
Com és: arbust perennifoli, de 
fins a 6 m d’alçada i de fulles co-

riàcies i lluents. Les flors, que són 
blanques, es reuneixen en grans 
conjunts; el fruit és una baia verme-
lla que triga un any a madurar. 
Floració: d’octubre a gener.
Hàbitats: congostos, fons de ba-
rrancs i en llocs frescals i humits. 
Altitud: viu entre 280-1.140 m.
Protecció: no en té. 
Observacions: al Prepirineu és una 
espècie relicta, testimoni d’altres 
èpoques de clima més humit i càlid, atès que actualment forma part dels alzinars 
de l’àmbit litoral.
 

4. Flora espontània i singular 
del Montsec i serres veïnes

Montsec
del

sota
elcel

Boix grèvol (Ilex aquifolium L.)

Corniol (Aquilegia viscosa Gouan subsp. montsicciana Font 

Quer O. Bolòs & Vigo)

Arboç (Arbutus unedo L.)

Clavellina del Montsec (Petrocoptis 

pardoi Pau) 

Centàurea migrant (Centaurea emigrantis         

Bubani)

Corona de rei (Saxifraga longifolia Lapeyr.)

Part del territori que es menciona en aquest fulletó forma part del Geoparc mundial
UNESCO Orígens, una figura de reconeixement internacional designada el 2018.
Al Geoparc Orígens pots fer un viatge en el temps tot descobrint els seus patrimo-
nis natural i cultural. 

El paisatge del Montsec i les serres veïnes està integrat per elements naturals que 
li donen forma i identitat pròpia. La base sobre la que es construeix aquest paisat-
ge és el rocam i les formes del relleu: valls, penyals, cingleres i relleus abruptes que 
s’alcen i esdevenen punts de referència. Segons l’altitud i el modelat del relleu, la 
coberta vegetal, a través de la seva estructura i la tipologia dels arbres i els arbusts 
que la integren, acaba de donar la fesomia paisatgística pròpia a cada lloc. 

A solana, i a la part inferior i mitjana dels relleus, depenent de la competència de 
les roques, s’hi fa un carrascar poc dens que sol alternar amb brolles, boixedes i 
pasturatges secs; a la part superior en exposició sud però, predomina el rocam. A 
les fondalades i a l’obaga dels relleus inferiors hi sol dominar el bosc marcescent 
de roure de fulla petita que en les clarianes dona també pas a les boixedes i als 
pasturatges. En els relleus superiors i en exposició nord l’àmbit està dominat per la 
roureda de roure martinenc, el pi roig i localment altres arbres caducifolis. 

En la part inferior dels congostos i fons de barrancs ombrívols se sol fer un alzinar 
-tot i que no sempre està present l’alzina– on se solen trobar plantes acompan-
yants com l’arboç o el marfull, que tenen elevat valor biogeogràfic en aquest terri-
tori. Als cingles, balmes i extraploms tan freqüents per arreu, s’hi fan les plantes 
rupícoles. Aquí, la coberta vegetal es redueix considerablement, però una visió de 
detall ens permet descobrir la bellesa d’aquestes plantes fràgils i delicades, verita-
bles tresors de la diversitat vegetal. Pràcticament cada planta és una singularitat 
prepirinenca. 

Dels boscos, boixedes, matollars i plantes rupícoles us mostrem les plantes més 
rares i vistoses. N’hi ha de protegides i n’hi ha que no tenen definida una figura 
de protecció. Totes però, són d’admirar i de respectar. Al mapa us indiquem els 
àmbits territorials on poden ser observades, i a la descripció els trets principals per 
reconèixer-les, així com també el període de floració, els hàbitats, l’altitud i unes 
observacions per saber-ne més sobre elles.

Flora espontània i singular del 
Montsec i serres veïnes

Com és: arbre o arbust peren-
nifoli amb peus masculins i fe-

menins, de fins a 10 m d’alçada; de 
fulles alternes, lluents, coriàcies i de 
marge ondulat i espinós. Les flors 
són blanques reunides en grups pe-
tits; el fruit és vermell a la maturitat.
Floració: maig i juny principalment.
Hàbitats: en boscos caducifolis de 
barrancs ombrívols i frescals. 
Altitud: viu entre 1.250 i 1.350 m. 
Protecció: protegida en tot el terri-
tori de Catalunya segons l’Ordre de 05/09/1984 de la Generalitat de Catalunya. 
Observacions: és molt rar en aquestes contrades. L’ús divers d’aquesta planta 
(fusta, interès ornamental... ) n’ha motivat principalment l’escassedat. 

