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17.

Descripció de l’hàbitat (HIC)

Tapissos de molses que es desenvolupen so-
bre els precipitats calcaris que depositen fonts, 
brolladors i xicotets cursos d’aigües carbona-
tades, generalment en caigudes verticals de 
major o menor alçària produïdes per accidents 
topogràfics. El mateix component briofític de 
l’hàbitat contribuïx amb les seues restes a la 
formació de l’edifici de tosques calcàries. La 
seua presència i la circulació constant d’aigua, 
fins i tot, en xicotetes quantitats, caracteritza 
i identifica la part activa de l’hàbitat. Es tracta 
habitualment de formacions de reduïda exten-
sió superficial, amb desenvolupament general-
ment vertical.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es presenta de forma dispersa per bona part del 
territori, generalment associat a ambients de 
muntanya o proximitats de cursos d’aigua. En 
el mapa s’ha assenyalat tan sols una xicoteta representació d’estos.

Interpretació de l’hàbitat

Les espècies indicadores de l’hàbitat són principalment briòfits (Cratoneuron spp., Eucla-
dium verticilatum, etc.), encara que també algunes plantes vasculars resulten característi-
ques d’estos ambients: la falzia de pou (Adiantum capillus-veneris), el jonc negre (Schoenus 
nigricans), la flor de viuda (Trachelium caeruleum), la dolceta d’aigua (Samolus valerandi) o 
diverses espècies de pingüícules (Pinguicula spp.).

No obstant això, el tapís de molses resulta essencial per a la identificació d’este hàbitat i, de 
vegades, penyals regalimants on es desenvolupen comunitats de falzia i pingüícules s’han 
atribuït erròniament a este. Estos penyals regalimants, sense comunitats briofítiques des-

envolupades, corresponen a faciacions higròfiles d’un altre hàbitat, 8210 Pendents rocosos 
calcícoles amb vegetació casmofítica.

En les fases inicials de la formació de l’hàbitat, quan la creació de les tosques és encara 
incipient, solen dominar fisionòmicament les comunitats fontinals de plantes vasculars. No 
obstant això, ha de constatar-se ja la presència del tapís de molses i existir una activa for-
mació de tosques perquè estes comunitats puguen ser atribuïdes a l’hàbitat 7220.

Tipus LPEHT relacionats

54.12 Comunitats fontinals d’aigües dures, sovint formadores de tosques.
54.121 Cons de tosques.
54.122 Comunitats fontinals calcàries.

Annex. Correspondència amb altres tipologies d’hàbitats

EUNIS
C2.12 Hard water springs.

C2.121 Petrifying springs with tufa or travertine formations.
D4.1N Hard water spring mires.

D4.1N1 Middle European calcareous spring mires.

PAL. CLASS.
54.12 Hard water spring mires.

54.121 Middle European tufa springs.
54.122 Middle European calcareous spring mires.

7220

Brolladors petrificants
amb formació de tosques (Cratoneurion)*

Fonts, brolladors o rierols d’aigües carbonatades que generen precipitats calcaris (tuf, 
tosques, tosca calcària) colonitzats per comunitats briofítiques molt específiques, a les 
quals s’associen plantes vasculars característiques.
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7. 3

A pesar d’això, queden encara bones represen-
tacions d’estes comunitats, algunes d’estes 
a penes conegudes. Per a garantir la seua 
conservació, s’han establit un bon nombre 
de microreserves que inclouen bones forma-
cions d’este hàbitat, i altres queden incloses 
en espais naturals protegits. La seua conser-
vació, en tot cas, depén en gran manera de 
l’adequada gestió dels cabals hídrics que les 
alimenten.

Unitats fitosociològiques relacionades

11.2.3. Cratoneuro filicini-Anagallidetum tene-
llae Ríos & Alcaraz 2002.

26.1.4. Eucladio-Adiantetum capilli-veneris Br.-
Bl. ex Horvatic 1934.

26.1.6. Trachelio coerulei-Adiantetum capilli-
veneris O. Bolòs 1957.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es presenten de forma dispersa per bona part del territori, generalment associats a ambien-
ts de muntanya o proximitats de cursos d’aigua. Bons exemples d’estes formacions són el 
Salt de Robert (Castelló), Barchel (València) o el Molí Mató (Alacant).

