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44h Alberedes (i pollancredes) amb vinca
(Vinca difformis), de la terra baixa (i de
la muntanya mitjana)

Bosc caducifoli d’àlbers, sovint barrejats amb altres
arbres de ribera, com ara oms i freixes de fulla petita.
Els estrats arbustiu i herbaci són força irregulars i
més aviat pobres, bé que hi destaquen algunes her-
bes molt típiques, com és la mateixa vinca. Quan l’hà-
bitat és alterat, pot esdevenir inextricable per l’abun-
dància d’arbustos espinosos. A les comarques meri-
dionals s’empobreix en espècies eurosiberianes.

Territoris catalanídic i ausosegàrric i àrees properes.

Aprofitament forestal.

Ha estat molt alterada i sovint convertida en terres
agrícoles (conreus, plantacions de pollancres) aprofi-
tant la qualitat del sòl i la capa freàtica poc profunda.
Encara que menys, la contaminació i les captacions de
les aigües, l’expansió d’espècies exòtiques, les nete-
ges de lleres o les canalitzacions també suposen un
problema de conservació. Als indrets més inaccessi-
bles o menys productius sembla que està en procés de
recuperació, a conseqüència de l’abandonament de
cultius o, més rarament, de repoblacions específiques.

Hàbitats CORINE 

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera

Superfície cartografiada 
2.168,4943 ha

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa, principal-
ment a les contrades marítimes subhumides.
Ambients que ocupa – Marges de rius i rieres, en
indrets inundats només esporàdicament.
Clima – Mediterrani marítim.
Substrat i sòl – Terres al·luvials, amb un nivell de la
capa freàtica poc profund però força estable.

Flora principal 

Estrat arbori
Populus alba (àlber) • •
Populus nigra (pollancre) • •
Ulmus minor (om) •
Fraxinus angustifolia (freixe de fulla petita) •

Estrats arbustiu i lianoide
Rubus ulmifolius (esbarzer) •
Hedera helix (heura) •
Rubus caesius (romegueró) •

Estrat herbaci
Vinca difformis (vinca) • •
Arum italicum (sarriassa) •
Aristolochia longa •
Viola alba (violeta de bosc) •
Brachypodium sylvaticum (fenàs de bosc) •

dom. ab. sign. sec.

Aspecte

Ecologia

Distribució dins el territori català

Usos i problemes de conservació

44.6111+ Alberedes (i pollancredes) amb vinca (Vinca
difformis), de la terra baixa (i de la muntanya mitjana)

Vinco-Populetum albae (O. Bolòs et R. Mol.) O.
Bolòs 1962

Tipus d’hàbitats d’interès comunitari
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