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Sintàxons o altres unitats tipològiques que hi corresponen

Gestió, usos i problemes de conservació

Indicadors d’interès de conservació

Sobretot territoris ruscínic, olositànic i catalanídic septentrional.

Cap.

La tallada i l’extracció de la fusta es fa en torns que voregen els vint o vint-i-cinc anys; el torn més llarg s’aplica a les plantacions,
originades de plançons, i el més curt a arbres de rebrot. La tala i la neteja del sotabosc provoquen una profunda pertorbació de l’hàbitat.
Per això el sotabosc és molt irregular.

Distribució general dins Europa 5 espai iberooccità (Catalunya i Occitània)

Freqüència dins el territori català 3 bastant comú

Forma d’implantació territorial 2 superfícies mitjanes

Diversitat florística 1 baixa

Grau de maduresa 1 condicionat per l’activitat humana

Amenaça 1 no amenaçat

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

Cap.

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

Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus orientalis var. acerifolia) i altres planifolis de sòls
humits 

83g

[RMM]

Planta cultivada
Platanus orientalis var. acerifolia (plàtan)

Estrat arbustiu i lianoide
Clematis vitalba (vidalba) •
Rubus ulmifolius (esbarzer) •
Rubus caesius (romegueró) •
etc.

Estrat herbaci
Chenopodium album (blet) •
Brachypodium phoenicoides (fenàs) •
etc.

Arbredes caducifòlies formades per plàtans disposats de manera
ordenada, amb un sotabosc lianoide i herbaci, en general dens,
però molt divers segons com siguin els tractaments que s’hi fan i
la seva periodicitat.

Plantacions de plàtans (Platanus orientalis var. acerifolia) i d’altres
arbres planifolis de sòls humits83.3251+

Ecologia

Flora principal 

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa (i muntanya mitjana, a
l’estatge submontà).

Ambients que ocupa – Planes dels riberals.
Clima – Mediterrani (o medioeuropeu).
Substrat i sòl – Sòls generalment al·luvials, lleugers, amb la

capa freàtica força alta.

Aspecte

dom. ab. sign. sec.

Distribució dins el territori català

Gestió, usos i problemes de conservació

Plantació de plàtans vora l’estany de Sils (la Selva). G. Mercadal




