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La nostra Comunitat, situada a la vora del Mediterrani, 
amb més de 400 quilòmetres de costes i un interior mun-
tanyós fruit del contacte del Sistema Ibèric i de les serres 
prebètiques, alberga una gran diversitat d’ambients i de 
paisatges. Els factors geogràfics, climàtics i històrics que 
caracteritzen el territori valencià condicionen l’existència 
en este d’un ric mosaic d’hàbitats naturals i seminaturals, 
singularitzats sovint per la presència d’una flora especia-
litzada (i, de vegades única) que constituïx un dels nostres 
valors naturals més rellevants. 

La riquesa florística del territori valencià pot qualificar-
se d’extraordinària. Comptem amb més de 3.500 plantes 
vasculars, de les quals més del 10% són endemismes, i 
d’estos 64 són exclusius valencians. Recau per tant en les 
nostres mans una important labor de conservació d’este 
patrimoni. I la millor manera de conservar és conéixer, en 
este cas conéixer els hàbitats en què es refugia una part 
d’esta flora singular.

Amb el Manual d’Identificació dels Hàbitats Protegits en 
el Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell, pel qual es 
crea i regula el Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Ame-
naçades i es regulen mesures addicionals de conservació 
a les que s’establixen, per als dits hàbitats, a través de la 
Xarxa Natura 2000, volem facilitar la interpretació d’alguns 
d’estos hàbitats a la nostra Comunitat, concretament 
aquells que sobreïxen per albergar espècies endèmiques, 
amenaçades o rares, o bé aquells que són més fràgils o 
tenen major risc de desaparició, amb les conseqüències 
que això tindria al seu torn per a la conservació de la nos-
tra flora.

Per això és tan important conéixer i, especialment, di-
vulgar les seues característiques, la seua localització, les 
seues amenaces, etc., perquè la societat en el seu conjunt 
conega estos hàbitats i puguem, entre tots, preservar el 
nostre ric patrimoni natural.

Sr. Julià Àlvaro Prat
Secretari Autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic

PRÒLEG
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La Comunitat Europea, amb l’objectiu de poder aplicar de 
manera coherent i regularitzada les disposicions referents 
a la conservació de la naturalesa, va desenvolupar el pro-
grama CORINE (Coordination of Information on the Envi-
ronment), i a través d’este, el projecte CORINE Biotopes 
(1988), que va establir una classificació jeràrquica dels 
principals tipus d’hàbitat del territori dels estats mem-
bres. Una revisió posterior i una ampliació de la tipologia 
proposada va donar com a resultat un catàleg raonat que, 
amb el nom de CORINE biotopes manual, Habitats of the 
European Community (1991), codifica, enumera i descriu 
breument les dites unitats ambientals. Poc després es va 
promulgar la Directiva d’Hàbitats (Directiva 92/43/CEE del 
Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació 
dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres), que 
basant-se en la tipologia d’hàbitats del CORINE biotopes 
manual, establix una llista d’hàbitats considerats d’interés 
comunitari, i establix les bases per a la creació d’una xarxa 
d’àrees especials de conservació, amb el nom de Natura 
2000, amb l’objectiu de garantir la conservació d’estos1. 
Posteriorment, la Directiva 97/62/CE del Consell, de 27 
d’octubre de 1997, per la qual s’adapta al progrés científic 
i tècnic la Directiva 92/43/CEE, va establir per a la identi-
ficació dels hàbitats d’interés comunitari (HIC) una nova 
codificació homogènia de quatre xifres, el codi Natura 

2000, que substituïa el codi CORINE original dels HIC en el 
sistema jeràrquic d’esta tipologia.

El projecte inicial de la nova cartografia d’hàbitats de la 
Comunitat Valenciana va desenvolupar i va adaptar en 
2009 la tipologia del manual de biòtops CORINE per a 
establir la llista d’hàbitats CORINE de la Comunitat Va-
lenciana com a tipologia de vegetació del projecte. Este 
plantejament va estar fonamentat principalment en la 
relació directa entre hàbitats CORINE i hàbitats d’interés 
comunitari —la identificació i delimitació dels quals a es-
cala de detall era l’objectiu final de la cartografia— i en 
la coherència amb comunitats autònomes veïnes (Cata-
lunya i Aragó) que havien triat esta mateixa tipologia per 
a la cartografia dels seus territoris. Però este sistema de 
classificació d’hàbitats va deixar d’actualitzar-se a nivell 
europeu en 1991, i presentava el problema de no tindre 
una compatibilitat completa amb la classificació EUNIS 
(European Nature Information System), desenvolupada a 
partir de 1999 per iniciativa, entre altres institucions, de 
l’Agència Europea del Medi Ambient (EEA) i recomanada 
per la Directiva Inspire (Directiva 2007/2/CE del Parla-
ment Europeu i del Consell, de 14 de març de 2007, per la 
qual s’establix una infraestructura d’informació espacial a 
la Comunitat Europea) per a la identificació dels hàbitats 

INTRODUCCIÓ

1 Text adaptat de Vigo, J., Carreras, J. & Ferré, A. eds. (2005) Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum I, Introducció. Departament de Medi Ambient 
i Habitatge. Generalitat de Catalunya.
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en els països membres. Esta classificació és un sistema 
paneuropeu global per a facilitar la descripció harmonit-
zada i l’arreplega de dades a través d’Europa per mitjà 
de la utilització de criteris objectius per a la identifica-
ció d’hàbitats. És també jeràrquica i cobrix tots els tipus 
d’hàbitats des del natural a l’artificial, i tant terrestres com 
d’aigua dolça i marina.

D’altra banda, la classificació d’hàbitats de la Unió Europea 
de 1991 es va estendre al conjunt de la regió Paleàrtica a 
partir de 1993, per mitjà d’una adaptació de la tipologia 
CORINE, amb la inclusió de la Classificació de la Vege-
tació Nòrdica, que va resultar en el que es denomina la 
Classificació d’Hàbitats del Paleàrtic (Palaearctic Hàbitats 
Classification, PAL. CLASS.) que convergix en bona part, a 
nivell del concepte d’hàbitats, amb la classificació EUNIS, 
encara que no en la codificació d’estos.

Coincidint amb el desenvolupament de les primeres fases 
de la cartografia d’hàbitats valenciana, la Direcció General 
de Medi Natural i Política Forestal, del Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí, va crear el Grup de Treball 
de l’Inventari d’Hàbitats, amb l’objectiu de determinar el 
sistema de classificació d’hàbitats que s’ha de seguir per a 
elaborar una llista patró dels hàbitats espanyols. Este grup 
de treball, format per representants de les administracions 
mediambientals de les distintes comunitats autònomes 
i per experts en vegetació, va acordar en la segona reu-
nió celebrada a Madrid el 30 de març de 2011, elaborar 
la Llista Patró Espanyola dels Hàbitats Terrestres (LPEHT) 
a partir del sistema biòtops CORINE. Es va acordar igual-
ment que la llista hauria d’incloure la correspondència amb 
els hàbitats de la classificació EUNIS, una descripció con-
sensuada dels hàbitats que permetera una interpretació 
homogènia en tot el territori, i una relació de sintàxons 
amb els quals pogueren correspondre’s els hàbitats. Per 
a aconseguir estos objectius, es va plantejar des del Grup 
de Treball de l’Inventari d’Hàbitats, en el procés de des-
envolupament de la LPEHT, adaptar els hàbitats CORINE 
d’Espanya, definits per Catalunya, Aragó i la Comunitat Va-
lenciana majoritàriament, a la codificació i concepte de la 
classificació del Paleàrtic, i utilitzar esta com a passarel·la 
per a l’equivalència dels nous codis LPEHT amb els codis 
de la tipologia EUNIS. Encara que el desenvolupament de 
la LPEHT encara no ha conclòs, sí que es pot considerar 
completa la seua adaptació per als hàbitats de la Comuni-
tat Valenciana.

El projecte de Cartografia d’Hàbitats de la Comunitat Va-
lenciana a escala 1:10.000, iniciat en 2009, continua 
desenvolupant-se, i des dels seus inicis va tindre com un 
dels principals objectius la identificació, localització i de-

limitació dels hàbitats protegits per l’annex IV del Decret 
70/2009, de 22 de maig, del Consell, pel qual es crea i re-
gula el Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades i 
es regulen mesures addicionals de conservació. Estos hà-
bitats, coincidents majoritàriament amb hàbitats d’interés 
comunitari, i identificats en el citat annex pel codi Natura 
2000, diferixen en la seua definició, en alguns casos, amb 
el concepte de l’HIC corresponent. Per això, es va pensar 
en la conveniència de disposar d’un manual d’identificació 
d’estos hàbitats per al nostre territori, i van encarregar a 
Carlos Fabregat, que dirigia l’equip de cartografia de camp 
format per Jaume X. Soler, Javier Fabado i Joan Casabó, 
una sèrie de fitxes descriptives dels diferents hàbitats 
d’interés comunitari.

Estes fitxes van servir de base per a l’elaboració de les 
que ací presentem. Es van revisar per tècnics del Servi-
ci de Vida Silvestre, de la Conselleria d’Agricultura, Medi 
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per a 
donar-les un enfocament més divulgatiu, ja que han de 
dirigir-se a un públic ampli, no sols a especialistes. Perquè 
foren de fàcil comprensió pels no especialistes, es va afe-
gir un apartat d’interpretació per a facilitar la identificació 
de l’hàbitat i la seua diferenciació amb hàbitats afins amb 
què pogueren confondre’s. I, finalment, a pesar de no dis-
posar encara de la cartografia completa del territori, es van 
afegir mapes de distribució per a cada un dels tipus, en 
funció de la informació disponible en el Servici.

Amb este manual pretenem col·laborar a identificar 
els hàbitats que es mencionen en l’annex IV del Decret 
70/2009. Es tracta d’hàbitats ja arreplegats en la Directiva 
d’Hàbitats, però que tenen un significat addicional en el 
nostre territori; corresponen a ecosistemes rars, fràgils, 
amb risc de desaparició o que alberguen una elevada con-
centració d’espècies protegides o endèmiques, per la qual 
cosa estos hàbitats hauran de ser objecte d’atenció i tutela 
en els procediments d’avaluació d’impacte ambiental i ava-
luació ambiental de plans i programes. Fins i tot les activi-
tats o actuacions no sotmeses a avaluació que provoquen 
la destrucció total o parcial, el deteriorament o l’alteració 
significativa d’un hàbitat protegit, dels seus components 
o del seu estat de conservació queden prohibides, excep-
te l’autorització motivada i pública de la direcció general 
competent en matèria de biodiversitat, que podrà exigir 
l’aplicació de mesures correctores o compensatòries. Per 
això, la seua identificació en el camp és molt important per 
a tots els actors implicats: promotors, consultors, admi-
nistració i societat en general.

A l’hora d’interpretar estos hàbitats s’han seguit els cri-
teris indicats en l’annex IV, per la qual cosa s’han deixat 
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fora algunes comunitats vegetals que, encara que estant 
arreplegades en el Manual d’Interpretació d’Hàbitats de 
la Unió Europea, no reunixen els requisits pels quals 
van ser inclosos en el Decret 70/2009. Entre els hàbi-
tats arreplegats en l’annex IV citat està el 9560* Boscos 
mediterranis endèmics amb Juniperus [a aplicar a les 
formacions de savina de muntanya (Juniperus sabina) 
i/o savina turífera (J. thurifera)], i s’indica explícitament 
que es fa referència també a les formacions de savina 
de muntanya. En este cas són formacions corresponents 
amb el sintàxon Junipero sabinae-Pinetum ibericae, que 
s’engloben segons els manuals d’interpretació d’hàbitats 
de la Unió Europea dins del codi 4060. Seguint eixe criteri 
hem afegit una fitxa de l’hàbitat 4060 pel que fa a savi-
nars de muntanya.

La informació inclosa en els diferents apartats de cada 
fitxa pretén ser útil per a la identificació d’estos hàbitats, i 
està pensada per a un públic ampli, de manera que també 
el no expert trobe en estes elements suficients que facili-
ten el seu reconeixement sobre el terreny. Per als hàbitats 
protegits del Decret 70/2009 s’utilitzen els codis Natura 
2000, perquè són, com ja s’ha indicat, hàbitats d’interés 
comunitari (HIC), i es presenten ordenats per este codi i 

agrupats en els grans tipus d’hàbitats que definix la Di-
rectiva 92/43/CEE. Addicionalment s’afig un asterisc als 
hàbitats que la directiva interpreta com a prioritaris. Tam-
bé s’utilitzen altres classificacions d’hàbitats, ja mencio-
nades, com són la Llista Patró Espanyola d’Hàbitats Te-
rrestres, EUNIS i la Classificació d’Hàbitats del Paleàrtic. 
Les correlacions entre HIC, EUNIS i PAL. CLASS. poden 
trobar-se a http://eunis.eea.europa.eu.

Estructura de les fitxes

En el manual es presenten dos tipus de fitxes. Les prin-
cipals corresponen als hàbitats protegits del Decret 
70/2009, en el seu concepte general, equivalent al dels 
hàbitats d’interés comunitari de la Directiva 92/43/CEE. I 
addicionalment, s’inclouen per a cada un d’estos hàbitats 
unes fitxes complementàries que descriuen i detallen els 
diversos tipus de la LPEHT que corresponen a la diversitat 
florística i biogeogràfica de l’hàbitat protegit en el territori 
de la Comunitat Valenciana.

La informació, en cada un dels tipus de fitxa, s’organitza 
com s’indica a continuació:

Hábitat 3170 Estanys temporals mediterranis*. La Vall d’Ebo (Alacant). Fotografia: Jaume X. Soler.

http://eunis.eea.europa.eu/
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· Fitxes d’hàbitat protegit

Encapçalament
S’indica el codi Natura 2000 de l’HIC de referència de 
l’hàbitat i la seua denominació, junt amb una breu frase 
diagnòstica que sintetitza el concepte general de l’hàbitat.

Descripció de l’hàbitat (HIC)
Es descriuen les seues característiques generals com a 
Hàbitat d’Interés Comunitari, particularitzades quan és ne-
cessari a les formacions vegetals presents a la Comunitat 
Valenciana i el seu entorn.

Distribució a la Comunitat Valenciana
Es dóna una idea general de la seua distribució, incloent-hi 
tota la diversitat de tipus, i s’afig un mapa amb quadrícules 
UTM 10x10 km en dàtum ETRS89. 

Per a cada un dels tipus relacionats s’afig en la fitxa co-
rresponent un nou mapa amb l’extensió exclusiva del 
tipus en qüestió. Atés que no s’ha completat encara la 
cartografia d’hàbitats en tot el territori, les distribucions 
mostrades en estos mapes han de considerar-se com a 
orientatives.

Interpretació de l’hàbitat
Es donen les claus diagnòstiques que ajuden a distingir 
l’hàbitat concret en la naturalesa, i a diferenciar-lo dels que 
siguen pròxims.

Tipus LPEHT relacionats
Es mostra l’arbre de l’estructura jeràrquica dels tipus de la 
Llista Patró Espanyola d’Hàbitats Terrestres (LPEHT) que 
s’inclouen en l’Hàbitat d’Interés Comunitari de referèn-
cia, i s’ajusta quan és necessari al concepte restringit de 
l’hàbitat protegit. Es mostren ací marcats en gris els tipus 
LPEHT per als quals es desenvolupa a continuació una fi-
txa complementària.

Annex. Correspondència amb altres tipologies d’hàbitats
Es correlacionen els distints tipus de la LPEHT amb les 
llistes EUNIS 2007 i PAL. CLASS. (Paleàrtic 1999).

A manera d’exemple, en la pàgina següent de cada una 
de les fitxes s’ha inclòs fotografies dels hàbitats descrits 
o de les espècies més representatives per a facilitar-ne la 
identificació.
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Encapçalament
S’indica el codi de la tipologia LPEHT i la denominació.

Caracterització fisionòmica i ecològica
Es donen claus de l’ambient on es desenvolupa i de les 
formacions vegetals que el representen, perquè tant per 
l’aspecte general com per l’organització espacial de les 
plantes predominants, puga reconéixer-se amb certesa 
l’hàbitat. S’afig a més, atenent a la composició de la ve-
getació i a les condicions ecològiques, informació sobre 
l’adscripció a territoris biogeogràfics2 i sobre els tàxons 
característics que en faciliten la identificació.

Estat de conservació, amenaces i gestió
Es comenta en termes generals l’estat de conservació de 
l’hàbitat al nostre territori, i s’inclouen referències a llocs 
d’interés comunitari (LIC), zones d’especial conservació 
(ZEC), parcs naturals i/o microreserves de flora (MRF) on 

està representat quan siga pertinent.

Unitats fitosociològiques relacionades
Es mencionen els sintàxons que puguen correspondre en 
major grau amb l’hàbitat, i es prenen com a referència les 
unitats i la codificació del treball Syntaxonomical checklist 
of vascular plant communities of Spain and Portugal to 
association level i les seues addicions (Rivas-Martínez et 
al., 2001, 2002)3. Quan se cita algun sintàxon no inclòs en 
este treball, en lloc del codi s’indica “s.c.”

Distribució a la Comunitat Valenciana
Distribució exclusiva del tipus LPEHT corresponent al 
nostre territori. Per a la representació de la distribució de 
cada un dels hàbitats s’ha utilitzat en alguns casos, com 
a informació complementària, la disponible en el Sistema 
d’Informació de la Vegetació Ibèrica i Macaronèsica, SIVIM 
[http://www.sivim.info].

· Fitxes de tipus LPEHT

2 Segons la tipologia biogeogràfica de Rivas-Martínez adoptada en Mateo, G., Crespo, M.B. & Laguna, E. (2011) Flora Valentina, 1. Fundació de la 
Comunitat Valenciana per al Medi Ambient. València.
3 Rivas-Martínez, S., Fernández-González, F., Loidi, J., Lousa, M. & Penas, A. (2001) Syntaxonomical checklist of vascular plant communities of Spain 
and Portugal to association level. ItineraGeobotanica, 14: 5-341. Rivas-Martínez, S., Díaz, T.E., Fernández-González, F., Izco, J., Loidi, J. Lousa, M. & 
Penas, A. (2002) Vascular plant communities of Spain and Portugal. Addenda to the syntaxonomical checklist of 2001. ItineraGeobotanica, 15 (1): 
5-432; 15 (2): 433-922.

http://www.sivim.info
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1240

Penya-segats amb vegetació de les costes mediterrànies 
amb Limonium spp. endèmics

Costes rocoses del litoral mediterrani amb comunitats vegetals rupícoles aerohalòfiles, 
en les quals resulten característiques Crithmum maritimum i diverses espècies de Limo-
nium, moltes de les quals són endemismes d’àrea restringida.

