32d

Cadequers (màquies o garrigues amb
Juniperus oxycedrus arborescent), no
litorals

Aspecte
Matollars o bosquines irregulars, per un seguit d’1 a 2
m d’alçària, en què abunda el càdec, sovint en forma
d’individus arborescents, acompanyat d’altres arbustos xeròfils mediterranis i d’algun arbret (pi blanc,
carrasca). Entremig, a les petites clarianes, hi ha
mates i herbes, relativament banals, i roca al descobert. Quasi totes les plantes són de fulla estreta, fins i
tot acicular, i més o menys endurida, en consonància
amb la sequedat ambiental de l’hàbitat a l’estiu i la
poca reserva d’aigua edàfica de què sol disposar.

Ecologia
Àrees biogeogràfiques – Terra baixa (més aviat
contrades interiors). Muntanya mediterrània. Més
rarament, muntanya mitjana: estatge submontà.
Ambients que ocupa – Costers solells, serrats i
carenes, en llocs molt calents a l’estiu, amb acusats
contrastos de temperatura.
Clima – Mediterrani, preferentment continental, o
mediterrani muntanyenc.
Substrat i sòl – Roques calcàries. Sòl irregular,
pedregós o rocallós, carbonàtic, molt sec a l’estiu.

reduir-ne la superfície a mitjà termini. Localment és
afectat per la realització de treballs forestals no selectius.
Es tracta d’un matollar estès secundàriament per
desforestació, que en el paisatge primigeni es devia
limitar a vessants solells rocallosos.

Hàbitats CORINE
32.1311 Cadequers (màquies o garrigues amb abundància de Juniperus oxycedrus arborescent), no litorals
Rhamno-Quercetum cocciferae Br.-Bl. et O. Bolòs
(1954) 1957
Quercetum cocciferae Br.-Bl. 1924
Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. et O. Bolòs (1956)
1957
etc.

Tipus d’hàbitats d’interès comunitari
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars

Superfície cartografiada
Flora principal

3.374,0510 ha
dom. ab. sign. sec.

Estrat arbustiu
Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus (càdec)
Rosmarinus officinalis (romaní)
Juniperus phoenicea subsp. phoenicea (savina)
Quercus coccifera (coscoll)
Estrat herbaci
Rubia peregrina (rogeta)
Brachypodium retusum (llistó)
Thymus vulgaris (farigola, timó)
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Distribució dins el territori català
Prepirineus (sobretot els centrals) i, més localment,
territoris ausosegàrric, sicòric i catalanídic central i
meridional; fins a uns 1.000 m d’altitud.

Usos i problemes de conservació
Sense ús.
El càdec és sensible als incendis, ja que té un creixement lent i no es regenera amb facilitat. En zones amb
sòl més o menys profund el creixement del bosc pot
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