Com és: planta herbàcia 
plurianual, amb la base llen-

yosa, i de fins a 40 cm. Les fulles 
són oposades i les flors tenen cinc 
pètals rosats; el fruit en càpsula. 
Floració: abril i maig.
Hàbitats: en cingleres, balmes i ex-
traploms, preferentment en exposi-
cions no orientades al sud. 
Altitud: viu entre 280-1.100 m.
Protecció: catalogada com a ‘vulnera-
ble’ en el CEAC i inclosa en el LESPE. 

Observacions: el gènere és endèmic de la península Ibèrica i s’estén des de la se-
rralada Cantàbrica fins els Pirineus. A Catalunya, l’espècie és prepirinenca, encara 
que arriba a la serra de Turp al Solsonès.

Com és: planta herbàcia 
plurianual de fins a 35 cm 

d’alçada, amb la tija viscosa i fu-
lles basals dividides en segments. 
Les flors són blavoses o blanqui-
noses amb un esperó corbat.
Floració: juny i juliol.
Hàbitats: pedruscalls mòbils i més 
rarament a les esquerdes dels pe-
nyals. 
Altitud: viu entre 1.000 i 1400 m. 
Protecció: estrictament protegida 
en el PEIN del Montsec. 
Observacions: es tracta d’un en-

demisme del Prepirineu central i oriental, però que posseeix poblacions aragone-
ses al Pirineu axial.

Com és: planta herbàcia, plu-
rianual, de coloració general 

grisenca i de fins a 30 cm d’alçada. 
Les flors són tubuloses de color rosa 
pàl·lid, reunides en capítols embol-
callats d’unes bràctees lanceolades 
amb apèndixs rossos o negres. 
Floració: de maig a juliol.
Hàbitats: brolles clares, matollars, 
marges de camins i pastures en sòls 
argilosos i roques calcàries. 
Altitud: viu entre 280-1400 m.
Protecció: estrictament protegida 
en el PEIN del Montsec. 
Observacions: planta molt estesa pel territori. El tàxon va ser descrit amb material 
vegetal recollit l’any 1846 al Montsec d’Estall, però no fou descrit fins a 1873. És 
endèmic del Prepirineu central i la seva àrea de distribució està restringida entre el 
Segre i la Noguera Ribagorçana.

Com és: planta herbàcia pluri-
anual de fins a 10 cm en estat 

vegetatiu i de fins a 50 cm en flora-
ció (solament floreix una sola vega-
da, el darrer any de vida). De fulles 
reunides totes a la base, estretes i 
denticulades, dona flors blanques i 
nombroses. 
Floració: juny i juliol.
Hàbitats: cingleres calcàries orien-
tades a l’obaga. 
Altitud: viu entre 640- 1.400 m.
Protecció: no en té.
Observacions: no és planta fre-

qüent. Es distribueix principalment pel Pirineu, tot i que apareix també isoladament 
a la serralada Cantàbrica i al Sistema Ibèric, fins i tot arribant a l’Atles marroquí. 
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Espirea crenada (Spiraea crenata L. subsp. 

parvifolia (Pau) Romo) 
    Faig (Fagus sylvatica L.)Eriçó, coixinet de monja  (Erinacea 

anthyllis Link) 

Juliana laciniada (Hesperis laciniata All.) Orella d’ós (Ramonda myconi (L.) Reichenb.) Peònia (Paeonia officinalis L.) 

PER SABER-NE MÉS

Esperó de Bolòs (Delphinium bolosii C.          

Blanché & Molero) 

 Falsa alfàbrega (Saponaria  ocymoides L.)

Ravenissa de roca (Brassica repanda (Willd.) 

DC. subsp. cadevallii (Font Quer) Heywood)

Flor del vent (Pulsatilla rubra Delarbre) Gatolins (Antirrhinum molle L.) Gitam (Dictammus albus L.)
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Abreviatures

CEAC: Catàleg d’Espècies Amenaçades de Catalunya. Resolució AAM/732/2015 de 
la Generalitat de Catalunya.

LESPE-CEA: ‘Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 
(LESPE)’ que inclou el ‘Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEA) del Real 
Decreto 139/2011’, actualitzat mitjançant la ‘Orden TEC/596/2019’.

PEIN: ‘Pla d’espais d’interès natural’, Decret 328/1992, de 14 de desembre, amb 
modificacions puntuals posteriors de les normes i els límits. 

Teix (Taxus baccata L.)   Viudes (Lomelosia pulsatilloides (Boiss.) Greuter & 

Burdet subsp. macropoda (Costa ex Willk.) Greuter & Burdet)

Plantes d’alt valor biogeogràfic que es troben al Montsec i serres 
veïnes

Plantes que viuen al Montsec i serres veïnes i estan protegides 
en tot l’àmbit català

Plantes estrictament protegides en el Montsec

Com és: planta herbàcia plu-
rianual i pilosa, de port prostrat 

i de fins a 40 cm d’alçada, amb les 
fulles oposades i enteres. Les flors 
són nombroses i de color de rosa o 
purpúries. 
Floració: abril a juny.
Hàbitats: pedrusques calcàries, ta-
lussos i lloc assolellats.
Altitud: viu entre 340-1.300 m. 
Protecció: no en té.
Observacions: freqüent pel territo-

ri. Es cultiva sovint com planta ornamental de rocalla per l’abundant producció de 
flors i sostinguda floració. 