Descripció de l’hàbitat (HIC)

Relleus rocosos litorals, en primera línia de 
costa, colonitzats per plantes vasculars adap-
tades a la salinitat que produïxen els temporals, 
les esguitades i els aerosols marins. Resulten 
indicadores de l’hàbitat el fenoll marí (Crith-
mum maritimum), la safanòria marina (Daucus 
gingidium) i diverses espècies d’ensopegueres 
(Limonium spp.), generalment endemismes de 
distribució restringida que aporten una àmplia 
variabilitat biogeogràfica a estes comunitats, 
que s’inclouen fitosociològicament en l’orde 
Crithmo-Limonietalia.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Este hàbitat presenta bones extensions al litoral 
septentrional de Castelló i en la pràctica tota-
litat del litoral alacantí. Apareix puntualment a 
la província de València, a l’entorn del Cap de 
Cullera, i a les Illes Columbretes, localitzades 56 
quilòmetres a l’est del litoral central de Castelló.

Interpretació de l’hàbitat

Les espècies indicadores, que habitualment solen anar acompanyades per altres no estric-
tament litorals, són les que identifiquen l’hàbitat, encara que la seua presència o cobertura 
puga ser minoritària. De fet, este tipus de vegetació sol presentar una estructura prou oberta 
i una cobertura escassa. Penya-segats o costes rocoses sense vegetació vascular o amb 
tipus de vegetació que no incloguen les espècies diagnòstiques indicades no corresponen 
a este hàbitat.

Tipus LPEHT relacionats

18.22 Comunitats de penya-segats del mar de Tetis.
18.221 Comunitats de penya-segats de l’oest del mar de Tetis (litoral mediterrani, sud-

oest ibèric, Ceuta i Melilla).
18.2212 Comunitats de penya-segats del litoral mediterrani gal·loibèric.

18.22124 Penya-segats rocosos septentrionals castellonencs, amb Limonium girar-
dianum.

18.22125 Penya-segats i roques volcàniques de les Illes Columbretes, amb Daucus 
gingidium ssp. commutatus i Sonchus tenerrimus ssp. dianae.

18.22126 Penya-segats rocosos del litoral central valencià, amb Limonium dufourii.
18.22127 Penya-segats rocosos del litoral diànic, amb Limonium rigualii.
18.22128 Penya-segats del litoral alacantí central i meridional, amb Limonium par-

vibracteatum.

J. X. SolerXàbia (Alacant)
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Annex. Correspondència amb altres tipologies d’hàbitats

EUNIS
B3.33 Tethyan sea-cliff communities.

B3.331 Western Tethyan sea-cliff communities.
B3.3312.ES Comunitats de penya-segats del litoral mediterrani gal·loibèric.

B3.33124.ES Penya-segats rocosos septentrionals castellonencs, amb Limonium 
girardianum.

B3.33125.ES Penya-segats i roques volcàniques de les Illes Columbretes, amb Dau-
cus gingidium ssp. commutatus i Sonchus tenerrimus ssp. dianae.

B3.33126.ES Penya-segats rocosos del litoral central valencià, amb Limonium du-
fourii.

B3.33127.ES Penya-segats rocosos del litoral diànic, amb Limonium rigualii.
B3.33128.ES Penya-segats del litoral alacantí central i meridional, amb Limonium 

parvibracteatum.

PAL. CLASS.
18.22 Tethyan sea-cliff communities.

18.221 Western Tethyan sea-cliff communities.
18.2212 Gallo-Iberian sea-cliff communities.

18.22124.ES Penya-segats rocosos septentrionals castellonencs, amb Limonium 
girardianum.

18.22125.ES Penya-segats i roques volcàniques de les Illes Columbretes, amb Dau-
cus gingidium ssp. commutatus y Sonchus tenerrimus ssp. dianae.

18.22126.ES Penya-segats rocosos del litoral central valencià, amb Limonium du-
fourii.

18.22127.ES Penya-segats rocosos del litoral diànic, amb Limonium rigualii.
18.22128.ES Penya-segats del litoral alacantí central i meridional, amb Limonium 

parvibracteatum.

J. X. SolerXàbia (Alacant)
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Caracterització fisionòmica i ecològica

Penya-segats baixos, pobres en espècies, caracteritzats per la presència de Limonium gi-
rardianum i L. virgatum, acompanyats ocasionalment per l’endemisme local L. perplexum 
a l’entorn de Torre de la Badum (Peníscola). Els seus relleus relativament suaus faciliten 
la colonització per espècies de la màquia i pels matolls serials de la vegetació continental 
adjacent, per la qual cosa resulta freqüent la presència de margallons (Chamaerops humilis) 
o llentiscles (Pistacia lentiscus), entre altres espècies.

Estat de conservació, amenaces i gestió

Estos penya-segats han sigut menys afectats per les infraestructures turístiques que la resta 
de formacions del litoral valencià. No obstant això, els relleus suaus faciliten la freqüentació 
de banyistes o pescadors, per la qual cosa les plantes característiques poden patir danys per 
trepitjament. També este perfil baix exposa més les comunitats vegetals que el colonitzen a 
l’efecte dels temporals.

El Parc Natural de la Serra d’Irta inclou una bona representació d’este hàbitat junt amb 
algunes de les poblacions de les espècies més valuoses, com ara Limonium perplexum. 
També la xarxa de microreserves de flora manté una bona representació d’este hàbitat, com 
són els casos de: MRF “Torreta Colomera”, “Torre de la Badum” i “Cala Argilaga”, totes al 
nord de Castelló.

Unitats fitosociològiques relacionades

19.1.6. Crithmo-Limonietum girardiani Costa 1982.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es distribuïxen per la meitat septentrional del 
litoral castellonenc, a les comarques de la Plana 
Alta i el Baix Maestrat.

  18.22124 Penya-segats rocosos septentrionals castellonencs,
amb  Limonium girardianum

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Crithmum maritimum

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Limonium girardianum

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Limonium virgatum

Subprovíncia VALENCIANA Limonium perplexum

Sector Valenciano-Tarraconense Sporobolus pungens

C. FabregatLa Renegada, Orpesa (Castellón)
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Caracterització fisionòmica i ecològica

Roques volcàniques del litoral de les Illes Columbretes, colonitzades per comunitats vege-
tals caracteritzades per la safanòria marina (Daucus gingidium ssp. commutatus) i el lletsó 
marí (Sonchus tenerrimus ssp. dianae). El fenoll marí (Crithmum maritimum) resulta en 
general escàs, encara que està ben representat en els illots Mascarat i Llop. No forma part 
d’esta comunitat cap espècie del gènere Limonium.

Estat de conservació, amenaces i gestió

L’estat de conservació d’este hàbitat pot considerar-se bo en les illes Ferrera, Foradada i 
Llop, però apareix escàs i empobrit florísticament a l’Illa Grossa, on ha sigut afectat per 
l’ocupació humana.

En l’actualitat, la protecció de l’arxipèlag com a reserva natural ha afavorit la seua conser-
vació, però els forts temporals que ocasionalment impacten contra les seues costes poden 
produir efectes negatius sobre les espècies més sensibles. També la xarxa de microreserves 
de flora ha col·laborat a la conservació d’este hàbitat: MRF “Illa Ferrera” i “Illa Foradada”.

Unitats fitosociològiques relacionades

19.1.8. Dauco commutati-Sonchetum dianii O. Bolòs, Folch & Vigo in O. Bolòs 1989.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es restringix exclusivament a l’arxipèlag de les 
Illes Columbretes.

  18.22125 Penya-segats i roques volcàniques de les Illes Columbre-
tes, amb Daucus gingidium ssp. commutatus i 
Sonchus tenerrimus ssp. dianae

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Daucus gingidium ssp. commutatus

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Sonchus tenerrimus ssp. dianae

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Crithmum maritimum

Subprovíncia VALENCIANA Beta maritima

Sector Valenciano-Tarraconense Reseda hookeri

Mesembryanthemum nodiflorum

C. FabregatLa Ferrera, Illes Columbretes (Castelló)
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Caracterització fisionòmica i ecològica

Penya-segats rocosos en general baixos i de pendents no molt acusats, caracteritzats per la 
presència de l’endemisme valencià Limonium dufourii, acompanyat sovint per L. virgatum, 
junt amb altres espècies característiques com ara el fenoll marí (Crithmum maritimum), la 
salsona (Inula crithmoides), el donzell marí (Artemisia caerulescens) o el plantatge marí  
(Plantago crassifolia).

Estat de conservació, amenaces i gestió

El desenvolupament urbanístic del litoral de Cullera ha suposat una seriosa amenaça per a 
este hàbitat, que alberga una reduïda població de l’endemisme L. dufourii. En l’actualitat, 
esta població està inclosa en la MRF “Cap de Cullera”, que resulta fonamental per a la con-
servació d’este hàbitat. 

L’excés de freqüentació i la presència d’espècies al·lòctones invasores escapades de jardins 
particulars suposen les principals afectacions sobre l’hàbitat.

Unitats fitosociològiques relacionades

19.1.4. Crithmo-Limonietum dufourii Costa 1982.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es restringix en l’actualitat a l’entorn del Cap de 
Cullera, a la província de València. Es trobava 
present també al Cap d’Orpesa (Castelló), però 
la urbanització d’esta zona i la construcció del 
port esportiu en van provocar la desaparició.

  18.22126 Penya-segats rocosos del litoral central valencià,
amb Limonium dufourii

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Crithmum maritimum

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Limonium dufourii

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Limonium virgatum

Subprovíncia VALENCIANA Inula crithmoides

Sector Setabenc Plantago crassifolia

Artemisia caerulescens

J. FabadoCullera (València)
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Caracterització fisionòmica i ecològica

Penya-segats generalment alts, amb forts pendents molt exposats als vents marins ca-
rregats de sal, colonitzats per espècies molt adaptades a estes dures condicions de vent, 
abrasió marina i aigua amb alta concentració de sals. Estes comunitats, molt laxes i pobres 
en espècies, inclouen dos endemismes d’àrea molt restringida, Limonium rigualii i L. sco-
pulorum, que caracteritzen este hàbitat. En els Muntanyars de Xàbia estos penya-segats 
s’enriquixen amb L. interjectum, un altre endemisme exclusiu d’este entorn.

Estat de conservació, amenaces i gestió

L’intens desenvolupament turístic del litoral de la Marina Alta ha generat notables afec-
tacions a este hàbitat i les seues espècies característiques. En uns casos, a causa de 
l’ocupació directa de l’hàbitat per edificacions o passejos marítims, i en altres, per excés de 
freqüentació, es constata una regressió de les espècies indicadores. La presència d’espècies 
al·lòctones escapades de jardins particulars contribuïx també a la degradació de l’hàbitat, i 
és en l’actualitat l’amenaça més greu sobre estes comunitats.

Estos penya-segats es mantenen ben conservats en llocs de difícil accés. A més, es duen a 
terme treballs de conservació sobre l’hàbitat, i en la Cala de la Granadella hi ha una microre-
serva de flora, la MRF “Cova del Llop Marí”, on es realitza el seguiment de l’evolució de les 
poblacions d’espècies característiques.

En la xarxa de microreserves estan presents també a: “Les Rotes (A, B i C)”, “Cap de Sant 
Antoni”, “Illot de la Mona”, “Platja del Portitxol”, “Cap de la Nau” i “Cala del Portitxolet”.

En la xarxa Natura 2000 està ben representat en els LIC El Montgó i als penya-segats de la 
Marina.

Unitats fitosociològiques relacionades

s.c.  Crithmo-Limonietum rigualii M.B. Cres-
po, De la Torre & M. Costa 2003.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es restringix a les costes de la Marina Alta, 
des de les Rotes, a Dénia, al Portet de Moraira 
(Teulada).

  18.22127 Penya-segats rocosos del litoral diànic,
amb Limonium rigualii

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Crithmum maritimum

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Limonium rigualii

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Limonium scopulorum

Subprovíncia VALENCIANA Daucus gingidium ssp. hispanicus

Sector Setabenc Asteriscus maritimus

Sonchus tenerrimus ssp. dianae

J. X. SolerXàbia (Alacant)
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Caracterització fisionòmica i ecològica

Penya-segats de tipologia diversa, en general alts, constituïts de vegades per materials 
consolidats, rocosos, o més sovint per margues i altres materials blans que es desprenen 
amb facilitat. Florísticament, estan caracteritzats per la presència de Limonium parvibrac-
teatum i L. cossonianum, junt amb altres espècies com ara la sempreviva (Helichrysum 
decumbens) o l’asterisc de marina (Asteriscus maritimus). L’espí blanc (Lycium intri-
catum), arbust espinós propi d’ambients halonitròfils semiàrids, s’incorpora també ben 
sovint a estos penya-segats, especialment en els de naturalesa margosa.

Estat de conservació, amenaces i gestió

Igual que els penya-segats de la Marina Alta, estes formacions han sigut afectades pel des-
envolupament urbanístic del litoral, amb les conseqüències de pèrdua de superfície, excés 
de freqüentació i degradació per presència d’espècies al·lòctones. 

No obstant això, es mantenen zones ben conservades a causa de la seua dificultat d’accés. 
En el Parc Natural de la Serra Gelada hi ha una bona representació d’este tipus d’hàbitat i 
altres zones, com el Cap Roig (Orihuela), estan protegides amb la figura de microreserva 
de flora.

Unitats fitosociològiques relacionades

19.1.2. Crithmo-Helichrysetum decumbentis Rigual 1972.
19.1.16. Limonio cossoniani-Lycietum intricati Esteve 1973 corr. Alcaraz, P. Sánchez, De la 

Torre, Ríos & J. Alvarez 1991 (subas. limonietosum parvibracteati M.B. Crespo, 
De la Torre & M. Costa 2003).

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es presenten de forma discontínua per bona 
part del litoral central i meridional de la provín-
cia d’Alacant, amb el seu límit septentrional a 
l’entorn del Penyal d’Ifach, on contacten amb 
les comunitats equivalents dels penya-segats 
diànics.

  18.22128 Penya-segats del litoral alacantí central i meridional, 
amb Limonium parvibracteatum

J. X. SolerTorrevieja (Alacant)

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Crithmum maritimum

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Limonium parvibracteatum

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Limonium cossonianum

Subprovíncia VALENCIANA Helichrysum decumbens

Sector Setabenc Asteriscus maritimus

Província MURCIANO-ALMERIENSE Lycium intricatum

Sector Alacantino-Murcià
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Tipus LPEHT relacionats

15.8 Estepes salines mediterrànies (Limonietalia).
15.81 Comunitats de limòniums (Limonium sp. pl.), de sòls salins, molt secs a l’estiu.

15.811 Estepes de limòniums iberotirrèniques.
15.8111 Estepes d’ensopegueres (Limonium spp.) del sud-est ibèric.
15.8112 Estepes d’ensopegueres (Limonium spp.) d’òptim manxec.
15.8114 Estepes d’ensopegueres (Limonium spp.) del litoral mediterrani del nord-est 
ibèric.
15.82 Espartars (estepes amb Lygeum spartum), de sòls salins, molt secs a l’estiu

15.821 Estepes salines ibèriques de Lygeum spartum.
15.8211 Estepes salines de Lygeum spartum del sud-est ibèric.
15.8212 Estepes salines de Lygeum spartum d’òptim manxec.

Annex. Correspondència amb altres tipologies d’hàbitats

EUNIS
E6.1 Mediterranean inland salt steppes.

E6.11 Mediterranean Limonium salt steppes.
E6.111 Ibero-Tyrrhenian sea-lavender steppes.

E6.12 Mediterranean Lygeum spartum salt steppes.

PAL. CLASS.
15.8 Mediterranean salt steppes.

15.81 Mediterranean sea-lavender salt steppes.
15.811 Ibero-Tyrrhenian sea-lavender steppes.

15.8111 Southeast Iberian sea-lavender steppes.
15.8112 Manchegan sea-lavender steppes.
15.8114 Western Mediterranean sea-lavender steppes.

15.82 Mediterranean esparto salt steppes.
15.821 Iberian esparto salt steppes.

15.8211 Southeast Iberian esparto salt steppes.
15.8212 Manchegan esparto salt steppes.

Descripció de l’hàbitat (HIC)

Formacions riques en plantes perennes que 
solen colonitzar sòls humits —però general-
ment no inundats— per aigües salines proce-
dents de l’arrossegament superficial de sals 
en dissolució, exposats a una dessecació esti-
val extrema que arriba a provocar la formació 
d’eflorescències salines. Apareixen ben sovint 
associades a complexos salins de conques en-
dorreiques, on ocupen preferentment les parts 
més seques del gradient d’humitat edàfica. 
També poden aparéixer en la banda més seca 
dels marenys i saladars costaners.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es presenta estés per diversos punts del litoral 
de tota la Comunitat, i en conques salines in-
teriors de les províncies de València i Alacant.

Interpretació de l’hàbitat

A més de les fàcies més característiques, dominades per diverses espècies del gènere Li-
monium, les formacions que s’adscriuen a este hàbitat corresponen sovint a herbassars 
dominats per la gramínia estèpica Lygeum spartum (l’espart bord), especialment en les 
conques salines interiors, encara que també en este cas apareixen, junt amb el mencionat 
espart bord, diverses espècies d’ensopegueres. Estes últimes arriben a ser dominants en 
les formacions litorals, on l’espart bord resulta rar o absent. La presència d’espècies de Li-
monium caracteritza els espartars salins i els diferencia d’altres formacions amb presència 
d’espart bord, sobre sòls no salins, que no corresponen a este hàbitat.

1510 Estepes salines mediterrànies (Limonietalia)*

Herbassars generalment oberts, d’aspecte graminoide o dominat per plantes arroseta-
des, que es desenvolupen sobre sòls salins compactes, secs a l’estiu però amb humitat 
i, fins i tot, inundació estacional, propis de depressions salines interiors i les parts més 
seques dels saladars litorals.
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Caracterització fisionòmica i ecològica

Herbassars dominats per ensopegueres (Limonium spp.), que formen bandes de vegetació 
ben definides al voltant de llacunes o depressions salines, sobre sòls amb elevada con-
ductivitat. Este tipus de vegetació es pot diferenciar dels prats jonqueres dels marenys 
salins (Juncetalia maritimi) perquè estos creixen sobre sòls amb inundació més regular, 
únicament amb presència ocasional de Limonium narbonense. Al contrari, els herbassars 
de Limonietalia estan dominats per una gran varietat d’espècies endèmiques del gènere 
Limonium i es desenvolupen sobre sòls amb humitat hivernal freqüent, però molt esporà-
dicament inundats.

En els llocs on estos herbassars halòfils han sigut destruïts o en les seues etapes de subs-
titució, apareixen alguns teròfits suculents, com ara Mesembryanthemum crystallinum, M. 
nodiflorum o Aizoon hispanicum.

Estat de conservació, amenaces i gestió

Les estepes salines han estat sotmeses a prolongats processos d’alteració i degradació. 
Este hàbitat està sovint associat amb les llacunes costaneres, les quals han sigut de ve-

gades transformades per a cultius. A més, el 
drenatge de les zones humides costaneres ha 
alterat el balanç hídric d’estos ecosistemes, i ha 
afavorit l’entrada en estos medis d’halòfits més 
tolerants i ubiqüistes que desplacen les valuo-
ses espècies endèmiques de Limonium. Més 
recentment, moltes estepes salines han sigut 
destruïdes pel desenvolupament urbanístic del 
litoral i les seues infraestructures associades.

