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32aa Boixedes (matollars de Buxus
sempervirens), de la muntanya mitjana
(i de les contrades mediterrànies)

Matollars o bosquines d’alçada variable (0,5-2 m)
que, tot i essent sovint molt extensos, solen estar for-
mats per claps discontinus, separats per superfícies
pradenques o rocalloses. La dominància de l’espècie
principal els dóna un aspecte relativament auster i
constant al llarg de tot l’any.
La definició d’aquesta unitat basada en l’abundància
del boix, que té una ecologia força àmplia, fa que pre-
senti una certa diversitat, reflectida sobretot en la
resta del component vegetal.

Pirineus i territoris olositànic, ausosegàrric i catalaní-
dic central i meridional, des de pocs metres d’altitud
fins a uns 1.800 m.

Sense ús.

Allà on el sòl és més o menys profund, el creixement del
bosc pot reduir-ne la superfície a mitjà termini.

Es troba secundàriament molt estès a causa de l’abando-
nament de la pastura en grans àrees antigament desfo-
restades. A les terres més rocalloses, és una vegetació
permanent.

Hàbitats CORINE 

5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels ves-
sants rocosos [només si són dominades pel boix i
són formacions permanents]

Àrees biogeogràfiques – Muntanya mitjana i mun-
tanya mediterrània.
Ambients que ocupa – Sobretot vessants rocallo-
sos, carenes i serrats; per abandonament de la pastu-
ra o per desforestació, també vessants amb bon sòl.
Clima – Medioeuropeu o mediterrani muntanyenc.
Substrat i sòl – Roques més o menys carbonàti-
ques. Quasi sempre sòls rocallosos, rics en carbonats,
generalment bàsics.

Estrat arbustiu
Buxus sempervirens (boix) • •
Ononis fruticosa (gavó) • •
Amelanchier ovalis (corner) • •
Genista scorpius (argelaga) •

Estrats subarbustiu i herbaci 
Hepatica nobilis (herba fetgera) • •
Arctostaphylos uva-ursi (boixerola) •
Primula veris subsp. columnae (cucut) •
Teucrium chamaedrys (camedris) •
Cruciata glabra (creuera) •

dom. ab. sign. sec.

Aspecte

Ecologia

Distribució dins el territori català

Usos i problemes de conservació

32.641+ Boixedes (matollars de Buxus sempervirens) de
la muntanya mitjana (i de les contrades mediter rànies)
Violo willkommii-Quercetum fagineae Br.-Bl. et O.
Bolòs 1950
Buxo sempervirentis-Juniperetum phoeniceae
Rivas Mart. 1969 (incl. Stipo-Juniperetum phoeni-
ceae auct.)
Jasmino-Buxetum sempervirentis O. Bolòs 1973
Buxo-Cistetum laurifolii Carreras, Carrillo,
Masalles, Ninot et Vigo 1993
Buxo sempervirentis-Quercetum pubescentis Br.-
Bl. (1915) 1932
Teucrio-Santolinetum pectinis X. Font 1989
Rhamno saxatilis-Buxetum (De Bannes-Puygiron)
Tx. 1952 
Buxo sempervirentis-Fagetum Br.-Bl. et Suspl.
1937 em. Br.-Bl. 1952 
Helleboro-Fagetum O. Bolòs (1948) 1957 
Pteridio-Quercetum pubescentis (Suspl.) O. Bolòs
1988
etc.

Exclusiu de la unitat i, de molt, el més probable.
32.642+ Matollars d’Ononis fruticosa, sovint amb

Buxus sempervirens (boix), calcícoles, de la muntan-
ya mitjana poc plujosa i de les contrades interiors
Ononido fruticosae-Buxetum sempervirentis (Br.-
Bl. et O. Bolòs) O. Bolòs 1960

Exclusiu de la unitat, però poc probable, atesa la
seva distribució geogràfica reduïda.

Tipus d’hàbitats d’interès comunitari
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Superfície cartografiada 
24.871,5173 ha
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