Com és: mata arbustiva den-
sa i espinosa, de fins a 30 cm 

d’alçada, de fulles escasses i sim-
ples. Flors de color blau o blanqui-
noses, reunides en grups poc nom-
brosos; el fruit és un llegum. 
Floració: maig i juny.
Hàbitats: carenes i replans calcaris 
en zones molt exposades al vent. 
Altitud: viu entre 1.200-1520 m.
Protecció: no en té.
Observacions: el Montsec esdevé 
per aquesta planta el límit nord-oest de la seva àrea de distribució a la península 
Ibèrica.

Com és: planta herbàcia, 
plurianual o biennal, de fins 

a 80 cm d’alçada, de fulles simples 
dentades o dividides. Flors purpú-
ries, disposades en raïms. 
Floració: abril i maig.
Hàbitats: al peu de penyals calcaris. 
Altitud: viu entre 330-440 m.
Protecció: catalogada com a ‘vulne-
rable’ en el CEAC.
Observacions: planta actualment 
poc coneguda a Catalunya, ja que 
només s’ha trobat al Montsec 
d’Estall i localment a les serres veïnes meridionals.

Com és: planta herbàcia, de fins 
a 20 cm d’alçada, amb totes les 

fulles ovals i crenades disposades 
en roseta basal. Flors de color blau 
o violeta fosc, amb el centre de co-
lor groc que creixen del bell mig de 
la roseta. 
Floració: abril a juny.
Hàbitats: cingleres carbonatades 
exposades al nord.
Altitud: viu entre 290-1.300 m.
Protecció: no en té.
Observacions: es tracta d’una es-
pècie -distribuïda sobretot per Catalunya i Andorra- supervivent de la flora ter-
ciària, que en viure a les roques ha sabut mantenir la seva independència del clima 
i sobreviure a les glaciacions. Al Mediterrani occidental  és l’única espècie repre-
sentant d’una família principalment d’àrea tropical, les gesneriàcies.

Com és: arbust caducifoli, de 
1-2 m d’alçada, molt ramificat. 

De fulles crenades a l’àpex i amb tres 
nervis longitudinals ben visibles, so-
bretot pel revers. Les flors, que són 
blanques, es reuneixen en inflores-
cències de més de 10 flors.
Floració: juny. 
Hàbitats: vorades i clarianes de la 
roureda de roure martinenc i la boi-
xeda, en substrat carbonatat. 
Altitud: viu entre (300)1.000-1.300 m.
Protecció: catalogada com a ‘en perill d’extinció’ en el CEAC. 
Observacions: les poblacions estan constituïdes per pocs individus que es localit-
zen en superfícies d’àrea reduïda. A Catalunya només es troba al Montsec i serres 
pròximes, i a una localitat d’Osona.

Com és: planta herbàcia 
plurianual, de fins a 1,7 m 

d’alçada. Flors amb un esperó llarg, 
reunides en inflorescències en 
raïms de fins a 40 o més flors de 
color blau violat. 
Floració: juny i juliol.
Hàbitats: boixedes clares i vorades 
herbàcies de boscos, en general al 
peu de cingleres calcàries. 
Altitud: viu entre 280-660 m. 
Protecció: catalogada com a ‘en pe-
rill d’extinció’ en el CEAC i en el CEA. 
Observacions: endemisme català d’àrea molt restringida que només té dos nuclis 
poblacionals; l’un al Montsant i l’altre al congost del Segre, entre Alòs de Balaguer 
i Camarasa. 

Com és: arbre caducifoli de fins a 
30 m d’alçada, de fulles ovades i 

amb el marge ondulat i ciliat. Flors 
masculines en aments, mentre que 
les femenines s’envolten d’una cú-
pula, que acaba sent la faja. 
Floració: juny.
Hàbitats: boscos caducifolis en bar-
rancs de fort pendent i enclavats ex-
posats al nord. 
Altitud: viu entre 1.200-1.400 m.
Protecció: no en té.
Observacions: al Montsec, el faig, 
defineix dos retalls de fageda d’escassa superfície: al Serrat de la Font Freda i a 
la Font de la Bessa. Ambdues localitats tenen caràcter relicte d’aquest bosc que 
en altres èpoques era més extens que en l’actualitat i que molt fràgilment encara 
es manté. Probablement això és possible gràcies a les tempestes d’estiu que es 
focalitzen en aquests indrets. 