Les estepes salines incloses en zones humides 
costaneres han sigut protegides pel govern va-
lencià per mitjà de la declaració de parcs na-
turals i el Catàleg de Zones Humides. A més, 
la xarxa de microreserves de flora també con-
tribuïx de manera eficaç a la protecció de les 
estepes salines, perquè degut a la quantia i di-
versitat d’espècies endèmiques que alberguen, 
la figura protegix nombrosos exemples d’este 
hàbitat: MRF “Marjal dels Moros” (Sagunt, Va-
lència), “El Codo” (Crevillent, Alacant), “Salines 
de Pinet” (Santa Pola, Alacant), “Saladar de Fontcalent” (Alacant, Alacant), “El Fondo”, 
“Bassa Sud” (Elx, Alacant), “Rambla de las Salinas” (Requena, València), entre altres.

Unitats fitosociològiques relacionades

23.5.1. Artemisio gallicae-Limonietum virgatae Br.-Bl. 1933 nom. mut. propos.
23.9.1. Artemisio gallicae-Limonietum angustebracteati Costa & Boira 1981.
23.9.8. Senecioni auriculae-Limonietum furfuracei Rigual 1968 nom. mut. propos.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Estes formacions es presenten en diversos punts del litoral i, de forma més escassa, en 
conques salines interiors de les províncies de València i Alacant.

  15.811 Estepes de limòniums iberotirrèniques4

4 Les espècies de Limonium que apareixen en estes formacions i els àmbits biogeogràfics que ocupen, permeten 
diferenciar diversos subtipus d’este hàbitat, tres dels quals estan presents a la Comunitat Valenciana: 15.8111 Este-
pes d’ensopegueres (Limonium spp.) del sud-est ibèric; 15.8112 Estepes d’ensopegueres (Limonium spp.) d’òptim 
manxec; i 15.8114 Estepes d’ensopegueres (Limonium spp.) del litoral mediterrani del nord-est ibèric.

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Limonium angustebracteatum

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Limonium cofrentanum

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Limonium densissimum

Subprovíncia VALENCIANA Limonium dufourii

Sector Valenciano-Tarraconense Limonium furfuraceum

Sector Setabenc Limonium mansanetianum

Província MEDITERRÀNIA IBÈRICA CENTRAL Limonium sucronicum

Subprovíncia CASTELLANA Artemisia caerulescens

Sector Manxec Plantago crassifolia

Província MURCIANO-ALMERIENSE

Sector Alacantino-Murcià
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Caracterització fisionòmica i ecològica

Herbassars alts i generalment oberts, d’aspecte graminoide, dominats fisionòmicament per 
la presència de l’espart bord (Lygeum spartum), que ben sovint és acompanyat per enso-
pegueres (Limonium spp.) o altres espècies pròpies de medis halòfils, com ara Senecio 
auricula. La presència d’estos indicadors halòfils i la seua situació en cubetes o depressions 
que arrepleguen escolaments d’aigües carregades de sals, permeten diferenciar este hàbitat 
dels espartars sobre algeps, que corresponen a l’hàbitat d’interés comunitari 1520*.

La presència de tàxons indicadors, especialment espècies de Limonium d’àrea restringida, 
i l’àmbit biogeogràfic que ocupen, diferencia diversos subtipus d’este hàbitat a Espanya. En 
el nostre territori, apareixen representacions dels espartars salins d’òptim manxec, amb L. 
lobetanicum com a espècie indicadora, en l’interior central i meridional de la província de 
València. A la província d’Alacant, es desenvolupen les estepes salines d’espart bord del 
sud-est ibèric, on resulten característics L. caesium, L. delicatulum y L. furfuraceum.

Estat de conservació, amenaces i gestió

Estes formacions també han patit les transformacions agrícoles dels seus sòls i les rom-
pudes per a repoblacions forestals, a pesar de desenvolupar-se en substrats que no són 
especialment aptes per als cultius o el creixement de masses forestals.

Extensions importants d’este hàbitat estan 
incloses en el Parc Natural i LIC Gorges del 
Cabriol.

Unitats fitosociològiques relacionades

23.8.3. Senecioni castellani-Lygeetum sparti 
Rivas Goday & Rivas-Martínez in Ri-
vas-Martínez & Costa 1976 corr. De 
la Torre, M.A. Alonso & Vicedo 2000.

23.9.4. Limonietum caesio-delicatuli Rigual 1968.
23.9.5. Limonio caesii-Lygeetum sparti Rivas-

Martínez & Alcaraz in Alcaraz 1984.
23.9.8. Senecioni auriculae-Limonietum furfu-

racei Rigual 1968 nom. mut. propos.
s.c.  Lygeo sparti-Limonietum lobetanici J. 

Gómez 2011.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es presenta majoritàriament en conques salines 
interiors de la províncies de València i Alacant, encara que també apareix, de forma més 
escassa, en el litoral alacantí central i meridional.

  15.821 Estepes salines ibèriques de Lygeum spartum5

5 A l’àmbit de la Comunitat Valenciana es reconeixen dos subtipus per a estes formacions: 15.8211 Estepes salines 
de Lygeum spartum del sud-est ibèric, i 15.8212 Estepes salines de Lygeum spartum d’òptim manxec.

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Lygeum spartum

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Limonium caesium

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Limonium delicatulum

Subprovíncia VALENCIANA Limonium furfuraceum

Sector Setabenc Limonium lobetanicum

Província MEDITERRÀNIA IBÈRICA CENTRAL Senecio auricula

Subprovíncia CASTELLANA Artemisia herba-alba

Sector Manxec Atriplex glauca

Província MURCIANO-ALMERIENSE

Sector Alacantino-Murcià
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1520 Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia)*

Matolls de tipologia diversa que s’establixen sobre els afloraments algepsencs de la Pe-
nínsula Ibèrica. Nombroses espècies endèmiques caracteritzen ecològicament i biogeo-
gràficament les diferents comunitats vegetals que constituïxen este hàbitat.

Descripció de l’hàbitat (HIC)

Comunitats vegetals, sovint arbustives, que 
es desenvolupen específicament sobre aflo-
raments algepsencs, des d’algeps més o 
menys purs fins a margues algepsenques i 
altres substrats mixtos amb menor quantitat 
d’algeps. Presenten una variada tipologia a la 
Península Ibèrica i, en funció d’estes variants, 
resulten dominades per diverses espècies 
dels gèneres Gypsophila, Ononis, Lepidium, 
Teucrium, Helianthemum o Lygeum, principal-
ment. Algunes espècies del gènere Limonium 
són pròpies de substrats algepsencs i caracte-
ritzen florísticament algunes comunitats gip-
sícoles; no obstant això, la seua presència en 
estes formacions rares vegades és dominant.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Àmpliament distribuït en el territori allí on apa-
reixen els substrats litològics que condicionen la seua presència, sobretot en zones interiors 
de les províncies de València i Alacant.

Interpretació de l’hàbitat

Este hàbitat el constituïxen diversos tipus de matolls i timonedes de port mitjà o baix, que 
solen actuar com a etapes de substitució de formacions forestals o garrigues sobre substrats 
rics en sulfats. Estan caracteritzats florísticament per diversos indicadors gipsòfils, entre els 
quals destaquen, com a més freqüents en el nostre territori, Ononis tridentata, Gypsophila 
hispanica, Helianthemum squamatum, Teucrium lepicephalum i T. libanitis. En este sentit, 
els matolls serials sense presència d’espècies indicadores no han de considerar-se com a 
incloses en este hàbitat, encara que es desenvolupen sobre substrats algepsencs.

En nombroses formacions, també destaquen les crostes brioliquèniques que poden arribar a 
tindre recobriments significatius6.

Tipus LPEHT relacionats

15.91 Matolls gipsícoles del centre de la Península Ibèrica.
15.911 Matolls gipsícoles de l’altiplà central, amb Helianthemum squamatum, Thymus 

lacaitae, Herniaria fruticosa o Centaurea hyssopifolia.
15.92 Matolls gipsícoles de la vall de l’Ebre i de la conca alta del Túria, amb Gypsophila 

hispanica.
15.921 Matolls oberts rics en Gypsophila hispanica.
15.922 Timonedes gipsòfiles amb Helianthemum squamatum, de sòls prims compactes, 

sovint amb formació de crosta superficial d’algeps.
15.923 Matolls d’Ononis tridentata, de sòls calcareoalgepsencs més o menys profunds.
15.924 Timonedes de Lepidium subulatum, de sòls algepsencs pulverulents.

15.93 Matolls gipsícoles del sud-est ibèric.
15.931 Matolls laxos d’Anabasis articulata, generalment sobre litosòls.
15.932 Matolls amb abundància d’Ononis tridentata, sobre sòls algepsencs o margosoal-

gepsencs.
15.933 Timonedes amb abundància de Teucrium lepicephalum, generalment acompanyat 

per Helianthemum squamatum i Ononis tridentata.
15.934 Timonedes amb abundància de Teucrium libanitis.

15.9341 Timonedes amb abundància de Teucrium libanitis, generalment acompanyat 
per Helianthemum squamatum i Ononis tridentata.

15.9342 Timonedes amb abundància de Teucrium libanitis, junt amb Gypsophila 
struthium, d’òptim continental.

6 Sobre els algeps miocens, destaca la presència de determinades espècies liquèniques i briofítiques endèmiques 
o d’àrea molt restringida, com ara Acarospora placodiiformis, Buellia zoharyi, Collema coccophorum, Fulgensia 
poeltii, Lecidea circinarioides, Lepraria isidiata, Psora saviczii o Teloschistes lacunosus, entre altres líquens, i Cros-
sidium aberrans, Pterygoneurum sampaianum, Riccia crustata, Tortula brevissima, T. caninervis o T. revolvens var. 
obtusata, entre els briòfits.
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Annex. Correspondència amb altres tipologies d’hàbitats

EUNIS
F6.71 Central Iberian gypsum scrubs.

F6.711 Meseta gypsum scrubs.
F6.72 Ebro gypsum scrubs.

F6.721 Gypsophila hispanica garrigues.
F6.722 Helianthemum squamatum garrigues.
F6.723 Ononis tridentata garrigues.
F6.724.ES Timonedes de Lepidium subulatum, de sòls algepsencs pulverulents.

F6.73 Southeastern Iberian gypsum scrubs.
F6.731.ES Matolls laxos d’Anabasis articulata, generalment sobre litosòls.
F6.732.ES Matolls amb abundància d’Ononis tridentata, sobre sòls algepsencs o margo-

soalgepsencs.
F6.733.ES Timonedes amb abundància de Teucrium lepicephalum, generalment acom-

panyat per Helianthemum squamatum i Ononis tridentata.
F6.734.ES Timonedes amb abundància deTeucrium libanitis.
F6.735.ES TTimonedes amb abundància de Teucrium libanitis, generalment acompanyat 

per Helianthemum squamatum iOnonis tridentata.
F6.736.ES Timonedes amb abundància de Teucrium libanitis, junt amb Gypsophila 

struthium, d’òptim continental.

PAL. CLASS.
15.91 Central Iberian gypsum scrubs.

15.911 Meseta gypsum scrubs.
15.92 Ebro gypsum scrubs.

15.921 Gypsophila hispanica garrigues.
15.922 Helianthemum squamatum garrigues.
15.923 Ononis tridentata garrigues.
15.924.ES Timonedes de Lepidium subulatum, de sòls algepsencs pulverulents.

15.93 Southeastern Iberian gypsum scrubs.
15.931.ES Matolls laxos d’Anabasis articulata, generalment sobre litosòls.
15.932.ES Matolls amb abundància d’Ononis tridentata, sobre sòls algepsencs o margo-

soalgepsencs.
15.933.ES Timonedes amb abundància de Teucrium lepicephalum, generalment acom-

panyat per Helianthemum squamatum i Ononis tridentata.
15.934.ES Timonedes amb abundància de Teucrium libanitis.

15.9341.ES Timonedes amb abundància de Teucrium libanitis, generalment acompan-
yat per Helianthemum squamatum i Ononis tridentata.

15.9342.ES Timonedes amb abundància de Teucrium libanitis, junt amb Gypsophila 
struthium, d’òptim continental.

Serra de Crevillent (Alacant) J. X. Soler
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Caracterització fisionòmica i ecològica

Comunitats gipsícoles pròpies dels algeps continentals del centre de la Península Ibèrica que 
arriben de mode finícola a l’interior central de la província de València. El subtipus present en 
el nostre territori correspon als matolls gipsícoles de l’altiplà central (15.911), caracteritzat 
florísticament per la presència de Gypsophila struthium i Thymus lacaitae, endemisme del 
centre de la península que presenta escasses localitats a la Comunitat Valenciana; ben sovint, 
Ononis tridentata és el gipsòfit dominant en estes formacions.

Les representacions valencianes d’este subtipus es desenvolupen típicament en àrees de ter-
motipus mesomediterrani amb ombrotipus sec i un grau de continentalitat molt acusat.

Estat de conservació, amenaces i gestió

Entre els factors d’amenaça que poden afectar este hàbitat, el sobrepasturatge es perfila 
com el de major incidència, seguit per les transformacions agrícoles i el condicionament 
d’infraestructures per al desenvolupament de turisme actiu, especialment en la contornada 
de l’embassament de Contreras.

Una bona part dels fragments d’este hàbitat que arriben al territori valencià estan inclosos 
en el Parc Natural i LIC Gorges del Cabriol.

Unitats fitosociològiques relacionades

64.9.7. Thymo gypsicolae-Ononidetum tridentatae Rivas-Martínez & G. López in G. López 
1976.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es presenta exclusivament a les comarques de 
la Plana de Requena-Utiel i la Vall d’Aiora, que 
representen el límit oriental de la seua àrea de 
distribució.

  15.91 Matolls gipsícoles del centre de la Península Ibèrica

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Gypsophila struthium

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Helianthemum squamatum

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Thymus lacaitae

Subprovíncia VALENCIANA Thymus zygis

Sector Setabenc Herniaria fruticosa

Província MEDITERRÀNIA IBÈRICA CENTRAL Ononis tridentata

Subprovíncia CASTELLANA Lygeum spartum

Sector Manxec

Thymus lacaitae C. Fabregat
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Caracterització fisionòmica i ecològica

Comunitats gipsícoles amb òptim a la vall de l’Ebre, que arriben de mode finícola al territori 
valencià per les conques del Túria i el Millars. Fisionòmicament, apareixen dominades per 
Ononis tridentata, Gypsophila hispanica o Helianthemum squamatum, i estan florísticament 
empobrides en altres elements gipsòfils que resulten més freqüents a la vall de l’Ebre, com 
Lepidium subulatum o Herniaria fruticosa. Teucrium expassum i Salvia lavandulifolia són 
acompanyants habituals en estes formacions que, en el nostre territori, estan ben sovint 
acompanyades per la fenollosa (Guillonea scabra), element diferencial que matisa florística-
ment la influència litoral en estes formacions finícoles de la Comunitat Valenciana.

Bioclimàticament es desenvolupen en els termotipus mesomediterrani i supramediterrani, 
en ombrotipus que varien del sec al subhumit.

Estat de conservació, amenaces i gestió

De manera tradicional, els matolls sobre algeps han patit un sobrepasturatge intens, que 
ha provocat l’erosió del substrat i la degradació de l’escassa cobertura vegetal. Les pedre-
res per a l’extracció d’algeps també han contribuït a la degradació d’estos substrats, amb 
la consegüent desaparició de les comunitats gipsòfiles. A més, el caràcter impermeable 
d’algunes capes litològiques dels afloraments algepsencs, habitualment associats a argiles i 

margues, ha afavorit la utilització d’estos subs-
trats per a l’establiment d’abocadors en àmplies 
extensions d’este hàbitat.

Alguns fragments d’estes formacions estan 
inclosos en llocs d’interés comunitari, com els 
LIC Alt Túria, Alt Palància i Penyagolosa.

Unitats fitosociològiques relacionades

64.9.13. Herniario fruticosae-Helianthemetum 
squamati O. Bolòs 1996.

64.9.14. Ononidetum tridentatae Br.-Bl. & O. 
Bolòs 1958.

64.9.16. Teucrio expansi-Gypsophiletum his-
panicae Rivas-Martínez & Fernández-
González 2002.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es presenten relativament localitzats en alguns 
punts de la conca alta del Túria, a la província de 
València, i a les comarques de l’Alt Palància i l’Alt Millars, a la província de Castelló.

  15.92 Matolls gipsícoles de la vall de l’Ebre i de la conca alta 
del Túria, amb Gypsophila hispanica7

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Gypsophila hispanica

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Ononis tridentata

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Helianthemum squamatum

Subprovíncia VALENCIANA Centaurium quadrifolium ssp. barrelieri

Sector Valenciano-Tarraconense Guillonea scabra

Província MEDITERRÀNIA IBÈRICA CENTRAL Salvia lavandulifolia

Subprovíncia OROIBÈRICA Launaea pumila

Sector Iberico-Maestratenc Teucrium expassum

7 A l’àmbit de la Comunitat Valenciana es reconeixen quatre subtipus per a estes formacions: 15.921 Matolls 
oberts rics en Gypsophila hispanica; 15.922 Timonedes gipsòfiles amb Helianthemum squamatum, de sòls prims 
compactes, sovint amb formació de crosta superficial d’algeps; 15.923 Matolls d’Ononis tridentata, de sòls cal-
careoalgepsencs més o menys profunds; i 15.924 Timonedes de Lepidium subulatum, de sòls algepsencs pul-
verulents.
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Caracterització fisionòmica i ecològica

Matolls gipsícoles amb òptim en el sud-est àrid ibèric que arriben al seu límit septentrio-
nal en els territoris setabencs de la província de València. Generalment, presenten un port 
baix, sovint amb aspecte de timoneda, i resulten caracteritzats florísticament per diversos 
gipsòfits endèmics dels gèneres Teucrium (T. lepicephalum, T. libanitis) i Limonium (L. 
mansanetianum, L. cofrentanum), entre altres, la qual cosa determina una àmplia varietat 
de subtipus en el nostre territori. 

Com a formacions més destacades, es poden mencionar els algepsars de la Marina Baixa, 
caracteritzats per T. lepicephalum; els algeps del sud d’Alacant, amb T. libanitis, i els matolls 
gipsòfils continentals de l’entorn de Villena, on la presència de Gypsophila struthium junt 
amb T. libanitis marca la transició cap als algeps del centre peninsular. Els algepsars seta-
bencs septentrionals, dominats per Ononis tridentata, s’aproximen als matolls gipsícoles de 
la conca alta del Túria.

Bioclimàticament, es desenvolupen en els termotipus termomediterrani i mesomediterrani, 
amb ombrotipus majoritàriament sec o semiàrid.

Estat de conservació, amenaces i gestió

Com en els casos anteriors, estes formacions 
estan exposades a diversos factors d’amenaça, 
que afecten tant l’hàbitat en el seu conjunt com 
els freqüents gipsòfits endèmics. Els usos del 
territori (urbanització, agricultura, gestió fores-
tal, explotació d’àrids, abocament de residus, 
etc.) han destruït o degradat àmplies exten-
sions de l’hàbitat, i ha provocat la fragmenta-
ció i ha afectat les poblacions de les espècies 
endèmiques.

