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44.812
Sintàxons o altres unitats tipològiques que hi corresponen

44.812

Alocars, de les rieres i rambles de les contrades marítimes
Vinco-Viticetum agnicasti O. Bolòs 1956

Distribució dins el territori català
Territoris ruscínic i catalanídic septentrional (i central).

Aspecte
Bosquina caducifòlia, poc ombrívola,
amb dominància d’aloc, de vegades
acompanyat de tamarius i de
magraners. Generalment apareix en
forma de taques poc extenses.
Sovint incorpora plantes ruderals i
heliòfiles.
Lavatera olbia. X. Font

Ecologia

Gestió, usos i problemes de conservació

Àrees biogeogràfiques – Terra
baixa: contrades marítimes
subhumides.
Ambients que ocupa – Rambles i
rieres de règim irregular.
Clima – Mediterrani marítim,
sobretot subhumit.
Substrat i sòl – Principalment
substrat silici i sòls lleugers,
arenosos.
Alocar a la Reguerada (Alt Empordà). E. Carrillo

Com bona part de les comunitats de ribera, ha sofert alteracions i sovint apareix en estat fragmentari i molt empobrit, particularment al
sud del Llobregat. Caldria prendre mesures per conservar els exemples que encara en queden i per afavorir-ne la reinstauració en els
llocs on abans era freqüent.

Indicadors d’interès de conservació
Distribució general dins Europa
Freqüència dins el territori català
Forma d’implantació territorial
Diversitat florística
Grau de maduresa
Amenaça
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Flora principal
dom.

Estrat arbustiu
Vitex agnus-castus (aloc)
Lavatera olbia
Rubus ulmifolius (esbarzer)
Punica granatum (magraner)
Estrat herbaci
Vinca major (vinca)
Satureja calamintha (rementerola)
Aloc. A. Ferré
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■ Tipus d’hàbitats d’interès comunitari (annex I de la Directiva 97/62/UE) corresponents
•

92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea)
■ Unitats de la llegenda de la Cartografia dels hàbitats a Catalunya (1:50.000) que el representen

•
•
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