Com és: planta herbàcia plu-
rianual, de fins a 80 cm d’alçada, 

de fulles oposades i dividides d’olor 
anisat. Les flors són grosses amb 
els pètals de color rosa o purpuris; 
el fruit és una càpsula. 
Floració: maig a juliol.
Hàbitats: boixedes, pinedes de pi-
nassa i rouredes clares. 
Altitud: viu entre 900-1000 m.
Protecció: no en té.
Observacions: planta molt escassa 
i d’àrea dispersa que destaca quan 

floreix. Tota ella està coberta de glàndules amb essències que li confereixen el seu 
olor característic.

Com és: mata poc lignificada, de 
fins a 40 cm d’alçada, de color 

general grisenc, i fulles ovades. Les 
flors són blanques amb estries ver-
melloses i la gorga groga; el fruit és 
una càpsula. 
Floració: abril a juny.
Hàbitats: balmes i cingleres carbo-
natades exposades preferentment 
al nord. 
Altitud: viu entre 280-1.400 m, però 
a solana pot trobar-se fins a 1.500 m.
Protecció: no en té. 
Observacions: és una planta endè-

mica del Prepirineu central català des de la Noguera Ribagorçana fins al Berguedà.

Com és: planta herbàcia plu-
rianual rizomatosa, de fins a 35 

cm d’alçada, de fulles basals molt 
dividides. Flors d’un violeta ver-
mell fosc, integrades per sis pe-
ces. El fruit és molt vistós ja que és 
d’aspecte plomós. 
Floració: abril i maig.
Hàbitats: boixedes i brugueres de 
l’obaga, en sòls descarbonatats. 
Altitud: viu entre 1.100-1.500 m.
Protecció: no en té.

Observacions: a Catalunya només es coneix d’aquí i de l’Alta Cerdanya.

Com és: planta herbàcia 
plurianual, de fins a 40 

cm d’alçada, de fulles basals i lo-
bulades. Florsa grogues, reunides 
en raïms; els fruit són habitual-
ment pènduls. 
Floració: abril a juliol. 
Hàbitats: cingleres calcàries expo-
sades preferentment al nord. 
Altitud: viu entre (280)650-1.650 m.
Protecció: estrictament protegida 
en el PEIN del Montsec. 

Observacions: aquest tàxon, que fou descrit amb material procedent del Montsec 
d’Ares, és endèmic del Pirineu central, però a Catalunya es distribueix principal-
ment pel Prepirineu. 

Com és: arbre perennifoli amb 
individus mascles i femelles, 

de fins a 15 m d’alçada, i amb les 
fulles disposades en espiral tot 
i que semblen situar-se en dues 
fileres. Cons masculins en grups, 
mentre que els femenins solitaris, 
amb la llavor embolcallada per una 
coberta carnosa vermella, l’aril. 
Floració: març i abril.
Hàbitats: en boscos caducifolis de 
barrancs de l’obaga i llocs frescals. 

Altitud: entre 1.250 i 1.400 m. 
Protecció: protegida en tot el territori de Catalunya segons l’Ordre de 05/09/1984 
de la Generalitat de Catalunya.
Observacions: al Montsec i serres veïnes només es troben exemplars isolats, al-
guns són centenaris. Cal recordar que és un arbre tòxic en totes les parts a excep-
ció de l’aril.

Com és: planta herbàcia plu-
rianual de fins a 40 cm d’alçada, 

amb moltes tiges que surten d’una 
roseta de fulles basals molt divi-
dides. Flors reunides en inflores-
cències compactes de color rosa 
o violàcies, que en la fructificació 
esdevenen infructescències esfèri-
ques i escarioses. 
Floració: juny i juliol.
Hàbitats: brolles i pasturatges so-
bre sòls pedregosos i argilosos. 

Altitud: viu entre 580-1.100 m.
Protecció: no en té.
Observacions: és planta endèmica dels Prepirineu central, limitada pel Segre i 
l’Isàvena, però que pel nord arriba fins al Cadí. Força abundant pel territori en 
substrats margosos.

Com és: planta herbàcia plu-
rianual rizomatosa, de fins a 60 

cm d’alçada, amb fulles basals di-
vidides. Les flors són molt grosses, 
purpúries o de color magenta. 
Floració: maig i juny.
Hàbitats: clarianes de rouredes de 
fulla petita i matollars baixos, sem-
pre a l’obaga. 
Altitud: viu entre 1.100-1400 m. 
Protecció: no en té.
Observacions: és planta no massa 
abundant i probablement una de les 
més boniques quan es troba en floració, d’aquí que se n’hagin obtingut diversos 
cultivars per a ús ornamental.