Per a la seua recuperació, s’han desenvolu-
pat projectes de producció i plantació de les 
espècies característiques, i s’ha procedit a 
l’eliminació de cobertura arbòria en zones on 
les plantacions de pins i eucaliptus havien 
afectat negativament estes comunitats. Teu-
crium lepicephalum, una de les espècies més 
rellevants, està inclosa en el Catàleg Valencià 
d’Espècies de Flora Amenaçades, i s’han declarat diverses microreserves de flora que pro-
tegixen bones representacions dels diversos subtipus de l’hàbitat: MRF “Cabecicos de 
Villena” (Villena, Alacant), “Cabeçó de la Sal” (el Pinós, Alacant), “Cabezo Redondo” (Be-
nejúzar, Alacant), “Tossal dels Corbs” (Finestrat, Alacant), “Castillo de Jalance” (Jalance, 
València), “Dehesa de Cortes” (Cortes de Pallás, València). També compta amb importants 
extensions incloses en espais de la Xarxa Natura 2000, com el LIC Serra de Crevillent i la 
ZEC Algepsars de Finestrat.

Unitats fitosociològiques relacionades

64.9.2. Gypsophilo struthii-Ononidetum edentulae Costa, Peris & Figuerola in Costa & Pe-
ris 1985.

64.10.1 Helianthemo thibaudii-Teucrietum libanitidis Rivas Goday & Rigual in Rivas 
Goday,Borja, Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas-Martínez 1957 corr. Díez-Garre-
tas, Fernández-González & Asensi 1996, nom. mut. propos.

64.10.2 Helianthemo thibaudii-Teucrietum lepicephali Rivas Goday & Rigual 1958 corr. Al-
caraz, T.E. Díaz, Rivas-Martínez & P. Sánchez 1989.

64.10.4 Thymo moroderi-Teucrietum libanitidis Rivas Goday & Rigual in Rivas Goday, 
Borja,Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas-Martínez ex Alcaraz, P. Sánchez, De la 
Torre,Ríos & J. Alvarez 1991, nom. mut. propos.

64.12.2 Anabasio hispanicae-Salsoletum genistoidis Rigual 1972.

  15.93 Matolls gipsícoles del sud-est ibèric8

8 Com en el cas anterior, a l’àmbit de la Comunitat Valenciana es reconeixen quatre subtipus per a estes formacions: 
15.931 Matolls laxos d’Anabasis articulata, generalment sobre litosòls; 15.932 Matolls amb abundància d’Ononis 
tridentata, sobre sòls algepsencs o margosoalgepsencs; 15.933 Timonedes amb abundància de Teucrium lepi-
cephalum, generalment acompanyat per Helianthemum squamatum i Ononis tridentata; i 15.934 Timonedes amb 
abundància de Teucrium libanitis.

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Teucrium lepicephalum

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Teucrium libanitis

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Helianthemum squamatum

Subprovíncia VALENCIANA Ononis tridentata

Sector Setabenc Limonium mansanetianum

Província MEDITERRÀNIA IBÈRICA CENTRAL Limonium cofrentanum

Subprovíncia CASTELLANA Astragalus alopecuroides ssp. grosii

Sector Manxec Astragalus hispanicus

Província MURCIANO-ALMERIENSE Thymus moroderi

Sector Alacantino-Murcià Gypsophila struthium
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Distribució a la Comunitat Valenciana

Es presenta àmpliament distribuït per la porció meridional del territori valencià, amb les 
seues millors representacions a la província d’Alacant i l’interior meridional de València.

Serra de Crevillent (Alacant) J. X. Soler
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DUNES MARÍTIMES I CONTINENTALS

2250 Dunes litorals amb Juniperus spp.* ........................................................  2.1

16.271 Formacions de càdec marí (Juniperus oxycedrus
 ssp. macrocarpa) en dunes litorals estabilitzades ..........................  2.3
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Descripció de l’hàbitat (HIC)

Sistemes dunars madurs, amb sòls estabilitzats, 
coberts per màquies o matolls dominats per ar-
bustos termòfils d’òptim litoral, i caracteritzats per 
la presència significativa de ginebres o savines (gè-
nere Juniperus) propis d’ambients litorals, que en 
el nostre territori i el seu entorn corresponen a Ju-
niperus oxycedrus ssp. macrocarpa i J. phoenicea 
ssp. turbinata.

Distribució a la Comunitat Valenciana

L’hàbitat apareix molt localitzat en diversos 
punts del litoral: a la Platja del Serredal (Alcalà 
de Xivert, Castelló), sobre cordons de grava al 
Prat de Cabanes-Torreblanca (Castelló), sobre 
dunes estabilitzades a la Devesa de l’Albufera 
de València, i a les dunes fòssils (dunes colga-
des) de la Serra Gelada (Alacant), en tots els 
casos amb poblacions de Juniperus oxycedrus 
ssp. macrocarpa.

Hi ha referències de la presència anterior de J. phoenicea ssp. turbinata en alguns punts del li-
toral alacantí, encara que en l’actualitat no hi ha poblacions naturals. La seua presència es res-
tringix a una reintroducció experimental, amb escassos exemplars, a les dunes de Santa Pola.

Interpretació de l’hàbitat

L’hàbitat resulta definit i caracteritzat tant per l’estructura geomorfològica d’este (sistemes 
dunars litorals estabilitzats) com per les espècies diagnòstiques (ginebres i savines lito-
rals). La combinació d’ambdós és la que identifica l’hàbitat. En este sentit, sistemes litorals 
de sòls estabilitzats no estrictament dunars, però de gènesi semblant, com ara cordons 
de grava o dunes fòssils, s’interpreten com a pertanyents a este hàbitat si alberguen les 
espècies diagnòstiques. Al contrari, la presència de ginebres o savines litorals en penya-

segats rocosos o margosos, o altres ambients no assimilables a dunes, no correspon a una 
representació d’este hàbitat.

Tipus LPEHT relacionats

16.27 Boscos i matolls de Juniperus sobre dunes.
16.271 Formacions de càdec marí (Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa) en dunes lito-

rals estabilitzades.
16.272 Savinars de Juniperus phoenicea ssp. turbinata de les dunes litorals estabilitzades.

Annex. Correspondència amb altres tipologies d’hàbitats

EUNIS
B1.63 Dune Juniperus thickets.

B1.631 Dune prickly juniper thickets.
B1.632 Lycian juniper thickets.

PAL. CLASS.
16.27 Dune juniper thickets.

16.271 Dune prickly juniper thickets.
16.272 Lycian juniper thickets.

2250 Dunes litorals amb Juniperus spp.*

Sistemes dunars estabilitzats, o formacions litorals equivalents, coberts per màquies o 
matolls arbustius amb presència significativa de ginebres o savines (Juniperus spp.) 
propis d’ambients litorals.



22.C. FabregatC. FabregatDevesa de l’Albufera (València) Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa
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Caracterització fisionòmica i ecològica

Màquies i matolls termòfils i psamòfils caracteritzats per la presència del càdec marí (Juni-
perus oxycedrus ssp. macrocarpa), que es desenvolupen sobre dunes madures estabilitza-
des i formacions litorals assimilables. Acompanyen el càdec diversos arbustos llenyosos de 
port elevat, com ara l’arç negre (Rhamnus oleoides ssp. oleoides), l’aladern de fulla estreta 
blanc (Phillyrea angustifòlia) o el llentiscle (Pistacia lentiscus), junt amb camèfits psamòfils 
característics dels sistemes dunars estabilitzats com ara la credeueta de mar (Crucianella 
marítima), l’ungla de gat (Ononis ramosissima) o l’estepa d’arenal (Halimium halimifolium). 
En les formacions de la Serra Gelada s’incorpora a esta comunitat la camarinya (Corema al-
bum), arbust d’òptim atlàntic que particularitza ecològicament i biogeogràficament l’hàbitat 
a nivell local.

Estat de conservació, amenaces i gestió

La major part de les poblacions de ginebres litorals van ser destruïdes en el passat, bé 
per a l’aprofitament de la fusta com a combustible, o més recentment com a conseqüèn-
cia de la transformació urbanística del litoral, amb la construcció de passejos marítims i 
urbanitzacions. 

En l’actualitat, les principals amenaces per als escassos reductes d’este hàbitat són la com-
petència vegetal amb espècies al·lòctones, especialment a la Devesa de l’Albufera, i la pròpia 
dinàmica de la vegetació, que a l’augmentar la densitat i l’alçària tendix a privar de llum i 
espai els càdecs. Açò afecta especialment també les formacions més antigues de l’hàbitat a 
la Devesa de l’Albufera.

El càdec marí està protegit per la legislació 
valenciana (Decret 70/2009 i l’Orde 6/2013), i 
l’hàbitat està inclòs en tres espais naturals pro-
tegits (PN del Prat de Cabanes-Torreblanca, PN 
de l’Albufera i PN de la Serra Gelada) i en diver-
ses microreserves. A més, s’han realitzat nom-
brosos projectes de conservació de l’espècie i 
l’hàbitat, entre els quals destaca el realitzat per 
l’Ajuntament de València per a la restauració de 
les dunes costaneres de la Devesa de l’Albufera. 
La xarxa de microreserves té representació 
d’este hàbitat en les MRF “Torre la Sal”, i “Serra 
Gelada-Sud”. Al seu torn s’estan reintroduint en 
la MRF “Dunes de la Marina”.

Unitats fitosociològiques relacionades

75.5.13. Phillyreo angustifoliae-Rhamnetum 
angustifoliae Costa & Mansanet 1981.

75.9.4.   Coremato albi-Juniperetum macrocar-
pae M.B. Crespo, de la Torre, Alcaraz, 
Costa & Solanas in Rivas-Martínez, 
T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es presenta molt localitzat en tres punts del litoral: sobre cordons de grava a l’entorn 
del Prat de Cabanes-Torreblanca (Castelló), sobre dunes estabilitzades a la Devesa de 
l’Albufera de València, i a les dunes fòssils (dunes colgades) de la Serra Gelada, a la 
província d’Alacant.

  16.271 Formacions de càdec marí (Juniperus oxycedrus ssp. 
macrocarpa) en dunes litorals estabilitzades

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Rhamnus oleoides ssp. oleoides

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Crucianella maritima

Subprovíncia VALENCIANA Ononis ramosissima

Sector Valenciano-Tarraconense Cistus salvifolius

Sector Setabenc Pistacia lentiscus

Província MURCIANO-ALMERIENSE Phillyrea angustifolia

Sector Alacantino-Murcià Halimium halimifolium

Corema album



2. 4Devesa de l’Albufera (València) J Fabado
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HÀBITATS D’AIGUA DOLÇA

3170 Estanys temporals mediterranis* ............................................................  3.1

22.34 Vegetació amfíbia mediterrània, termoatlàntica i macaronèsica .......  3.3
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22.3414 Comunitats terofítiques dominades per xicotetes jónçares (Cyperus fuscus, 
C. michelianus, C. flavescens), sobre sòls temporalment humits o entollats.

22.3417 Comunitats amb Anagallis tenella de marges de rierols i tolles.
22.3418 Comunitats terofítiques mediterrànies de xicotetes herbes (Juncus spp., 

Lythrum spp., etc.), de llocs aiguosos o temporalment inundats.
22.3419 Comunitats dominades per Scirpus setaceus, S. pseudosetaceus o S. cernuus.
22.341A Comunitats dominades per Eleocharis palustris.

22.342 Comunitats amfíbies de zones humides estacionals oligòtrofes caracteritzades per 
Preslia cervina.

22.343 Herbassars amfibis mediterranis halonitròfils, amb Crypsis schoenoides, C. acu-
leata, Centaurium spicatum.

Annex. Correspondència amb altres tipologies d’hàbitats

EUNIS
C3.42 Mediterraneo-Atlantic amphibious communities.

C3.421 Short Mediterranean amphibious communities.
C3.4212 Mediterranean aquatic quillwort swards.
C3.4214 Mediterranean small galingale swards.
C3.4217 Bog pimpernell-summer lady’s tresses communities.
C3.4218 Mediterranean amphibious small herb communities.
C3.4219 Mediterranean dwarf Scirpus swards.
C3.421A Mediterranean Eleocharis swards.

C3.422 Tall Mediterranean amphibious communities.
C3.423 Mediterranean amphibious crypsis swards.

PAL. CLASS.
22.34 Mediterraneo-Atlantic amphibious communities.

22.341 Short Mediterranean amphibious swards.
22.3412 Mediterranean aquatic quillwort swards.
22.3414 Mediterranean small galingale swards.
22.3417 Bog pimpernell-summer lady’s tresses communities.
22.3418 Mediterranean amphibious small herb communities.
22.3419 Mediterranean dwarf Scirpus swards.
22.341A Mediterranean Eleocharis swards.

22.342 Mediterranean tall amphibious swards.
22.343 Mediterranean amphibious crypsis swards.

Descripció de l’hàbitat (HIC)

Masses d’aigua temporals poc profundes (al-
guns centímetres) que ocupen depressions, 
sovint endorreiques, que romanen inundades 
únicament a la tardor i l’hivern, i comencen a 
dessecar-se a la primavera. En les aigües poc 
profundes, fangs i sòls humits que es generen 
en el procés de dessecació es desenvolupen 
comunitats vegetals amfíbies mediterrànies, 
compostes majoritàriament per teròfits i geòfits 
pertanyents a les aliances fitosociològiques 
Isoetion, Nanocyperion flavescentis, Preslion 
cervinae, Agrostion salmanticae, Heleochloion 
y Lythrion tribracteati (Isoeto-Nanojuncetea).

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es presenta de forma dispersa pel territori, gene-
ralment associat a planes i cubetes endorreiques 
o proximitats de cursos d’aigua intermitents que 
es desborden amb les avingudes.

Interpretació de l’hàbitat

L’hàbitat resulta identificat i constituït per estes comunitats vegetals amfíbies, per la qual 
cosa la seua presència és necessària perquè una depressió inundable siga considerada com 
a hàbitat. Pel mateix, basses o tolles d’origen artificial poden arribar a ser considerades 
integrants d’este hàbitat si s’hi arriben a desenvolupar estos tipus de vegetació.

Tipus LPEHT relacionats

22.34 Vegetació amfíbia mediterrània, termoatlàntica i macaronèsica.
22.341 Vegetació amfíbia mediterrània de port baix.

22.3412 Comunitats mediterrànies d’Isoetes velatum, I. setaceum en basses i tolls 
temporals.

3170 Estanys temporals mediterranis*

Tolles, tolls, bassiots i depressions inundables de l’àmbit mediterrani que s’assequen a 
l’estiu, i generen amb esta dessecació un hàbitat caracteritzat per aigües poc profundes i 
fangs que és colonitzat per vegetació amfíbia.



23.M.A. GómezSinarcas (València)
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Caracterització fisionòmica i ecològica

Herbassars d’escassa talla dominats per teròfits i geòfits d’aspecte junciforme, en els quals 
solen destacar per la seua abundància distintes espècies de Juncus, Scirpus, Isolepis i 
Cyperus. Resulten característics alguns pteridòfits com ara Isoetes velatum i Marsilea stri-
gosa, que comencen a desenvolupar-se quan els sòls encara presenten una succinta inun-
dació. Herbes de major port, com ara el poliol de cérvol (Mentha cervina), ocupen amb 
preferència les zones perifèriques de les depressions, on el nivell d’inundació és menor.

Estes formacions apareixen en molt diversos àmbits bioclimàtics i biogeogràfics, perquè 
el seu principal requeriment ecològic és la inundació i el dessecament periòdics dels sòls.

Estat de conservació, amenaces i gestió

Els estanys temporals són medis molt vulnerables per la seua escassa profunditat i la seua 
dimensió generalment reduïda. A més, les plantes que els colonitzen són discretes i poc 
conegudes. Encara que en els últims anys ha millorat la percepció popular de les zones 
humides, les llacunes temporals són poc conegudes i la seua importància ignorada, la qual 
cosa les exposa a destrucció no intencionada. 

A pesar d’això, queden encara bones representacions d’estos hàbitats, algunes a penes 
conegudes. Per a garantir la seua conservació, s’han establit microreserves que inclouen 
bones formacions d’este hàbitat, com és el cas de “La Balsa de la Dehesa”, a Soneja, “Los 
Lavajos de Sinarcas” (Arriba y Abajo), i la “Muntanya del Cavall” a Albalat dels Tarongers. 

Unes altres queden incloses en espais natu-
rals protegits. La seua conservació, en tot cas, 
depén en gran manera d’una adequada gestió.

Unitats fitosociològiques relacionades

9.2.1. Cypero badii-Preslietum cervinae Rivas 
Goday 1956.

9.2.5. Junco pygmaei-Isoetetum velati Rivas 
Goday 1956.

9.5.9. Scirpo cernui-Cyperetum flavescentis 
Roselló 1994.

9.6.8. Polypogono maritimi-Centaurietum spi-
cati Alcaraz, P. Sánchez, De la Torre, 
Ríos & J. Alvarez 1991.

9.7.2. Isolepido-Lythretum castellani Rivas Go-
day 1970.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es presenta de forma dispersa pel territori, 
generalment associada a planes i cubetes endorreiques o proximitats de cursos d’aigua 
intermitents que es desborden amb les avingudes. Bones representacions de l’hàbitat 
són Los Lavajos de Sinarcas (València), la Balsa de la Dehesa de Soneja (Castelló) o la 
Muntanya del Cavall a Albalat dels Tarongers (València).

  22.34 Vegetació amfíbia mediterrània, termoatlàntica
i macaronèsica

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Isoetes velatum

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Juncus bufonius, J. tenageia

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Lythrum hyssopifolia, L. tribracteatum

Subprovíncia VALENCIANA Centaurium pulchellum, C. spicatum

Sector Valenciano-Tarraconense Cyperus fuscus, C. flavescens

Sector Setabenc Isolepis cernua, I. setacea

Província MEDITERRÀNIA IBÈRICA CENTRAL Damasonium polyspermum

Subprovíncia OROIBÈRICA Marsilea strigosa

Sector Iberico-Maestratenc Mentha cervina

Subprovíncia CASTELLANA Scirpus cernuus

Sector Manxec Crypsis schoenoides



3. 4C. PeñaLa Balsa de la Dehesa de Soneja (Castelló)
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 en l’alta muntanya del Sistema Ibèric.............................................  4.17
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Tipus LPEHT relacionats

31.432 Matolls de savina de muntanya (Juniperus sabina).
31.4321 Matolls de savina de muntanya (Juniperus sabina) de la Península Ibérica.

42.5A2 Pinedes de Pinus sylvestris calcícoles, supraoromediterranis, amb savina de mun-
tanya (Juniperus sabina).

42.5A21 Pinedes de Pinus sylvestris amb sotabosc de Juniperus sabina, del Sistema 
Ibèric.

Annex. Correspondència amb altres tipologies d’hàbitats

EUNIS
F2.232 Juniperus sabina scrub.

F2.2321 Iberian Juniperus sabina scrub.
G3.4A2 Savin Scots pine forests.

