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41n Rouredes de roure valencià (Quercus
faginea o híbrids), calcícoles, 
de la muntanya mitjana poc plujosa
(i de terra baixa)

Boscos dominats pel roure valencià o per algun dels
híbrids que hi estan emparentats, de fullatge poc
dens, de manera que l’estrat arbustiu és important,
constituït sobretot per plantes adaptades a viure a
mitja ombra. Al sotabosc s’hi fan un bon nombre d’es-
pècies mediterrànies.

Prepirineus centrals i territoris ausosegàrric i catala-
nídic central i meridional.

Aprofitament forestal de la llenya i, eventualment,
pasturats.

Històricament part d’aquests boscos van ser tallats
per aconseguir terreny de pastura o de conreu i sovint
reemplaçats per pinedes de pinassa i, més rarament,
de pi roig. Afectats per incendis forestals, també van
ser molt explotats i sovint presenten una estructura
artificialitzada. Actualment, però, es troben en fase de
recuperació i estan recolonitzant superfícies impor-
tants.

A conseqüència de l’abandonament de les explota-
cions forestals i a causa, també, dels grans incendis
de les dècades passades que van destruir moltes hec-
tàrees de pineda, s’està produint un lent procés de
recuperació d’aquestes rouredes. Cal conservar els
boscos existents i vetllar perquè la regeneració natu-
ral segueixi el seu curs.

Hàbitats CORINE 

9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus
faginea) i de roure africà (Quercus canariensis)

Superfície cartografiada 
2.1334,1254 ha

Àrees biogeogràfiques – Muntanya mediterrània
continental. Muntanya mitjana: estatge submontà.
Terra baixa: contrades mediterrànies interiors.
Aquestes rouredes fan la transició entre els boscos
caducifolis de tendència centreeuropea i la vegetació
esclerofil·la típicament mediterrània.
Ambients que ocupa – A les zones més altes i poc
seques, aquestes comunitats es desenvolupen en
qualsevol orientació. En els territoris més secs i més
càlids, cerquen les orientacions obagues.
Clima – Mediterrani muntanyenc sec, medioeuropeu
submediterrani o mediterrani continental.
Substrat i sòl – Sòls relativament profunds i carbo-
natats.

Flora principal 

Estrat arbori
Quercus faginea (roure valencià) • •
Quercus x cerrioides (roure cerrioide) • •
Quercus x subpyrenaica (roures híbrids) • •
Acer monspessulanum (auró negre) •
Acer opalus subsp. granatense (blada) •
Pinus nigra subsp. salzmannii (pinassa) •

Estrat arbustiu
Buxus sempervirens (boix) • •
Coronilla emerus (coronil·la boscana) •
Genista patens (ginestera) •
Rosa pimpinellifolia •

Estrat herbaci
Hepatica nobilis (herba fetgera) •
Aphyllanthes monspeliensis (jonça) •
Brachypodium phoenicoides (fenàs) •
Rubia peregrina (rogeta) •
Geum sylvaticum •
Paeonia officinalis subsp. microcarpa (peònia) •
Primula veris subsp. columnae (cucut) •
Viola willkommii (viola) •

dom. ab. sign. sec.
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Distribució dins el territori català

Usos i problemes de conservació

41.7713 Boscos de roure valencià (Quercus faginea o
híbrids), calcícoles, de la muntanya mitjana poc
plujosa (i de terra baixa)
Violo willkommii-Quercetum fagineae Br.-Bl. et O.
Bolòs 1950

Tipus d’hàbitats d’interès comunitari
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