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Distribució dins el territori català

Sintàxons o altres unitats tipològiques que hi corresponen

Gestió, usos i problemes de conservació

Indicadors d’interès de conservació

Territoris ruscínic, catalanídic i sicòric.

Astero-Paspaletum vaginati O. Bolòs 1988
Paspalo-Agrostietum verticillatae Br.-Bl. 1936

Trifolio fragiferi-Cynodontetum Br.-Bl. et O. Bolòs 1957
Lippio-Panicetum repentis O. Bolòs 1957

Les formacions que es troben al litoral tenen problemes de conservació derivats de la freqüentació i el trepig excessius a les àrees
turístiques.

Distribució general dins Europa 2 àrea europea extensa (regió mediterrània)

Freqüència dins el territori català 3 bastant comú

Forma d'implantació territorial 2 superfícies mitjanes

Diversitat florística 2 mitjana

Grau de maduresa 1 essencialment inestable

Amenaça 1 no amenaçat 

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

3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d’àlbers i salzes [Si l’hàbitat va lligat

a rius permanents, és clar] 

3290 Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion [Si l’hàbitat va lligat a rius intermitents, és clar] 

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]

Paspalum distichum (gram d’aigua) • •
Paspalum vaginatum • •
Polypogon viridis • •
Panicum repens (panissola) •

Herbassars graminoides, de fins a mig metre d’alçària, que
assoleixen elevats valors de recobriment. Hi són presents
espècies higròfiles i alhora nitròfiles que suporten un cert grau de
compactació del sòl. Sovint es tracta de gespes clarament
dominades per una única espècie, a la qual acompanyen altres de
més esporàdiques. En funció del tipus de substrat i de la humitat
edàfica s’estableix la dominància d’una planta o d’una altra.

Gespes de Polypogon viridis, Paspalum distichum, P. vaginatum...,
nitròfiles, de fangars de les vores de riu i del litoral, a terra baixa24.53 

Ecologia

Flora principal

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa i litoral marítim.
Ambients que ocupa – Vores de cursos d’aigua i fangaars del

litoral.
Clima – Mediterrani.
Substrat i sòl – Sòls argilosos, humits o temporalment inundats.

Aspecte

dom. ab. sign. sec.

Poblament de gram d’aigua al marge del Segre, prop de Seròs (Segrià). J.A. Conesa

Gram d’aigua. J.A. Conesa
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