G3.4A21 Iberian-Range calcicolous Scots pine forests.

PAL. CLASS.
31.432 Juniperus sabina scrub.

31.4321 Iberian Juniperus sabina scrub.
42.5A2 Savin Scots pine forests.

42.5A21 Iberian-Range calcicolous Scots pine forests.

Descripció de l’hàbitat (HIC)

Encara que el concepte de l’hàbitat és molt ampli 
i variat quant a tipus de vegetació, principalment 
eurosiberians, en la regió mediterrània correspon 
únicament a matolls prostrats d’alta muntanya 
caracteritzats per l’abundància de tapissos de sa-
vina de muntanya o ginebró, típics de les altes 
cimes oromediterrànies, encara que poden pre-
sentar-se també en el supramediterrani superior. 
En el Sistema Ibèric meridional, estos matolls es 
caracteritzen per la dominància de la savina de 
muntanya (Juniperus sabina).

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es presenta exclusivament en les altes cimes 
septentrionals del territori valencià, com són els 
entorns de l’Alto de las Barracas, la Serra del 
Toro i el Massís de Penyagolosa.

Interpretació de l’hàbitat

L’estructura més característica d’esta formació apareix acompanyada per un dosser arbori 
més o menys lax de Pinus sylvestris, i representa així la fàcies típica de l’associació Junipero 
sabinae-Pinetum ibericae. La pèrdua d’este dosser arbori per factors naturals o antròpics 
origina els savinars de muntanya, on Juniperus sabina és l’espècie dominant.

4060

Bruguerars (i matolls) alpins i
boreals (i oromediterranis)9

Matolls baixos d’alta muntanya, de tipologia molt variada, que en el Sistema Ibèric co-
rresponen a les formacions de Juniperus reptants (J. communis ssp. alpina, J. sabina) 
d’òptim oromediterrani.

9 Esta fitxa s’afig per ser la relativa als savinars de muntanya, que en l’annex IV del Decret 70/2009 s’inclouen com 
a part dels boscos endèmics de Juniperus del codi 9560.
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Caracterització fisionòmica i ecològica

Matolls prostrats dominats per la savina de muntanya, a la qual s’associa sovint el ginebre 
de muntanya (Juniperus communis ssp. hemisphaerica), propis de les altes cimes oro-
mediterrànies i de les cotes superiors de les muntanyes supramediterrànies del Sistema 
Ibèric, sobre substrats calcaris. Es desenvolupen preferentment sobre turons cavallonats 
i vessants de suau pendent. En les seues clarianes es desenvolupen pastius de fulla dura i 
timonedes-praderia, on resulten característiques algunes espècies com ara  Festuca hystrix, 
Poa ligulata, Thymus godayanus o Helianthemum canum.

Esta comunitat representa una fàcies desproveïda d’arbres de les pinedes roges amb savina 
de muntanya, que constituïxen la vegetació potencial oromediterrània calcícola en el Siste-
ma Ibèric.

Estat de conservació, amenaces i gestió

Este hàbitat és una fàcies degradada de les pinedes roges oromediterrànies calcícoles, ori-
ginada per factors antròpics o condicions ambientals extremes. En alguns casos, com en 
la veïna Serra de Javalambre (Terol) i l’entorn del Cerro Calderón, es tenen referències 
d’antics processos de desforestació per a afavorir les excel·lents pastures de muntanya que 
es generen en les seues clarianes. També els incendis forestals poden originar esta fàcies 
sense arbres, com és el cas de la Serra del Toro. Una vegada perdut el dosser arbori, la 
seua recuperació resulta difícil per les dures condicions climàtiques i per l’aprofitament de 
l’hàbitat com a pastures d’estiu per importants cabanyes de bestiar oví.

A pesar de tot, este hàbitat manté bona part de 
la biodiversitat pròpia de la formació climàcica, 
perquè els tapissos de savina de muntanya ser-
vixen de refugi per a moltes espècies de plantes, 
que mantenen els seus borrons o propàguls a 
l’abric d’esta cobertura en l’època desfavorable, 
i germinen o es desenvolupen a través d’esta en 
l’estació favorable.

La principal amenaça que es detecta per a este 
hàbitat és l’excés de pressió ramadera, que pot 
produir l’excessiva nitrificació de les pastures 
associades, o la pèrdua d’algunes de les espè-
cies característiques més escasses o sensibles 
(p. ex. Ribes uva-crispa). També pot conside-
rar-se com a amenaça potencial la construcció 
d’infraestructures per al turisme d’hivern.

Una bona part de les formacions d’este hàbi-
tat estan incloses en el Parc Natural i LIC de 
la Puebla de San Miguel, en el LIC Sabinar de 
Alpuente i en el LIC Alt Palància. Hi ha bones representacions en les MRF “Alto del Viso”, a 
Alpuente i “Pico Calderón”, de la Puebla de San Miguel.

Unitats fitosociològiques relacionades

74.1.4. Junipero sabinae-Pinetum ibericae Rivas Goday & Borja 1961 corr. Rivas-Martínez, 
T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es presenta exclusivament en algunes de les altes cimes centroseptentrionals del territori 
valencià, concretament en l’entorn de l’Alto de las Barracas, al Racó d’Ademús (València), i 
a la Serra del Toro (Castelló) i l’entorn més elevat de la Serrania valenciana. 

  31.4321 Matolls de savina de muntanya (Juniperus sabina)
de la Península Ibèrica

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Juniperus sabina

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Juniperus communis ssp. hemisphaerica

Província MEDITERRÀNIA IBÈRICA CENTRAL Thymus godayanus

Subprovíncia OROIBÈRICA Astragalus sempervirens ssp. muticus

Sector Iberico-Maestratenc Festuca hystrix

Helianthemum canum

Rosa sicula

Ribes alpinum

Ribes uva-crispa
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Caracterització fisionòmica i ecològica

Pinedes laxes dominades en l’estrat arbori pel pi roig (Pinus sylvestris), acompanyades 
en les seues clarianes per abundants tapissos de savina de muntanya (Juniperus sabina) i 
exemplars de ginebre de muntanya (Juniperus communis ssp. hemisphaerica). Correspo-
nen a la vegetació potencial sobre substrat calcari de les àrees oromediterrànies del Sistema 
Ibèric. En el seu contacte amb els nivells supramediterranis, ben sovint s’incorpora a l’estrat 
arbori la pinassa (P. nigra ssp. salzmannii), i arriba a formar boscos mixtos en què este últim 
resulta abundant. En les seues formes típiques són boscos oberts, poc densos, en el si dels 
quals es desenvolupen òptimament els matolls prostrats heliòfils de savina de muntanya. 
Ocupen preferentment àrees de relleu suau, cavallonat, on reben el màxim d’insolació.

Estat de conservació, amenaces i gestió

La distribució actual d’este hàbitat no representa l’extensió de la seua àrea potencial, que és 
ocupada en part per savinars de muntanya sense estrat arbori. La seua problemàtica resulta 
molt semblant a la indicada per als savinars de muntanya, que constituïxen una fàcies re-
gressiva d’esta comunitat, la principal amenaça de la qual és, com s’ha indicat anteriorment, 
la pèrdua de l’estrat arbori per explotació forestal o incendis.

A pesar d’això, hi ha bones representacions de l’hàbitat en els tres territoris on està la seua 
àrea potencial, i en els tres l’hàbitat està inclòs en llocs d’interés comunitari o espais natu-
rals protegits: LIC i Parc Natural de la Puebla de San Miguel, LIC Alt Palància i LIC Penyago-
losa. Entre les MRF destaca “l’Alto de las Barracas”, al Racó d’Ademús.

Unitats fitosociològiques relacionades

74.1.4. Junipero sabinae-Pinetum ibericae Ri-
vas Goday & Borja 1961 corr. Rivas-
Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Gonzá-
lez, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Distribució a la Comunitat Valenciana

La seua presència es restringix a les altes cimes 
septentrionals del territori valencià, concre-
tament a l’entorn de l’Alto de las Barracas, al 
Racó d’Ademús (València), la Serra del Toro i el 
Massís de Penyagolosa, ambdós a la província 
de Castelló.

  42.5A21 Pinedes de Pinus sylvestris amb sotabosc
de Juniperus sabina, del Sistema Ibèric

Biogeografía Taxones característicos

Región MEDITERRÁNEA Pinus sylvestris var. iberica

Subregión MEDITERRÁNEA OCCIDENTAL Juniperus sabina

Provincia MEDITERRÁNEA IBÉRICA CENTRAL Juniperus communis ssp. hemisphaerica

Subprovincia OROIBÉRICA Berberis hispanica ssp. seroi

Sector Iberico-Maestratenc Prunus prostrata

Ribes alpinum

Ribes uva-crispa

Rosa sicula

Helleborus foetidus

Astragalus sempervirens ssp. muticus

C. FabregatSerra de Javalambre (Terol)
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Des d’este punt de vista i a efectes exclusius del mencionat Decret 70/2009, ha d’entendre’s 
que, de l’extens conjunt de formacions que poden considerar-se com a integrants del 
mencionat hàbitat 4090, únicament estan subjectes a les determinacions de l’article 19 de 
l’esmentat decret aquelles en què concórrega el caràcter de vegetació pulviniforme culminal 
d’alta muntanya (supramediterrània i mesomediterrània). Esta interpretació resulta cohe-
rent amb el criteri —inclòs en l’article 19— que considera com a hàbitats protegits aquells 
que “corresponen a ecosistemes rars, fràgils, amb risc de desaparició o que alberguen una 
elevada concentració d’espècies protegides o endèmiques” i exigix una tutela especial.

Per tot això, únicament es consideren subjectes a les determinacions de l’article 19 del 
Decret 70/2009 les formacions que s’indiquen a continuació, en tant que ocupen àrees cul-
minals en els diferents sistemes muntanyosos i amb independència de l’estatge bioclimàtic 
en què s’ubiquen.

Tipus LPEHT relacionats

31.74 Matolls xeroacàntics francoibèrics.
31.741 Matolls dominats per eriçó (Erinacea anthyllis), d’òptim oromediterrani.

31.7412 Matolls d’eriçó (Erinacea anthyllis) del Sistema Ibèric centromeridional, de 
vegades amb Genista rigidissima.

31.7413 Matolls d’eriçó (Erinacea anthyllis) maestratencs, amb Genista hispanica ssp. 
hispanica.

31.7414 Matolls d’eriçó (Erinacea anthyllis) subbètics amb Genista longipes i Vella 
spinosa.

31.744 Matolls d’eriçó (Erinacea anthyllis) catalanovalencians amb Anthyllis montana, 
sobre sòls esquelètics i crestes ventejades.

31.7E Matolls xeroacàntics d’Astragalus sempervirens.
31.7E2 Brolles baixes d’Astragalus nevadensis (A. sempervirens ssp. muticus), calcíco-

les, en l’alta muntanya del Sistema Ibèric.

Descripció de l’hàbitat (HIC)

Matolls pulvinulars oròfils dominats per camèfits 
espinosos de port encoixinat (gèneres Astraga-
lus, Erinacea, Genista, Hormatophylla o Vella, 
principalment), propis de les altes muntanyes 
de la regió Mediterrània, on solen actuar com a 
vegetació permanent de crestes rocoses i zones 
culminals. En general, es consideren incloses 
en este mateix hàbitat les formacions serials se-
cundàries, dominades per les mateixes espècies 
característiques indicades, que s’estenen a les 
zones mitjanes o baixes dels vessants, i, fins i 
tot, les formacions dominades per altres plantes 
específicament muntanyoses o estèpiques, com 
algunes espècies pulviniformes del gènere Ge-
nista típiques de la regió Mediterrània.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Àmpliament distribuït per l’interior muntanyós 
de la Comunitat Valenciana, i s’aproxima al litoral en les cimes de les altes serres del nord 
d’Alacant.

Interpretació de l’hàbitat

A les reconegudes dificultats en la interpretació de l’hàbitat d’interés comunitari 4090 han 
d’afegir-se, en este cas, les derivades del criteri seguit per a incloure este hàbitat en l’annex 
IV del Decret 70/2009, que es referix a este com a “Matolls pulvinulars d’alta muntanya, 
incloses les seues extensions a vegetacions culminals equivalents de cimes mesomedite-
rrànies i supramediterrànies”.

Matolls pulvinulars d’alta muntanya, incloses les seues 
extensions a vegetacions culminals equivalents de ci-
mes mesomediterrànies i supramediterrànies10

4090
Matolls baixos d’alta i mitjana muntanya, de tipologia diversa, caracteritzats per la presèn-
cia i dominància de camèfits pulviniformes generalment espinosos, amb freqüent partici-
pació d’espècies endèmiques.

10 Tot i que la denominació de l’hàbitat 4090 és “Bruguerars (i matolls) oromediterranis endèmics amb argilaga”, 
s’ha optat per este nom atenent al que s’utilitza en el Decret 70/2009, i al criteri, que s’exposa en el text, segons el 
qual les àrees objecte de protecció basant-se en l’esmentat decret corresponen a una xicoteta part de la superfície 
total de l’hàbitat 4090 a la Comunitat Valenciana
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Annex. Correspondència amb altres tipologies d’hàbitats

EUNIS
F7.44 Franco-Iberian hedgehog-heaths.

F7.441 Erinacea hedgehog-heaths.
F7.4412 Iberian Range Erinacea hedgehog-heaths.
F7.4413 Maestrazgo Erinacea-Genista hedgehog-heaths.
F7.4414 Southeastern Erinacea hedgehog-heath.

F7.444 Catalano-Valencian Erinacea hedgehog-heaths.
F7.4E Astragalus sempervirens hedgehog-heaths.

F7.4E2.ES Brolles baixes d’Astragalus nevadensis (A. sempervirens ssp. muticus), calcí-
coles, en l’alta muntanya del Sistema Ibèric.

PAL. CLASS.
31.74 Franco-Iberian hedgehog-heaths.

31.741 Erinacea hedgehog-heaths.
31.7412 Iberian Range Erinacea hedgehog-heaths.
31.7413 Maestrazgo Erinacea-Genista hedgehog-heaths.
31.7414 Southeastern Erinacea hedgehog-heath.

31.744 Catalano-Valencian Erinacea hedgehog-heaths.
31.7E Astragalus sempervirens hedgehog-heaths.

31.7E2.ES Brolles baixes d’Astragalus nevadensis (A. sempervirens subsp. muticus), cal-
cícoles, en l’alta muntanya del Sistema Ibèric.

C. FabregatErinacea anthyllis La Serrella (Alacant) J. X. Soler
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Caracterització fisionòmica i ecològica

Matolls pulviniformes caracteritzats i dominats pels coixinets espinosos d’Erinacea anthy-
llis, acompanyada sovint per labiades com ara Satureja intricata, Salvia lavandulifolia o Thy-
mus godayanus. Resulten propis de les serres i erms continentals interiors del Sistema Ibè-
ric central i meridional, i descendixen pels peu de monts meridionals del massís a l’interior 
central del territori valencià. Genista pumila ssp. rigidissima, espècie endèmica dels erms 
del Sistema Ibèric, és un bon indicador diferencial d’esta comunitat, en la qual apareix dis-
persa amb relativa freqüència. La seua abundància, no obstant això, determina i identifica 
un tipus diferent (31.7453), que no es correspon amb els tipus de vegetació culminícola que 
arreplega el Decret 70/2009.

Este hàbitat es presenta en àrees interiors, continentals, amb termotipus supramediterrani 
i ombrotipus majoritàriament sec, i descendix també als nivells superiors del mesomedite-
rrani en els peu de monts del Sistema Ibèric meridional

Estat de conservació, amenaces i gestió

La fisonomia de l’hàbitat i l’estructura vegetativa de les seues espècies estructurals mos-
tra clarament l’adaptació d’estes plantes a les dures condicions climàtiques, com ara la 
freqüent innivació o el fort vent. La seua capacitat per a desenvolupar-se sobre sòls poc 
evolucionats, ha permés la seua extensió en territoris poc aptes per a l’aprofitament humà, 
com ara crestes i zones culminals de les muntanyes o erms amb inversió tèrmica. Per això, 
no han patit històricament greus agressions. El sobrepasturatge, encara que no afecta les 

espècies estructurals —generalment espino-
ses— pot empobrir i banalitzar florísticament 
estes comunitats.

En els últims anys, no obstant això, la 
instal·lació de parcs eòlics ha suposat l’afectació 
d’extensions significatives d’este hàbitat, a cau-
sa de la instal·lació preferent d’estes infraes-
tructures en zones de cresta o erms ventejats 
sense cobertura forestal, on es localitzen prin-
cipalment estes formacions.

Hi ha bones representacions d’esta formació en 
els LIC Alt Palància (Serra del Toro) i Sabinar 
de Alpuente.

Unitats fitosociològiques relacionades

64.5.18. Saturejo gracilis-Erinaceetum anthy-
llidis Rivas Goday & Borja 1961 corr. 
Izco & A. Molina 1989.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es distribuïx principalment per l’interior septentrional de la província de València en els 
Serrans i àrees pròximes de la província de Castelló i arriba fins i tot al Penyagolosa. Pun-
tualment, també pot aparéixer al Racó d’Ademús i cimes de la comarca de la Plana de 
Requena-Utiel.

  31.7412 Matolls d’eriçó (Erinacea anthyllis) del Sistema Ibèric cen-
tromeridional, de vegades amb Genista rigidissima

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Erinacea anthyllis

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Satureja intricata ssp. gracilis

Província MEDITERRÀNIA IBÈRICA CENTRAL Genista pumila ssp. rigidissima

Subprovíncia OROIBÈRICA Salvia lavandulifolia

Sector Iberico-Maestratenc Festuca hystrix

Subprovíncia CASTELLANA Linum appressum

Sector Manxec Artemisia assoana

Thymus godayanus
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Caracterització fisionòmica i ecològica

Matolls pulvinulars d’eriçó (Erinacea anthyllis) acompanyat habitualment per Genista his-
panica ssp. hispanica, Thalictrum tuberosum i ben sovint també de Satureja montana, que 
resulten característics dels territoris maestratencs del Sistema Ibèric sud-oriental. Brachy-
podium retusum forma habitualment gespes entre els pulvínuls, i resulta una espècie indi-
cadora diferencial davant dels matolls d’eriçó ibèrics de l’hàbitat anterior.

Es desenvolupen típicament en les àrees supramediterrànies de l’extrem oriental de la Se-
rralada Ibèrica, amb ombrotipus majoritàriament subhumit i continentalitat poc acusada, 
encara que poden descendir als horitzons superiors del mesomediterrani que reben encara 
la influència marina.

Estat de conservació, amenaces i gestió

Com l’hàbitat anterior, estes comunitats no han patit històricament greus agressions, en-
cara que el pasturatge excessiu o la recent instal·lació de parcs eòlics poden considerar-se 
localment com a factors que han alterat el seu estat de conservació.

Té bones representacions en els LIC Penyagolosa i Alt Palància.

