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15f Brolles i timonedes amb ruac (Ononis
tridentata), trincola (Gypsophila
hispanica)..., dels sòls guixencs, sobretot
a les contrades interiors

Brolles i timonedes d’alçària variable (0,3-1 m) en
funció de les plantes que hi dominen. S’hi reconeix un
estrat arbustiu clar, sota del qual hi ha un estrat her-
baci de recobriment variable. En formen part un con-
junt reduït d’espècies adaptades a la presència de
guix (sulfat càlcic) al sòl.

Territoris sicòric,  ausosegàrric i catalanídic central i
meridional; Prepirineus meridionals centrals.

Utilitzades, sobretot en el passat, com a pastura per al
bestiar oví i cabrum.

Hàbitats CORINE 

1520* Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia)

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa: contrades
mediterrànies interiors.
Ambients que ocupa – Espais oberts, costers i
terrenys erosionats.
Clima – Mediterrani continental.
Substrat i sòl – Sòls guixencs (amb sulfat càlcic).

Flora principal

Arbustos
Ononis tridentata (ruac) • •
Gypsophila hispanica (trincola) • •
Rosmarinus officinalis (romaní) •

Mates i herbes
Helianthemum squamatum • •
Lepidium subulatum • •
Herniaria fruticosa • •
Brachypodium retusum (llistó) •
Thymus vulgaris (farigola, timó) •
Reseda stricta (gandalla estreta) •
Launaea pumila (llició bord) •
Artemisia herba-alba (botja pudent) •

Líquens
Psora decipiens •
Diploschistes diacapsis •
Squamarina spp. •
Fulgensia spp. •

dom. ab. sign. sec.

Aspecte

Ecologia

Distribució dins el territori català

Usos i problemes de conservació

15.921 Brolles amb dominància de trincola
(Gypsophila hispanica), de sòls guixencs, de les
contrades interiors
Ononidetum tridentatae Br.-Bl. et O. Bolòs 1957

Exclusiu. Dominant, juntament amb el 15.923
15.922 Timonedes amb Helianthemum squamatum,

de terraprims i sòls compactes, guixencs, sovint
amb crosta de guix superficial
Herniario fruticosae-Helianthemetum squamati
O. Bolòs 1996
Helianthemetum squamati Br.-Bl. et O. Bolòs 1957

Exclusiu. Minoritari.
15.923 Brolles de ruac (Ononis tridentata), de sòls

argilosos guixencs
Ononidetum tridentatae Br.-Bl. et O. Bolòs 1957
Erico-Thymelaeetum tinctoriae (Br.-Bl. et al.) A. et
O. Bolòs 1950 subass. ononidetosum

Exclusiu. Dominant juntament amb el 15.921
15.924+ Timonedes de Lepidium subulatum, de sòls

guixencs pulverulents, de les contrades interiors
Lepidietum subulati Br.-Bl. et O. Bolòs 1957

Exclusiu. Minoritari

Tipus d’hàbitats d’interès comunitari

Afectades puntualment per incendis, sobrepastura i
canvis en els usos del sòl. La rompuda sovint compor-
ta moviments de terres importants.

Les comunitats més madures es regeneren amb difi-
cultat quan han estat alterades per la sobreexplotació
o per l’erosió del sòl.
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Superfície cartografiada 
6.593,4415 ha
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