'especies de 
Molinietalia coeruleae 6s reflex de  la 
humitat permanent del terreny que  no  
és, d'altra banda, ni pla ni entollat. 

4) Les especies acidofiles són molt 
nombroses i abundants, mentre que les 
calcífiles to t  al contrari. La majona de 
les especies -i aixo és molt irnportant- 
arrelen només fins a menys de 2 0  cm de  
fondiria, llevat d'una que constitueix 
la sola excepció, la Festuca rubra, que 
arrela fins a un  metre aproximadament. 
La zona d'arrelament de  la majoria de 
les especies, doncs, incloses les calcífi- 
les, és totalment descarbonatada i és 
icida més o men ys moderadamen t. Ara 
bé, malgrat aquest caracter icid, el con- 
tingut de nutrients és alt i a més és alt 
el contingut en calci. 

D I S C U S S I ~  : 
CONCLUSIONS 

IMPLICACIONS EDAFO-BOTANIQUES 
Els prats descrits ocupen la transició 

relació a les característiques cli- entre els de Nardion strictae i els d e  Me- 

mitiques i es considera que :  sobromion erecti típics. Es tracta d'un 
herbei de pastura no gaire exuberant, 

1)  Algunes especies alpines de Cari- no  dallador, subalpí, acidofil amb ten- 
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dkncia muntana i amb algunes plantes -excepte Festuca rubm- les plantes 
no  caicífugues. Es desenvolupen sobre pradenques; i amb un contingut en nu- 
sols relativament profunds, ben airejats, trients alt.  Són sbls bruns eutrofs o 
descarbonatats i poc o molt acids f i i s  bruns icids (CPCS 1967) o hapludoíls 
per sota el nivell d'arrelament de totes típics (Soil Taxonomy 1975). 
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