Unitats fitosociològiques relacionades

64.5.11. Genisto hispanicae-Erinaceetum anthyllidis Rivas Goday & Borja 1961.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es distribuïx principalment per l’interior mun-
tanyós de la província de Castelló, i és subs-
tituït per la comunitat anterior (31.7412) en 
zones de major continentalitat, tant a Castelló 
com a l’interior septentrional de València. 

  31.7413 Matolls d’eriçó (Erinacea anthyllis) maestratencs,
amb Genista hispanica ssp. hispanica

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Erinacea anthyllis

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Genista hispanica ssp. hispanica

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Thalictrum tuberosum

Subprovíncia VALENCIANA Brachypodium retusum

Sector Valenciano-Tarraconense Satureja montana

Província MEDITERRÀNIA IBÈRICA CENTRAL Salvia lavandulifolia

Subprovíncia OROIBÈRICA Aphyllanthes monspeliensis

Sector Iberico-Maestratenc Euphorbia nicaeensis

Lavandula latifolia

C. FabregatAres del Maestrat (Castelló)
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Caracterització fisionòmica i ecològica

Matolls pulvinulars espinosos caracteritzats per la presència de Genista longipes i Vella 
spinosa, camèfits pulviniformes que acompanyen sovint l’Erinacea anthyllis en les cimes de 
les altes serres del nord d’Alacant. Amb la seua estructura característica es restringixen a les 
parts elevades, supramediterrànies, de la Serra d’Aitana. Faciacions dominades per Erinacea 
anthyllis s’estenen a altres altes serres pròximes, com ara Mariola o la Serrella, on poden 
descendir als nivells superiors del mesomediterrani. En tota la seua àrea contacta amb els 
salviars amb Daphne oleoides, que ja no es desenvolupen en posicions culminals sinó sobre 
vessants d’acusat pendent, i s’originen ben sovint fàcies de transició.

Estat de conservació, amenaces i gestió

El LIC Aitana, Serrella i Puig Campana inclou les millors formacions d’este hàbitat, que 
manté bones extensions en l’actualitat, a pesar de l’existència en el seu entorn immediat 
d’instal·lacions militars i de telecomunicacions. 

A més, l’hàbitat està inclòs en diverses microreserves de flora, com ara el “Coll del Ven-
tisquer” (Confrides) o el “Passet de la Rabosa” (Benifato), ambdós a Alacant, entre altres.

Unitats fitosociològiques relacionades

64.8.4. Erinaceo anthyllidis-Genistetum longipedis O. Bolòs & Rigual in O. Bolòs 1967.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Este hàbitat caracteritza les àrees culminals de 
les serres més elevades del nord de la provín-
cia d’Alacant, amb les seues millors represen-
tacions, per extensió i composició florística, a 
la Serra d’Aitana.

  31.7414 Matolls d’eriçó (Erinacea anthyllis) subbètics
amb Genista longipes i Vella spinosa

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Erinacea anthyllis

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Genista longipes

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Vella spinosa

Subprovíncia VALENCIANA Teucrium homotrichum

Sector Setabenc Scabiosa turolensis

Arenaria aggregata

Paronychia kapela

Festuca hystrix

J. X. SolerSerra d’Aitana (Alacant)
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Caracterització fisionòmica i ecològica

Matolls camefítics poc densos dominats i caracteritzats per espècies pulviniformes com 
ara Erinacea anthyllis, Anthyllis montana i Teucrium luteum, que actuen com a vegetació 
permanent de crestes i àrees culminals de les muntanyes calcàries elevades, pròximes al 
litoral, de l’extrem septentrional del territori valencià. 

S’inclouen en esta tipologia les àrees de transició entre el supramediterrani i els nivells 
superiors del mesomediterrani, amb ombrotipus subhumit, on poden colonitzar també ves-
sants en què s’han degradat els espinars i matolls serials propis de les rouredes.

Estat de conservació, amenaces i gestió

La major part d’estes formacions estan incloses en el Lloc d’Interés Comunitari (LIC) Ti-
nença de Benifassà, Turmell i Vallivana. A més, bons fragments de l’hàbitat estan protegits 
al Parc Natural de la Tinença de Benifassà, i en diverses microreserves d’este entorn, com 
la “Cresta del Turmell”, el “Tossal de Mitjavila” o el “Tossal de Cervera”.

Unitats fitosociològiques relacionades

52.1.2. Erinaceo-Anthyllidetum montanae Br.-Bl. & O. Bolòs 1950.

Distribució a la Comunitat Valenciana

La seua presència es restringix a les altes se-
rres pròximes al litoral de la porció septentrio-
nal de la província de Castelló, amb les seues 
millors formacions en les parts altes de la Ti-
nença de Benifassà i puntualment arriba també 
a la Serra del Turmell. Formacions relictes de 
l’hàbitat i de flora empobrida podrien localitzar-
se a les cimes de la Serra d’Esparreguera i la 
Serra d’en Galzeran.

  31.744 Matolls d’eriçó (Erinacea anthyllis) catalanovalencians 
amb Anthyllis montana, sobre sòls esquelètics
i crestes ventejades

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Erinacea anthyllis

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Anthyllis montana

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Teucrium luteum

Subprovíncia VALENCIANA Helianthemum canum

Sector Valenciano-Tarraconense Anthyllis vulneraria ssp. gandogeri

Carex humilis

Paronychia kapela

Fumana procumbens

Armeria fontqueri

J. CasabóTinença de Benifassà (Castelló)
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Caracterització fisionòmica i ecològica

Matolls camefítics laxos dominats per Erinacea anthyllis i caracteritzats per la relativa abun-
dància d’Astragalus sempervirens ssp. muticus, tàxon endèmic del Sistema Ibèric meridio-
nal. De forma ocasional, també formen part d’esta comunitat altres camèfits pulvinulars 
com ara Erodium celtibericum i Sideritis pungens. 

Es desenvolupen típicament en àrees supramediterrànies de l’interior central i septentrional 
del territori valencià, on formen mosaic amb els matolls d’eriçó ibèrics i maestratencs.

Estat de conservació, amenaces i gestió

Es tracta d’un hàbitat que no arriba a grans extensions, perquè si bé A. sempervirens ssp. 
muticus presenta una àmplia distribució en el Sistema Ibèric, no resulta freqüent que arribe 
a densitats significatives. Per això, la seua pròpia escassetat és un dels principals factors 
de risc.

Els seus fragments més característics estan inclosos en el LIC i Parc Natural de Penyago-
losa (Castelló).

Unitats fitosociològiques relacionades

52.7.6. Erodio celtiberici-Erinaceetum anthylli-
dis Rivas Goday & Borja ex O. Bolòs & 
Vigo in O. Bolòs 1967.

64.5.18. Saturejo gracilis-Erinaceetum anthy-
llidis Rivas Goday & Borja 1961 corr. 
Izco & A. Molina 1989.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Les seues localitats típiques se situen en 
l’entorn del Massís del Penyagolosa (Castelló), 
encara que pot trobar-se dispers per bona part 
de l’interior muntanyós de Castelló, i del nord 
de la província de València en el que serien els 
contraforts de la Serra de Javalambre.

  31.7E2 Brolles baixes d’Astragalus nevadensis (A. sempervirens 
ssp. muticus), calcícoles, en l’alta muntanya del Sistema 
Ibèric

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Astragalus sempervirens ssp. muticus

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Erinacea anthyllis

Província MEDITERRÀNIA IBÈRICA CENTRAL Sideritis pungens

Subprovíncia OROIBÈRICA Hormatophylla spinosa

Sector Iberico-Maestratenc Satureja montana

Arenaria grandiflora ssp. grandiflora

Erodium celtibericum

Prunus prostrata

C. FabregatAstragalus sempervirens ssp. muticus
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MATOLLS ESCLERÒFIL·LES

5230 Matolls arborescents de Laurus nobilis* ................................................  5.1

32.18 Matolls arborescents de llorer (Laurus nobilis) ................................  5.3
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Descripció de l’hàbitat (HIC)

Matolls arborescents ombròfils amb llorers 
de port elevat. Es tracta d’un hàbitat defi-
nit de forma molt imprecisa en el Manual 
d’Interpretació dels Hàbitats de la Unió Eu-
ropea, però s’accepta majoritàriament que, a 
Espanya, corresponen a este hàbitat les for-
macions arborescents laurifòlies amb llorer, 
alborç (Arbutus unedo), marfull (Viburnum 
tinus) i l’aladern de fulla estreta negre (Phi-
llyrea latifolia), que s’associen sovint amb 
alzines (Quercus ilex s.l.), freixes de flor (Fra-
xinus ornus), ullastres (Olea europaea var. 
sylvestris) o garroferes (Ceratonia siliqua) en 
àrees càlides i plujoses, amb influència ma-
rítima, de Catalunya, Comunitat Valenciana i 
Balears, així com en enclavaments relíctes del 
litoral cantàbric.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es distribuïx principalment en les serres pròximes al litoral del sud de la província de Valèn-
cia i nord de la d’Alacant. S’ha descartat la seua presència en la Muela de Cortes i el Caroig, 
on existien referències prèvies.

Interpretació de l’hàbitat

Si bé el llorer és l’espècie que definix l’hàbitat, la resta d’espècies característiques mencio-
nades resulten també de caràcter diagnòstic. D’esta manera, els matolls laurifolis arbores-
cents amb abundància o dominància d’una combinació d’estos indicadors (alborç, marfull, 
freixe de flor, aladern de fulla estreta negre, etc.) han d’atribuir-se a este hàbitat en el conjunt 
de la seua extensió, encara que la presència del llorer puga resultar escassa o localitzada en 
el si de la formació.

Un problema addicional per a la interpretació d’este hàbitat és la dificultat per a discernir 
les poblacions autòctones originals de llorer de les naturalitzades o procedents de cultius. 
El llorer ha sigut àmpliament cultivat des de l’antiguitat en tota la conca mediterrània, per 
la qual cosa sovint està associat a assentaments humans, alguns molt antics i hui aban-
donats, la qual cosa dificulta l’estimació d’espontaneïtat en moltes poblacions. En este 
sentit, s’interpreta que estes formacions corresponen a l’hàbitat si presenten una elevada 
naturalitat, amb participació d’altres espècies característiques i en nínxols ecològics co-
herents amb el concepte de l’hàbitat, independentment del possible origen antròpic dels 
llorers.

Tipus LPEHT relacionats

32.18 Matolls arborescents de llorer (Laurus nobilis).

Annex. Correspondència amb altres tipologies d’hàbitats

EUNIS
F5.18 Laurus nobilis matorral.

PAL. CLASS.
32.18 European laurel matorral.

5230 Matolls arborescents de Laurus nobilis*

Formacions esclerofil·les perennifòlies dominades per alts arbustos laurifolis, amb 
presència significativa de llorers (Laurus nobilis), pròpies d’ambients relativament càlids 
i humits, amb influència litoral. 



25.J. X. SolerC. FabregatBarranc d’Algendar, Ferreries (Menorca) Barranc de l’infern, La Vall de Laguar (Alacant)
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Caracterització fisionòmica i ecològica

Matolls esclerofil·les de port alt caracteritzats per la presència i dominància d’alts arbustos 
de fulla laurifòlia com ara l’alborç (Arbutus unedo), el marfull (Viburnum tinus) i l’aladern 
de fulla estreta negre (Phillyrea latifolia), amb una presència més o menys significativa 
de llorers silvestres (Laurus nobilis). A la Comunitat Valenciana, resulta també freqüent la 
presència en estes formacions del freixe de flor (Fraxinus ornus) i són habituals igualment 
algunes lianes o plantes enfiladores com l’arítjol (Smilax aspera), l’hedra (Hedera helix) o la 
corriola de cavall (Tamus communis).

Esta màquia laurifòlia s’associa sovint amb els carrascars termòfils, o constituïx el sotabosc 
de les freixedes de flor setabenques de Fraxinus ornus. Es desenvolupa principalment en 
ombries i barrancs d’àrees termomediterrànies subhumides o humides amb influència litoral.

Estat de conservació, amenaces i gestió

El llorer va formar part dels boscos que van viure durant el Terciari a Europa, amb clima 
tropical o subtropical, tenint per tant caràcter relicte. Igualment, la resta de tàxons lauroides 
que l’acompanyen, originaris de períodes més càlids i humits que l’actual, tenen com a 
principals factors abiòtics limitants les baixes temperatures i l’escassetat de precipitacions, 
especialment el dèficit hídric estival característic del clima mediterrani. Esta sensibilitat cli-
màtica ha relegat el llorer i altres espècies components d’este tipus d’hàbitat a zones cos-
taneres i relativament humides de la conca mediterrània. La seua extremada raresa actual 
és deguda també a la destrucció de l’hàbitat, perquè alguns dels seus refugis característics 
(barrancs humits, ombries a peu de penyal) han sigut afectats irreversiblement per la cons-
trucció d’embassaments o l’obertura de pedreres.

En estos ambients, el foc és la principal ame-
naça per a estes formacions. Encara que 
moltes de les espècies que les integren són 
rebrotadores, el seu entorn ha sigut de vega-
des repetidament afectat per incendis, la qual 
cosa ha provocat l’entrada de tàxons piròfits 
com ara l’argilaga (Ulex parviflorus) o el bruc 
d’hivern (Erica multiflora), que alteren la com-
posició florística i l’estructura característiques 
d’estes comunitats.

Bons fragments de matolls arborescents amb 
llorer estan inclosos en llocs d’interés comu-
nitari, com són la Serra de Corbera i les Valls 
de la Marina; alguna microreserva, com és el 
cas de “Els Cingles”, a la Murta, alberga hàbi-
tats potencials del llorer. Per a la conservació 
i restauració d’este hàbitat, s’han desenvolupat 
diversos programes de propagació de les seues 
espècies característiques.

Unitats fitosociològiques relacionades

75.3. Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris Barbéro, Quézel & Rivas-Martínez in Rivas-
Martínez, Costa & Izco 1986.

75.3.13. Viburno tini-Fraxinetum orni Costa, Pérez-Badia & P. Soriano 1995.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Els matolls arborescents amb llorer es localitzen puntualment en algunes serres pròximes 
al litoral de la porció centromeridional del territori valencià (S de València i N d’Alacant). Les 
seues representacions més genuïnes es localitzen de forma relicta en alguns punts de la 
Safor i la Marina Alta. Altres formacions, com les del Barranc de la Murta (Alzira) o la Cre-
bantada (Estubeny), amb bones densitats de llorers, podrien correspondre a introduccions 
antigues, actualment naturalitzades.

  32.18 Matolls arborescents de llorer (Laurus nobilis)

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Laurus nobilis

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Viburnum tinus

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Phillyrea latifolia

Subprovíncia VALENCIANA Arbutus unedo

Sector Setabenc Fraxinus ornus

Tamus communis

Ruscus aculeatus

Olea europaea var. sylvestris

Smilax aspera
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TORBERES ALTES, TORBERES BAIXES I ÀREES PANTANOSES

7220 Brolladors petrificants amb formació de tosques (Cratoneurion)* ..........  7.1

54.121 Cons de tosques  ...........................................................................  7.3

54.122 Comunitats fontinals calcàries .......................................................  7.5
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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.



27.J. X. SolerC. FabregatFuente de la Toba, Sinarcas (València) Fonts de l’Algar (Alacant)
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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



7. 4C. FabregatBejís (Castelló)
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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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8310 Coves no explotades pel turisme* ..........................................................  8.1
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Tipus LPEHT relacionats

65.2 Coves continentals amb vertebrats subtroglòfils.
65.22 Coves continentals amb quiròpters.

65.4 Coves amb invertebrats troglobionts. 
65.5 Coves amb invertebrats troglòfils.
65.6 Coves amb invertebrats subtroglòfils.
65.7 Coves sense vertebrats ni invertebrats.

Annex. Correspondència amb altres tipologies d’hàbitats

EUNIS
H1 Terrestrial underground caves, cave systems, passages and waterbodies.

H1.221 Continental subtroglophile vertebrate caves.
H1.2217.ES Coves continentals amb quiròpters.

H1.23 Troglobiont invertebrate caves.
H1.24 Troglophile invertebrate caves.
H1.25 Subtroglophile invertebrate caves.
H1.26 Caves without vertebrates or invertebrates.

PAL. CLASS.
65 Caves.

65.2 Continental subtroglophile vertebrate caves.
65.22 Continental bat caves.

65.4 Troglobiont invertebrate caves.
65.5 Troglophile invertebrate caves.
65.6 Subtroglophile invertebrate caves.
65.7 Atroglozoocoenotic caves.

Descripción del hábitat (HIC)

Cavitats naturals continentals de variada tipolo-
gia (coves, grutes, avencs, etc.) que generen un 
hàbitat caracteritzat per l’escassetat o l’absència 
de llum, habitualment associat a l’elevada hu-
mitat ambiental. Per això, el component vegetal 
d’este hàbitat queda limitat a les zones externes 
o pròximes a l’obertura del buit, on es desenvo-
lupen generalment espècies rupícoles pròpies 
d’ambients ombrius. Destaquen entre altres 
falagueres com ara Phyllitis scolopendrium, P. 
sagittata, Adiantum capillus-veneris i diverses 
espècies de Polypodium i Asplenium. Igual-
ment, la flora briofítica sol ser rica i variada.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Esteses àmpliament per tot el territori, encara 
que falten en l’extrem meridional. Les seues 
millors representacions se situen en els princi-
pals sistemes muntanyosos, encara que no són 
rares les cavitats, grutes o avencs en àrees pròximes al litoral.

Esta distribució queda reflectida en el Catàleg de Coves de la Comunitat Valenciana, aprovat 
pel Decret 65/2006, de 12 de maig, del Consell (DOGV núm. 5.261, de 18/5/2006).

Interpretació de l’hàbitat

L’interés de l’hàbitat està a albergar diferents ecosistemes, majoritàriament especialitzats i 
fràgils, que alberguen espècies rares i sovint endèmiques. A més de les ja mencionades, 
l’element més valuós d’este hàbitat és generalment el component faunístic, i destaquen 
principalment diversos grups d’invertebrats cavernícoles (coleòpters, crustacis, aràcnids i 
mol·luscos) i els quiròpters, que utilitzen les cavitats com a refugi hivernal o per a instal·lar 
les seues colònies de cria.

8310 Coves no explotades pel turisme*

Coves, avencs, grutes i altres cavitats naturals continentals no afectades per activitats 
humanes d’índole recreativa, que alberguen espècies cavernícoles, especialment faunís-
tiques, altament especialitzades o endèmiques.
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19.

9180

Boscos de vessants, despreniments
o barrancs del Tilio-Acerion*

Boscos caducifolis mixtos, d’òptim eurosiberià, propis de llocs abruptes i ombrívols, 
presents sobretot en barrancs i peu de penya-segats. Arriben de forma relicta al Sistema 
Ibèric meridional.

