Podem robar la vegetació pròpia de les zones humides,
humides al costat
d’aigües estancades, en marges de rius freqüentment inundables o bé en
terrenys on els aqüífers són a molt poca profunditat i acaben sobreïxin.
Els nostres arbres no toleren les inundacions permanents i per això en
aquestes zones només trobarem comunitats vegetals de plantes
herbàcies.
herbàcies
Entre aquestes plantes cal diferenciar dos tipus:
- LES QUE VIUEN DINS L’AIGUA
LES LLENTIES D’AIGUA
Són una mena de petits discos
de color verd (d’aquí el seu nom)
que viuen a la superfície d l’aigua.
La planta té una, dues o tres fulles
amb una sola arrel que penja. Quan
creix i apareix alguna altra fulla, la
planta es divideix. De tal manera
que no trobarem plantes amb més
de tres fulles.
Només neix en aigües amb molts nutrients, mai en
aigües brutes o contaminades. Són plantes riques en
proteïnes i per tant un bon menjar per a peixos, ocells i
ànecs.
Se’n posen en basses i aquaris, però cal controlar el
seu creixement perquè s’escampen molt de pressa.
EL POTAMOGETON DENSUS
Arrela a terra i viu dins l’aigua. La
podem trobar en tolls poc profunds de
les nostres rieres, però només si l’aigua
és ben neta.
Pot fer entre 10 i 20 centímetres de
llargària.

EL RANUNCLE AQUÀTIC
És una espècie que pot formar grans catifes. Viu
en aigües poc profundes i netes i s’escampa amb
facilitat.
Es poden trobar al riu Llobregat, al seu pas per
Balsareny, però com que les aigües del riu cada
cop comencen a estar una mica més netes, ja en
podem trobar per altres indrets.
Com que viu en aigües poc profundes, fa unes
petites flors blanques que surten a l’exterior de l’aigua
deixant la zona tota espurnejada de petites taques
blanques.
LA BOGA
N’hi ha de dues menes.
La boga de fulla ampla és una gran herba
que arrela dins l’aigua a ran dels cursos d’aigua
més calmats, en tolls de les rieres i en les basses.
Fa unes fulles, que neixen cap a la base de la
planta i tenen forma de cinta ampla que pot fer
fins a 2 metres de llarg i 1 o 2 centímetres
d’ampla. Són d’un color verd blavós.
Al capdamunt de les cilíndriques tiges neixen
les flors. Cada flor té dues parts. La part inferior sembla un pur havà gruixut
que conté les flor femenines.
A la part superior d’aquesta mena de pur, hi ha la part de la flor més
estreta i clara que conté les flors masculines.
Les seves arrels depuren l’aigua i per això aquesta planta s’utilitza per a
fer aiguamolls artificials.
Per altra banda, la boga no suporta gaire bé la salinitat de l’aigua i per
això, a la nostra comarca, a causa de la contaminació de la mineria de la
potassa, no és gaire freqüent.
Les fulles de la boga es tallen quan són verdes, es deixen assecar al sol,
primer d’una banda i després de l’altre i s’utilitzen per a fer cistells, cabassos
i per a fer els culs de les cadires.
La boga de fulla estreta, com el seu nom indica, té les fulles més primes
i són de color verd clar.

