
Bidens tripartita • •
Bidens frondosa • •
Xanthium italicum (llapassa borda) • •
Polygonum persicaria (herba presseguera) • •
Polygonum lapathifolium (presseguera borda) • •
Rorippa sylvestris • •
Chenopodium glaucum (moll farinell) •
Polygonum mite •
Myosoton aquaticum (morró d’aigua) •

24.52 

Sintàxons o altres unitats tipològiques que hi corresponen

Indicadors d’interès de conservació

Existent a tots els territoris, fora dels Pirineus centrals.

Bidentetum tripartitae W. Koch 1926
Rorippo-Agrostietum stoloniferae (Moor) Oberd. et Müll. 1961
Xanthio-Polygonetum persicariae O. Bolòs 1957
Myosoto aquatici-Bidentetum frondosae O. Bolòs, J. M. Monts. et Romo 1988

Atès que la fluctuació del nivell de l’aigua condiciona el
desenvolupament d’aquesta vegetació, la regulació artificial dels
cursos d’aigua pot dificultar-ne la preservació.

Distribució general dins Europa 2 àrea europea extensa (Europa central, penetrant

parcialment a l’Europa meridional)

Freqüència dins el territori català 2 comú

Forma d'implantació territorial 2 superfícies mitjanes 

Diversitat florística 3 alta

Grau de maduresa 2 poc madur 

Amenaça 1 no amenaçat

n Tipus d’hàbitats d’interès comunitari (annex I de la Directiva 97/62/UE) corresponents

3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) [Només si

l’hàbitat correspon a rius, lògicament] 

n Unitats de la llegenda de la Cartografia dels hàbitats a Catalunya (1:50.000) que el representen

Llits i marges de rius, o vores d’embassaments, sense vegetació llenyosa densa 24a

[JG]

Herbassars terofítics densos, de fins a 1,5 m d’alçària. En formen
part espècies higròfiles i nitròfiles de cicle vital curt, que es
desenvolupen al final de l’estiu o a la tardor, quan el nivell de
l’aigua és mínim.

Comunitats de teròfits alts –Polygonum lapathifolium (presseguera
borda), Chenopodium glaucum (moll farinell), Xanthium italicum
(llapassa borda), Bidens frondosa...–, nitròfiles, de fangars de les
vores de riu

24.52 

Ecologia

Flora principal

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa i muntanya mitjana.
Ambients que ocupa – Vores de cursos d’aigua.
Clima – Mediterrani o medioeuropeu.
Substrat i sòl – Sòls argilosos o sorrencs, inundats

periòdicament.

Aspecte

dom. ab. sign. sec.

Distribució dins el territori català

Gestió, usos i problemes de conservació

Herbassars nitròfils a les vores del Segre, prop d’Albatàrrec (Segrià). J.A. Conesa

Bidens frondosa. A. Pérez-Haase

Presseguera borda. G. Mercadal
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