Junt amb les espècies arbòries indicades, l’hàbitat està caracteritzat per la seua situació 
topogràfica, les condicions ambientals d’humitat i ombria associades, i la presència d’un 
estrat herbaci ric en espècies d’òptim eurosiberià com ara Primula veris, Campanula trache-
lium, Dryopteris filix-mas, Viola riviniana o Stellaria holostea, entre altres. En este sentit, la 
presència d’exemplars més o menys aïllats o dispersos de les espècies arbòries caracterís-
tiques (til·lers, omes, etc.), en entorns que no reunisquen la resta de condicions florístiques 
i ambientals, no ha de considerar-se com una representació de l’hàbitat

Tipus LPEHT relacionats

41.4 Boscos mixtos de vessants i barrancs
41.4B Boscos mixtos amb Tilia platyphyllos del Sistema Ibèric, junt amb aurons (Acer 

spp.), moixeres (Sorbus aria, S. torminalis), Ulmus glabra, Corylus avellana.

Annex. Correspondència amb altres tipologies d’hàbitats

EUNIS
G1.A4 Ravine and slope woodland.

G1.A4B.ES Boscos mixtos amb Tilia platyphyllos del Sistema Ibèric, junt amb aurons 
(Acer spp.), moixeres (Sorbus aria, S. torminalis), Ulmus glabra, Corylus 
avellana.

PAL. CLASS.
41.4 Mixed ravine and slope forest.

41.4B.ES Boscos mixtos amb Tilia platyphyllos del Sistema Ibèric, junt amb aurons (Acer 
spp.), moixeres (Sorbus aria, S. torminalis), Ulmus glabra, Corylus avellana.

Descripció de l’hàbitat (HIC)

Boscos mixtos amb dominància d’espècies ar-
bòries caducifòlies d’òptim eurosiberià, entre 
les quals destaquen el til·ler (Tilia platyphyllos), 
l’oma (Ulmus glabra), l’avellaner (Corylus ave-
llana), diverses espècies de servers o moixeres 
(Sorbus ària, S. torminalis) i aurons (Acer gra-
natense, A. monspessulanum i A. campestre, 
majoritàriament). Ocupen vessants d’ombria, 
ben sovint al peu de penya-segats i fons de ba-
rranc, en situacions topogràfiques que afavori-
xen l’augment de la humitat i la reducció de la 
insolació. La seua composició pot variar local-
ment, en funció de les distintes espècies que 
apareguen o dominen en l’estrat arbori, però el 
seu aspecte fisionòmic, les plantes associades al 
seu sotabosc i els seus requeriments ecològics 
mantenen una gran constància.

Distribució a la Comunitat Valenciana

La seua presència es restringix a l’interior muntanyós de la província de Castelló, especial-
ment en la porció septentrional (Tinença de Benifassà, Alt Maestrat, Penyagolosa i els Ports).
 
Algunes de les seues millors representacions són el Barranc dels Avellaners, a la Tinença de 
Benifassà, o la Penya de l’Avellaner, a Vilafranca.

Interpretació de l’hàbitat

Es tracta d’un hàbitat de caràcter relíctic a la Comunitat Valenciana, que apareix molt dis-
pers i, en general, empobrit florísticament, i s’associa a altres formacions forestals com 
ara rouredes i pinedes de muntanya, en el si de la qual forma vorades o xicotets rodals. 
Les seues faciacions més freqüents corresponen a telledes, generalment acompanyades 
per avellaners. De forma puntual, hi ha també formacions dominades per oma o avellaner.
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9. 3  41.4B Boscos mixtos amb Tilia platyphyllos del Sistema Ibèric, 
junt amb aurons (Acer spp.), moixeres (Sorbus aria, S. 
torminalis), Ulmus glabra, Corylus avellana

Caracterització fisionòmica i ecològica

Boscos relictes d’òptim eurosiberià caracteritzats per la freqüent presència de til·lers (Tilia 
platyphyllos), habitualment acompanyats per altres arbres caducifolis com ara l’oma (Ul-
mus glabra), l’avellaner (Corylus avellana), diverses espècies de servers o moixeres (Sor-
bus ària, S. torminalis) i aurons (Acer granatense, A. monspessulanum i A. campestre, 
majoritàriament). La composició i el percentatge de cobertura de les distintes espècies pot 
variar localment, però la fàcies més característica és la dominada pels til·lers, i són les telle-
des el tipus més freqüent d’este hàbitat en el nostre territori.

Es presenten en ombries, barrancs i peus de penya-segats, en els ambients més humits i 
frescos de les muntanyes supramediterrànies del nord del territori valencià, típicament en 
bioclima submediterrani.

Estat de conservació, amenaces i gestió

La major part d’estes formacions creixen en llocs aïllats i de difícil accés, per la qual cosa 
rares vegades es veuen afectades per l’acció directa de l’home i, fins i tot, poden quedar a 
resguard de l’efecte dels incendis forestals. No obstant això, estos enclavaments han estat 
tradicionalment exposats a sobrepasturatge per bestiar boví, la qual cosa provoca una forta 
erosió del sòl que afecta els estrats inferiors de vegetació i dificulta la regeneració. Junt amb 
açò, els efectes previsibles del canvi climàtic és una altra de les amenaces que més pot influir 
en la conservació d’estos boscos, molt dependents de la humitat ambiental.

En l’actualitat, bona part d’estos hàbitats estan 
inclosos en tres llocs d’interés comunitari (LIC): 
Tinença de Benifassà-Turmell-Vallivana, l’Alt 
Maestrat i Penyagolosa. Per a la restauració i 
millora d’este hàbitat en el nostre territori es va 
dur a terme un projecte finançat amb fons euro-
peus, a través del programa LIFE+, i coordinat 
pel Centre per a la Investigació i l’Experimentació 
Forestal (CIEF).

Unitats fitosociològiques relacionades

76.2  Tilio-Acerion Klika 1955.
s.c. Ononido aragonensis-Tilietum platyphylli 

(Pitarch 2002) Pitarch, M.B. Crespo & 
Laguna in M.B. Crespo, Pitarch & Laguna 
2008.

Distribució a la Comunitat Valenciana

La seua presència es restringix a l’interior mun-
tanyós de la província de Castelló, especialment 
en la porció septentrional (Tinença de Benifassà, Alt Maestrat, Penyagolosa i els Ports).

Algunes de les millors representacions són el Barranc dels Avellaners, a la Tinença de Beni-
fassà, o la Penya de l’Avellaner, a Vilafranca.

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Tilia platyphyllos

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Ulmus glabra

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Acer granatense

Subprovíncia VALENCIANA Acer campestre

Sector Valenciano-Tarraconense Corylus avellana

Província MEDITERRÀNIA IBÈRICA CENTRAL Sorbus aria

Subprovíncia OROIBÈRICA Sorbus torminalis

Sector Iberico-Maestratenc Populus tremula

Ilex aquifolium



9. 4C. FabregatBarranc dels Avellaners, Coratxà (Castelló)



59.

9430

Boscos montans i subalpins de Pinus uncinata
(en substrats d’algeps o calcaris)*

Boscos aciculifolis d’alta muntanya dominats pel pi negre (Pinus uncinata), presents 
de forma relicta en el Sistema Ibèric meridional sobre substrats calcaris.

Tipus LPEHT relacionats

42.426 Pinedes de pi negre (Pinus uncinata) del Sistema Ibèric.
42.4262 Pinedes de pi negre (Pinus uncinata) del Sistema Ibèric meridional, sobre subs-

trats calcaris.
42.5A2 Pinedes de Pinus sylvestris calcícoles, (supra)oromediterrànies, amb savina de 

muntanya (Juniperus sabina).
42.5A21 Pinedes de Pinus sylvestris amb sotabosc de Juniperus sabina, del Sistema 

ibèric.

Annex. Correspondència amb altres tipologies d’hàbitats

EUNIS
G3.326 Mountain pine forests of the Iberian Range.

G3.3262 Gudar mountain pine forests.
G3.4A2 Savin Scots pine forests.

G3.4A21 Iberian-Range calcicolous Scots pine forests.

PAL. CLASS.
42.426 Mountain pine forests of the Iberian Range.

42.4262 Gudar mountain pine forests.
42.5A2 Savin Scots pine forests.

42.5A21 Iberian-Range calcicolous Scots pine forests.

Descripció de l’hàbitat (HIC)

Pinedes dominades pel pi negre (Pinus unci-
nata), característics de les altes muntanyes del 
sud-oest d’Europa, on pot formar masses mix-
tes amb el pi roig (P. sylvestris) i l’avet (Abies 
alba). En el Sistema Ibèric, hi ha poblacions re-
lictes que tenen el límit de la seua àrea en els 
alts de la Serra de Gúdar (Terol). Ací els rodals 
de pi negre estan en el si de masses forestals 
de pi roig, per la qual cosa sovint es localitza 
en este entorn l’híbrid entre ambdós espècies 
(P. x rhaetica). 

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es restringix puntualment a l’entorn del Cerro 
Calderón, a la Puebla de San Miguel (Racó 
d’Ademús), on s’han localitzat exemplars de 
Pinus x rhaetica formant rodals en el si de for-
macions oromediterrànies de P. sylvestris.

Interpretació de l’hàbitat

La presència de P. x rhaetica en localitats més meridionals s’interpreta com a testimoni d’una 
àrea més àmplia d’este hàbitat a la Península Ibèrica en èpoques glacials, per la qual cosa 
adquirix un gran valor biogeogràfic. En este sentit, el Decret 70/2009 interpreta la presència 
de P. x rhaetica com una fàcies relíctica extrema d’este hàbitat en el nostre territori.
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79.

9560 Boscos endèmics de Juniperus spp.*

Boscos i altres formacions dominades per espècies de Juniperus de port arbori, que 
resulten endèmiques de regions incloses, almenys parcialment, en el territori de la 
Unió Europea.

Descripció de l’hàbitat (HIC)

Formacions forestals dominades per diverses 
espècies de Juniperus que poden tindre port ar-
bori. A la Península Ibèrica corresponen majo-
ritàriament a boscos de savina turífera (J. thuri-
fera) i, amb menor freqüència, a bosquets de J. 
oxycedrus ssp. badia. Excepcionalment, poden 
incloure’s en este hàbitat les escasses forma-
cions arbòries de savina negral (J. phoenicea).

Distribució a la Comunitat Valenciana

Les formacions arbòries de Juniperus es distri-
buïxen de forma dispersa per bona part de les 
àrees interiors del centre i nord de la Comunitat 
Valenciana. Les seues millors representacions, 
els boscos de savina turífera, són especialment 
abundants al Racó d’Ademuz i a la Serra del 
Toro. Ha de destacar-se, en este sentit, el LIC 
Sabinar de Alpuente, espai que alberga una 
excel·lent representació d’este hàbitat. 

Interpretació de l’hàbitat

La savina turífera és una espècie que arriba habitualment al port arbori i, per tant, les for-
macions en què domina corresponen a este hàbitat, encara que els exemplars estiguen en 
fases arbustives juvenils, que corresponen a les etapes inicials del desenvolupament del 
bosc. Semblant criteri haurà d’aplicar-se a les formacions amb abundància de J. oxycedrus 
ssp. badia, quan quede clarament establida la identitat de la subespècie. Al contrari, el port 
arbori de bona part dels exemplars és un requisit necessari per a l’atribució excepcional a 
este hàbitat de les formacions de J. phoenicea, que en la major part dels casos corresponen 
a l’Hàbitat d’Interés Comunitari 5210 Matolls arborescents de Juniperus. 

En tot cas, i als efectes de l’aplicació del Decret 70/2009, ni els cadequers de J. oxycedrus 
ssp. badia ni els bosquets de J. phoenicea de port arbori es considerarien inclosos en este 
hàbitat, ja que en l’annex IV de l’esmentat decret es fa referència explícita a les formacions 
de savina de muntanya (Juniperus sabina) i/o savina turífera (J. thurifera). A pesar d’això, 
s’ha considerat oportú incloure la descripció d’estes formacions en la present fitxa, ja que 
als efectes de gestió de la Xarxa Natura 2000 sí que considerem les formacions arbòries 
de Juniperus (separades dels matolls arborescents, com en les classificacions EUNIS i Pa-
leàrtic) integrades en l’hàbitat 9560* i, per consegüent, resulten rellevants a estos efectes.

Tipus LPEHT relacionats

42.A2 Savinars turífers (boscos de Juniperus thurifera).
42.A21 Savinars turífers (Juniperus thurifera) supramediterranis del Sistema Ibèric.
42.A2C Savinars turífers (Juniperus thurifera) mesomediterranis de les valls i peu de 

monts del Sistema Ibèric meridional.
42.A9 Ginebredes arbòries (boscos dominats per Juniperus oxycedrus)11.

42.A93 Ginebredes arbòries ibèriques dominades per Juniperus oxycedrus ssp. badia.
42.AA Savinars negrals arboris (formacions excepcionals de Juniperus phoenicea de port  
arbori)11.

Annex. Correspondència amb altres tipologies d’hàbitats

EUNIS
G3.92 Spanish juniper (Juniperus thurifera) woods.

G3.921 Iberian Spanish juniper forests.
G3.92C.ES Savinars turífers (Juniperus thurifera) mesomediterranis de les valls i peu de 

monts del Sistema Ibèric meridional.
G3.99 Juniperus oxycedrus woods.

G3.993.ES Ginebredes arbòries ibèriques dominades per Juniperus oxycedrus ssp. badia.
G3.9A Juniperus phoenicea woods.

PAL. CLASS.
42.A2 Spanish juniper woods.

42.A21 Iberian Spanish juniper forests.
42.A2C.ES Savinars turífers (Juniperus thurifera) mesomediterranis de les valls i peu de 

monts del Sistema Ibèric meridional.
42.A9 Prickly juniper woods.

42.A93.ES Ginebredes arbòries ibèriques dominades per Juniperus oxycedrus ssp. badia.
42.AA Phoenician and Lycian juniper woods.

11 Formacions incloses en l’HIC 9560* però no considerades en l’annex IV del Decret 70/2009.
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9. 9

especialment els de major port, i s’ha utilitzat 
una part del seu territori per a l’establiment de 
cultius, però s’ha mantingut l’hàbitat en àrees 
extenses, sobretot en zones de muntanya, pel 
seu interés com a pastures d’estiu per a la tran-
shumància. Açò ha permés la persistència fins 
a l’actualitat de bones formacions d’este hàbitat 
en el nostre territori.

La major part dels savinars turífers supramedi-
terranis estan inclosos en llocs d’interés comu-
nitari (LIC) com són la Puebla de San Miguel, 
l’Alt Palància, el Penyagolosa i l’Alt Maestrat, 
i algunes de les millors formacions també en 
microreserves de flora, com “Las Blancas”, a la 
Puebla de San Miguel (València), o “La Perico-
na”, a El Toro (Castelló).

Unitats fitosociològiques relacionades

74.2.1. Juniperetum hemisphaerico-thuriferae 
Rivas-Martínez 1969.
75.1.13 Junipero thuriferae-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1987.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Els savinars turífers supramediterranis es presenten en les altes serres de l’interior septen-
trional de la Comunitat Valenciana, principalment en l’entorn de la Puebla de San Miguel 
(el Racó d’Ademús) i la Serra del Toro (l’Alt Palància). De forma més localitzada, apareixen 
també al Massís de Penyagolosa i al Portell de Morella.

Caracterització fisionòmica i ecològica

Boscos dominats per exemplars adults, de port arbori, de savina turífera (Juniperus thuri-
fera), acompanyats habitualment pel ginebre de muntanya (J. communis ssp. hemisphaeri-
ca). En les seues formes més típiques són boscos oberts d’aspecte de devesa, la qual cosa 
respon al caràcter heliòfil de la savina turífera, que constituïx en estos la totalitat de l’estrat 
arbori. En altres casos, no obstant això, s’incorporen a este bosc carrasques (Quercus ilex 
ssp. rotundifolia), roures valencians (Quercus faginea) o diverses espècies de pins (Pinus 
nigra, P. sylvestris), i dóna lloc a diverses fàcies de l’hàbitat que marquen la transició cap a 
altres comunitats.

Es presenten típicament en les àrees supramediterrànies més continentals del Sistema Ibè-
ric, i ben sovint ocupen fons de vall o la base dels vessants, on es fa més patent l’efecte 
d’inversió tèrmica. Com s’ha dit, en estos ambients es produïxen freqüents contactes amb 
els carrascars supramediterranis continentals i amb pinedes de pi negral, per la qual cosa 
és freqüent que tant pins com carrasques o roures valencians es mesclen amb les savines. 
Igualment, en els nivells superiors del supramediterrani, els savinars turífers contacten amb 
les formacions oromediterrànies de pi roig (Pinus sylvestris) i savina de muntanya (Juni-
perus sabina), i apareix en estes zones de transició una fàcies culminícola de savinar turífer 
enriquida amb estes espècies.

Estat de conservació, amenaces i gestió

Els boscos de savina turífera han sigut talats durant segles per a aprofitar la seua excel·lent 
fusta. A més, la seua estructura oberta ha afavorit l’aprofitament de les pastures per impor-
tants cabanyes ramaderes. També el brancatge de la savina era utilitzat com a farratge per 
al bestiar. Com a conseqüència d’estos aprofitaments seculars, s’han talat molts exemplars, 

  42.A21 Savinars turífers (Juniperus thurifera)
supramediterranis del Sistema Ibèric

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Juniperus thurifera

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Juniperus communis ssp. hemisphaerica

Província MEDITERRÀNIA IBÈRICA CENTRAL Berberis hispanica ssp. seroi

Subprovíncia OROIBÈRICA Salvia lavandulifolia

Sector Iberico-Maestratenc Satureja intricata ssp. gracilis

Erinacea anthyllis

Genista pumila ssp. rigidissima

Artemisia assoana
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Bona part d’estes formacions estan incloses en 
llocs d’interés comunitari (LIC) com el mencio-
nat Sabinar de Alpuente, i, en algun cas, també 
protegides amb la figura de microreserva de 
flora, com al “Puntal de Navarrete”, a Altura 
(Castelló).

Unitats fitosociològiques relacionades

75.1.12 Hedero helicis-Quercetum rotundifo-
liae Costa, Peris & Stübing 1987 (su-
bas. quercetosum rotundifoliae).

75.1.14 Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. & O. 
Bolòs in Vives 1956.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es presenten dispersos per les àrees interiors 
de la província de València i al sud de la de Cas-
telló, amb major abundància a les comarques 
dels Serrans i la Plana de Requena-Utiel. El Sa-
binar de Alpuente és una de les millors repre-
sentacions d’este hàbitat a la Comunitat Valenciana.

  42.A2C Savinars turífers (Juniperus thurifera) mesomediterranis 
de les valls i peu de monts del Sistema Ibèric meridional

Caracterització fisionòmica i ecològica

Formacions arbòries de savina turífera caracteritzades per la presència d’un sotabosc llen-
yós on dominen elements d’òptim termomesomediterrani com ara el romer (Rosmarinus 
officinalis) o el coscoll (Quercus coccifera). La savina turífera apareix acompanyada pel 
càdec (Juniperus oxycedrus) i la savina negral (J. phoenicea), i falta en estos boscos el 
ginebre de muntanya (J. communis ssp. hemisphaerica). Ben sovint s’associen als alzinars 
mesomediterranis i supramediterranis o, per substitució d’estos, a les pinedes de pi blanc 
(Pinus halepensis), en els quals constituïxen rodals o formen masses mixtes.