Caracterització fisionòmica i ecològica

Es tracta d’edificis de tosques de desenvolupament vertical entapissats per molses, asso-
ciats a xicotets cursos d’aigües carbonatades (fonts, brolladors, rierols i, fins i tot, séquies). 
Les espècies dominants i característiques són briòfits, entre els quals destaquen Cratoneu-
ron filicinum i Eucladium verticilatum, però també apareixen plantes vasculars que resulten 
habituals en estes formacions. Entre les més freqüents estan la falzia de pou (Adiantum ca-
pillus-veneris), el jonc negre (Schoenus nigricans), la flor de viuda (Trachelium caeruleum), 
la dolceta d’aigua (Samolus valerandi) o diverses espècies de pingüícules (Pinguicula spp.).

Estes formacions apareixen en molt diversos àmbits bioclimàtics i biogeogràfics, perquè el 
seu principal requeriment ecològic és la contínua circulació d’aigua rica en carbonats.

Estat de conservació, amenaces i gestió

Este hàbitat ha sigut greument alterat per l’home, perquè la seua estricta dependència de la 
circulació d’aigua el fa molt vulnerable davant de les canalitzacions i desviacions de cursos 
d’aigua per a l’aprofitament humà. També la tosca ha sigut utilitzada des d’antic com a 
material de construcció, la qual cosa ha suposat la destrucció total o parcial dels edificis de 
tosques en alguns llocs. La pèrdua de qualitat de l’aigua també ha suposat la degradació 
d’estes formacions en proximitats de granges o urbanitzacions sense clavegueram. Final-
ment, l’adaptació per a ús turístic o recreatiu d’algunes fonts ha suposat en alguns casos 
una greu afectació a l’hàbitat.

  54.121 Cons de tosques

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Cratoneuron filicinum

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Eucladium verticillatum

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Adiantum capillus-veneris

Subprovíncia VALENCIANA Anagallis tenella

Sector Valenciano-Tarraconense Molinia caerulea

Sector Setabenc Schoenus nigricans

Província MEDITERRÀNIA IBÈRICA CENTRAL Pinguicula spp.

Subprovíncia OROIBÈRICA Samolus valerandi

Sector Iberico-Maestratenc Trachelium coeruleum

Subprovíncia CASTELLANA Sonchus aquatilis

Sector Manxec
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Unitats fitosociològiques relacionades

11.2.3. Cratoneuro filicini-Anagallidetum tene-
llae Ríos & Alcaraz 2002.

26.1.4. Eucladio-Adiantetum capilli-veneris Br.-
Bl. ex Horvatic 1934.

26.1.6. Trachelio coerulei-Adiantetum capilli-
veneris O. Bolòs 1957.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es presenten de forma dispersa per bona part 
del territori, generalment associades a cursos 
d’aigua.

Caracterització fisionòmica i ecològica

Comunitats d’herbes higròfiles que es desenvolupen sobre substrats permanentment hu-
mits associats generalment a cursos fluvials i àmbits lacustres, en els quals també es des-
envolupen briòfits i circulen aigües pròximes a la sobresaturació en carbonats. En estos am-
bients, la formació de tosques pot ser encara incipient i la seua disposició és generalment 
horitzontal, i forma dics o barreres. Les espècies característiques són les mateixes que en 
els cons de tosques, però ben sovint en estes formacions les plantes vasculars adquirixen 
més rellevància.

Igual que els cons de tosques, estes comunitats apareixen en molt diversos àmbits biocli-
màtics i biogeogràfics.

Estat de conservació, amenaces i gestió

Estes comunitats presenten habitualment un menor desenvolupament que els cons de tos-
ques, i la seua distribució és ben sovint més dispersa, per la qual cosa no resulten en 
general afectades per processos d’explotació. Les seues principals amenaces estan en la 
disminució, alteració o contaminació dels cursos d’aigua en què es desenvolupen. 

  54.122 Comunitats fontinals calcàries

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Cratoneuron filicinum

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Eucladium verticillatum

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Adiantum capillus-veneris

Subprovíncia VALENCIANA Anagallis tenella

Sector Valenciano-Tarraconense Molinia caerulea

Sector Setabenc Schoenus nigricans

Província MEDITERRÀNIA IBÈRICA CENTRAL Pinguicula spp.

Subprovíncia OROIBÈRICA Samolus valerandi

Sector Iberico-Maestratenc Trachelium coeruleum

Subprovíncia CASTELLANA Sonchus aquatilis

Sector Manxec

C. FabregatPinguicula dertosensis



7. 6C. FabregatTuéjar (València)
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