Es presenten típicament en el peu de mont meridional del Sistema Ibèric, i ocupen els nivells 
superiors del territori mesomediterrani amb ombroclima sec, i entren en contacte amb els 
savinars turífers supramediterranis en els nivells inferiors d’este estatge. Este hàbitat re-
presenta una variant meridional dels savinars turífers mesomediterranis de la vall de l’Ebre, 
caracteritzats per una composició florística diferent.

Estat de conservació, amenaces i gestió

Els savinars turífers mesomediterranis han sigut més castigats que els anteriors per 
l’activitat humana, al ser el seu territori més apte per al cultiu i el sotabosc menys aprofi-
table pel bestiar. Per això, apareixen en general més degradats i han patit en major grau la 
competència amb altres formacions forestals de més ràpid creixement, especialment les 
pinedes de repoblació. En conseqüència, este hàbitat apareix més fragmentat i, en molts 
casos, empobrit i reduït a xicotets rodals amb escassos exemplars arboris. 
 

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Juniperus thurifera

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Juniperus phoenicea

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Juniperus oxycedrus

Subprovíncia VALENCIANA Rosmarinus officinalis

Sector Valenciano-Tarraconense Quercus coccifera

Província MEDITERRÀNIA IBÈRICA CENTRAL

Subprovíncia OROIBÈRICA

Sector Iberico-Maestratenc

Subprovíncia CASTELLANA

Sector Manxec
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cents i la conservació dels bosquets relictes 
que encara subsistixen. Estes formacions tenen 
bones representacions en els LIC Alt Maestrat, 
Penyagolosa i Tinença de Benifassà, Turmell 
i Vallivana. També la xarxa de microreserves 
contribuïx a la seua conservació, com és el cas 
del “Barranc del Marfullar” i el “Barranc de la 
Mina”, ambdós a Morella.

Unitats fitosociològiques relacionades

75.1.12 Hedero helicis-Quercetum rotundifo-
liae Costa, Peris & Stübing 1987 (su-
bas. quercetosum rotundifoliae).

75.1.13 Junipero thuriferae-Quercetum rotun-
difoliae Rivas-Martínez 1987.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Les ginebredes arbòries es localitzen, encara 
que de forma prou escassa, en l’interior mun-
tanyós de la província de Castelló, especial-
ment en la meitat septentrional. Alguns bons exemples d’estos bosquets poden trobar-se a 
l’entorn de Morella i de Vistabella del Maestrat.

  42.A93 Ginebrars arboris ibèrics dominats per 
Juniperus oxycedrus ssp. badia12

Caracterització fisionòmica i ecològica

Formacions arbòries amb abundància d’exemplars de Juniperus oxycedrus ssp. badia, 
generalment associades a alzinars o rouredes. Les formes més pures de l’hàbitat estan 
formades per rodals més o menys monoespecífics de ginebres arboris, però també poden 
aparéixer mesclats amb carrasques (Quercus ilex ssp. rotundifolia) i roures valencians (Q. 
faginea) en boscos mixtos on l’hàbitat es reconeix per l’abundància de ginebres en l’estrat 
arbori. 
 
Apareixen generalment en les muntanyes supramediterrànies amb una certa continentalitat, 
encara que poden descendir als nivells superiors del mesomediterrani, en àrees amb om-
broclima dominant subhumit.

Estat de conservació, amenaces i gestió

L’escassetat d’estes formacions és un indici de la regressió que han patit per l’aprofitament 
secular d’esta espècie (Juniperus oxycedrus s.l.). El ginebre es va utilitzar per a l’extracció 
d’oli, i els exemplars de port arbori també oferien una bona fusta, quasi incorruptible, que 
s’utilitzava per a bigues i era apreciada per ebenistes i torners. Hi ha testimonis antics 
d’haver assocat ginebres de fins a 20 metres d’alçària, la qual cosa dóna idea de l’aspecte 
que van haver de tindre estos boscos.

En l’actualitat, la major part de les formacions de J. oxycedrus ssp. badia es presenten com 
a matolls arborescents, perquè corresponen a etapes de regeneració dels antics boscos. Per 
a la recuperació d’estes formacions resulta fonamental la protecció d’estes masses arbores-

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Juniperus oxycedrus ssp. badia

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Juniperus communis ssp. communis

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Juniperus phoenicea

Subprovíncia VALENCIANA Quercus ilex ssp. rotundifolia

Sector Valenciano-Tarraconense Quercus faginea

Província MEDITERRÀNIA IBÈRICA CENTRAL Prunus spinosa

Subprovíncia OROIBÈRICA Salvia lavandulifolia

Sector Iberico-Maestratenc

12 Formacions incloses en l’HIC 9560* però no considerades en l’annex IV del Decret 70/2009.
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9. 15Savinars negrals arboris (formacions excepcionals de 
Juniperus phoenicea de port arbori)13  42.AA

Unitats fitosociològiques relacionades

75.7.13. Rhamno lycioidis-Juniperetum 
phoeniceae Rivas-Martínez & G. 
López in G. López 1976.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Estes formacions arbòries singulars de savinar 
negral estan molt localitzades a la Comunitat Va-
lenciana. Es té constància de la seua existència 
actual a la Serra del Mugrón, a Ayora (València), 
i hauran d’estudiar-se formacions semblants a 
la Serrella i altres serres del nord d’Alacant per 
si pogueren correspondre a este hàbitat.

Caracterització fisionòmica i ecològica

Formacions boscoses dominades per la savina negral, els exemplars adults de la qual poden 
arribar als 8 metres. Són arbres de copa piramidal, amb el tronc ocult per les branques. 
L’estrat inferior d’esta comunitat està escassament poblat per diverses gramínies i alguns 
arbustos elevats, com el coscoll (Quercus coccifera) o l’arç negre (Rhamnus lycioides ssp. 
lycioides). També es desenvolupen matolls baixos, on destaca la presència d’espècies 
aromàtiques com el timó (Thymus vulgaris) o la cua de gat (Sideritis tragoriganum).

Estes formacions arbòries de savina negral es poden trobar en els territoris mesomediterra-
nis, amb bioclimes continentals d’ombrotipus sec. 

Estat de conservació, amenaces i gestió

La savina negral ha sigut intensivament aprofitada des de l’antiguitat per la seua fus-
ta i, especialment, com a combustible per a llenyes i carbó. És per això que, a pesar de 
l’abundància i la freqüència de les seues formacions arbustives (característiques de l’hàbitat 
d’interés comunitari 5210), a penes hi ha en l’actualitat en el nostre territori formacions 
arbòries d’esta espècie.
 
L’exemple més representatiu d’este hàbitat, els savinars negrals arboris d’Ayora, està inclòs 
en el LIC Sierra del Mugrón.

13 Formacions incloses en l’HIC 9560* però no considerades en l’annex IV del Decret 70/2009.

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Juniperus phoenicea

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Rhamnus lycioides ssp. lycioides

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Quercus coccifera

Subprovíncia VALENCIANA Rosmarinus officinalis

Sector Setabenc Thymus vulgaris
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Descripció de l’hàbitat (HIC)

Boscos mixtos caracteritzats per una presència 
significativa de teixos, associats generalment a 
pinedes, rouredes o alzinars. Junt amb el teix, 
formen part d’estes comunitats altres arbres 
d’òptim eurosiberià com ara el grèvol (Ilex aqui-
folium), el til·ler (Tilia platyphyllos), diverses 
espècies de servers o moixeres (Sorbus ària, S. 
torminalis) i aurons (Acer granatense, A. mons-
pessulanum). També resulta habitual la presèn-
cia d’alguns arbustos propis de les vorades 
espinoses submediterrànies, com ara el corner 
(Amelanchier ovalis), la cornera tomentosa (Co-
toneaster tomentosus), el cirerer de Santa Llú-
cia (Prunus mahaleb) o l’arç blanc (Crataegus 
monogyna). Ocupen principalment vessants 
d’ombria, ben sovint al peu de penyals, i fons 
de barranc, en situacions topogràfiques que 
afavorixen l’augment de la humitat i la reducció 
de la insolació, en ambients ecològicament molt 
pròxims als que ocupen els boscos del Tilio-
Acerion (Hàbitat 9180), amb els quals compartix també algunes espècies característiques.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Les seues millors representacions estan a l’interior muntanyós de la província de Castelló 
(Tinença de Benifassà, Alt Maestrat, Penyagolosa i Serra del Toro, principalment) i a les 
altes serres del nord d’Alacant (Aitana, Serrella, Bèrnia, Mariola i la Font Roja). La Teixera 
d’Agres, en la Serra de Mariola, és considerada com la millor representació d’estos boscos 
a la Comunitat Valenciana. Apareix també a la província de València, a la Puebla de San 
Miguel, les serres del Negrete i las Cabrillas i la Serra de la Safor, encara que de forma més 
puntual i relicta.

Interpretació de l’hàbitat

La diferència amb el 9180 (Boscos de vessants, despreniments o barrancs de Tilio-Acerion) 
l’establix la dominància de teixos en el 9580. El teix no és un component habitual en les 
faciacions meridionals, xerotermòfiles (Tilio-Acerenion) de 9180, encara que puga aparéixer 
ocasionalment en algunes formacions. Al contrari, el til·ler sí que és un element característic 
de les teixedes d’òptim ibèric nord-oriental (42.A751), per això la seua presència en este 
hàbitat no ha de ser interpretada com una representació puntual de l’hàbitat 9180 quan en 
la formació dominen els teixos.

Tipus LPEHT relacionats

42.A75 Teixedes (Taxus baccata) ibèriques.
42.A751 Teixedes d’òptim ibèric nord-oriental, amb grèvol (Ilex aquifolium) o til·ler (Tilia 

platyphyllos).
42.A752 Teixedes setabenques amb auró (Acer granatense) i freixe de flor (Fraxinus ornus).

Annex. Correspondència amb altres tipologies d’hàbitats

EUNIS
G3.975 Iberian yew woods.

G3.9751.ES Teixedes d’òptim ibèric nord-oriental, amb grèvol (Ilex aquifolium) o til·ler  
(Tilia platyphyllos).

G3.9752.ES Teixedes xativines amb auró (Acer granatense) i freixe de flor (Fraxinus ornus).

PAL. CLASS.
42.A75 Iberian yew woods.

42.A751.ES Teixedes d’òptim ibèric nord-oriental, amb grèvol (Ilex aquifolium) o til·ler  
(Tilia platyphyllos).

42.A752.ES Teixedes xativines amb auró (Acer granatense) i freixe de flor (Fraxinus ornus).

9580 Boscos mediterranis de Taxus baccata*

Formacions arbòries, generalment mixtes, dominades pel teix (Taxus baccata), habitual-
ment subordinades a altres masses forestals o restringides a ambients topogràficament 
afavorits, de reduïda extensió superficial, en l’àmbit mediterrani.



189.C. FabregatTinença de Benifassà (Castelló)



9. 19

tribuït també a millorar el seu estat de conser-
vació a la Comunitat Valenciana. L’hàbitat està 
també inclòs en espais naturals protegits, LIC 
(Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i 
Vallivana, Alt Palància, la Puebla de San Miguel 
i la Sierra del Negrete), i en un gran nombre de 
microreserves de flora.

Unitats fitosociològiques relacionades

76.9.4. Saniculo europaeae-Taxetum baccatae 
O. Bolòs 1967.

s.c. Ononido aragonensis-Tilietum pla-
typhylli (Pitarch 2002) Pitarch, M.B. 
Crespo & Laguna in M.B. Crespo, Pi-
tarch & Laguna 2008.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Al nostre territori ocupa les àrees septentrionals 
més humides i fresques, amb les seues millors 
representacions a l’interior de Castelló (Tinença de Benifassà, Alt Maestrat, Penyagolosa i 
Serra del Toro, principalment). Arriba de manera finícola a la província de València, al Racó 
d’Ademús, la Sierra del Negrete i la Sierra de las Cabrillas, i té ací el seu límit meridional de 
distribució a la Comunitat Valenciana.

  42.A751 Teixedes d’òptim ibèric nord-oriental,
amb grèvol (Ilex aquifolium) o til·ler (Tilia platyphyllos)

Caracterització fisionòmica i ecològica

Es tracta d’agrupacions de teixos que, amb major o menor densitat, constituïxen forma-
cions arbòries en el si de boscos mixtos en ambients submediterranis, o bé apareixen com 
a bosquets laxos, acompanyats per arbustos i arços caducifolis, en tarteres de muntanya 
o al peu de penyals ombrívols. Es caracteritzen florísticament per la freqüent presència 
d’altres arbres o arbustos d’òptim eurosiberià, com ara el grèvol (Ilex aquifolium), el til·ler 
(Tilia platyphyllos) o l’avellaner (Corylus avellana), als quals s’afig ben sovint el ginebre de 
muntanya (Juniperus communis).

És la teixeda mediterrània ibèrica més pròxima a les formacions eurosiberianes de teix. Ocu-
pa àrees d’ombrotipus subhumit amb termoclima majoritàriament supramediterrani, encara 
que de vegades descendix al mesomediterrani o s’aproxima a l’oromediterrani.

Estat de conservació, amenaces i gestió

En termes generals, els agents més significatius en la degradació d’estes teixedes són la 
pressió dels herbívors, tant del bestiar com dels herbívors silvestres, i els incendis fores-
tals, especialment a la província de València. El teix, a més, era talat per a aprofitar la seua 
excel·lent fusta. Com a conseqüència d’estos factors, la principal amenaça actual per a este 
hàbitat és la fragmentació de les seues formacions.
 
A pesar de tot, hi ha regeneració natural de teix en algunes de les millors representacions 
castellonenques de l’hàbitat, per la qual cosa la seua situació no és tan crítica com es va 
arribar a pensar. Programes de reforç poblacional de les teixedes més amenaçades han con-

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Taxus baccata

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Ilex aquifolium

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Acer granatense

Subprovíncia VALENCIANA Tilia platyphyllos

Sector Valenciano-Tarraconense Corylus avellana

Província MEDITERRÀNIA IBÈRICA CENTRAL Amelanchier ovalis

Subprovíncia OROIBÈRICA Juniperus communis

Sector Iberico-Maestratenc Helleborus foetidus

Ononis aragonensis

Hedera helix
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na i Serres de Mariola i el Carrascar de la Font 
Roja) i en un bon nombre de microreserves en 
estos espais.

Unitats fitosociològiques relacionades

76.10.11. Fraxino orni-Aceretum granatensis 
Alcaraz, Solanas, Ríos & M.B. Cres-
po 2001.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es tracta d’un hàbitat característic de la Comu-
nitat Valenciana, restringit al sector Setabenc. 
Les seues millors representacions estan en 
les altes serres alacantines (Aitana, Serrella, 
l’Aixortà, Bèrnia, Mariola i la Font Roja). Arriba 
de manera puntual a la província de València 
a l’ombria de la Serra de la Safor. La Teixera 
d’Agres, a la Serra de Mariola, és una magnífica 
representació d’este tipus de teixeda.

Caracterització fisionòmica i ecològica

En les seues formes més típiques, corresponen a bosquets mixtos de carrasca (Quercus ilex 
ssp. rotundifolia), roure valencià (Q. faginea), auró (Acer granatense) i freixe de flor (Fraxi-
nus ornus) amb una significativa presència de teixos, que ocupen ombries i peu de penyals 
en les altes serres del nord d’Alacant, arribant també al sud de la província de València. 
Estos bosquets submediterranis ben sovint han sigut degradats, i apareixen llavors xico-
tetes agrupacions de teixos, acompanyats per corners (Amelanchier ovalis) i arços blancs 
(Crataegus monogyna), en tarteres de muntanya i bases de penyals.

Ocupen àrees d’ombrotipus subhumit amb termoclima mesomediterrani i supramediterrani.

Estat de conservació, amenaces i gestió

En termes generals, igual que en les teixedes d’òptim ibèric nord-oriental, els agents que 
més incidixen en la seua degradació són la pressió dels herbívors, tant del bestiar com dels 
herbívors silvestres, i els incendis forestals, com va ser el cas en la Teixera d’Agres. El teix, 
igualment, ha patit les tales per a aprofitar la seua excel·lent fusta. Com a conseqüència 
d’estos factors, la principal amenaça actual per a este hàbitat és la fragmentació de les 
seues poblacions.

La regeneració natural de les teixedes setabenques no pareix tan activa com s’ha observat 
en algunes teixedes septentrionals, per la qual cosa la seua situació és un poc més preocu-
pant. S’han dut a terme experiències de reforç poblacional de les teixedes més amenaçades. 
L’hàbitat està també inclòs en espais naturals protegits, LIC (Aitana, Serrella i Puig Campa-

Teixedes setabenques amb auró (Acer granatense)
i freixe de flor (Fraxinus ornus)  42.A752

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Taxus baccata

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Acer granatense

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Fraxinus ornus

Subprovíncia VALENCIANA Sorbus aria

Sector Setabenc Amelanchier ovalis

Crataegus monogyna

Daphne oleoides

Solidago virgaurea

Hedera helix
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La col·lecció Manuals Tècnics de Biodiversitat 
pretén mostrar l’esforç del Servici de Vida Silves-
tre (Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi 
Climàtic i Desenvolupament Rural) en busca de res-
postes pràctiques per a la conservació i gestió d’es-
pècies i hàbitats, més encara si estan amenaçades.

L’objectiu final és estendre bones pràctiques de con-
servació fora de l’àmbit de l’administració pública, 
entenent que el protagonisme i la responsabilitat de 
la conservació de l’entorn ha de recaure en els dife-
rents col·lectius, entitats i persones que conformen 
la nostra societat.

El Manual d’identificació dels hàbitats protegits a 
la Comunitat Valenciana (Decret 70/2009) consti-
tuïx una eina amb la qual es pretén facilitar la identi-
ficació i el coneixement dels hàbitats que s’indiquen 
en l’annex IV del Decret 70/2009, de 22 de maig, del 
Consell, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià 
d’Espècies de Flora Amenaçades i es regulen mesu-
res addicionals de conservació. Es tracta d’hàbitats ja 
arreplegats en la Directiva d’Hàbitats, però que tenen 
un significat addicional en el nostre territori; corres-
ponen a ecosistemes rars, fràgils, amb risc de des-
aparició o que alberguen una elevada concentració 
d’espècies protegides o endèmiques, per la qual cosa 
estos hàbitats hauran de ser objecte d’atenció i tutela 
en els procediments d’avaluació d’impacte ambiental 
i avaluació ambiental de plans i programes. Per això, 
la seua identificació en el camp és molt important per 
a tots els actors implicats: promotors, consultors, 
administració i societat en general. Per a complir 
este objectiu, les fitxes del manual s’organitzen en 
apartats clars i concisos, i destaquen els caràcters 
que definixen fisionòmicament i ecològicament els 
hàbitats, les espècies indicadores i la distribució a la 
Comunitat Valenciana. Esta informació és acompan-
yada en totes les fitxes per fotografies que mostren 
l’aspecte de l’hàbitat o alguna de les espècies indica-
dores, i així fa la seua consulta més amena i agrada-
ble per a tot tipus de lectors.

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL
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