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En Josias BRAUN -BI.ANQUFI, in pttblicat suara un bell treball sobre

«L'origine et le developpeinet des floes dan le Massif central de France)).
(1). Aquest Ilibre to 284 pagines de 16 x 25 cent., 6larnities i al-tines

cartes intercalades en el text. Compren chic capitols, deshres d'un bell

prefaci, que parlen del passat de la vegetacio del Macis central, de 4o que

cal entendre per elements i territoris fitogeografics d'aquella contrada fran-

cesa, de la vegetaci6 subalpina i atpina del Macis central, i dels sells en-

dernisnies; segueixen despr(^s les conclusions i la bibliografia

Donada I'extensio del territori estudiat per BRAUN, des de la Montague

Noire, al nort de Carcassona,fins a I'Auvernia, amb terrenys de tota mena,

i per sa situacid, entre la vall del Rodin i les altres conques de la Caro-

na, Dordogne, i Loire; per la pluviositat molt diver- a en tines i altres con

trades del territori; horn compren que la flora i la vegetaci6 siguin per

aquestes causes hen variades. L'elennent eurosiberia-boreoamerca dotnina

avid en el Macis central, tart pel nombre d'especiee corn per Ilur impor-

tancia fitosociologica. L'element mediterra octipa les parts baixes i ntitja-

nes de les Cevennes nieridionals, irradiant rnes o menys cap a ('interior;

per dessobre dels 600 metres, amb plujes superiors a 1.200 milimetres

annals, ('element eurosiberia-boreoarnerica bat la vegetaci6 mediterrania

i es fa auto del sol a les Cevennes, amb les zones dell roures i dels faigs.

Aquests dos elements son els principals que integren la flora del Macis

central. El sub-element medio-europeu, hi es autOcton, frequents coin hi
son els sells vestigis en els diposits terciaris. El sub-element atlantic inmi-
gra al Macis din-ant I'epoca quaternaria, en els periodes interglaciars hu-
mits i tehis, notant-se actualinent tuna tendencia a la reculada d'aquest
sub-element en sos limits orientals.

s

Quan hom es proposi estudiar la flora i vegetaci6 catalanes i els sells
origens, trobara una comarca notable pel fet de possefr bon nombre d'es-
pecies d'origen subatlantic o atlantic. Ens referim a La Selva. Aixi, per

(I) Editors: Leon LHOME , Paris ; i BEER et Cie., Zurich. 1923
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exemple, de les 42 especies subatlantiques que, segons BRAUN avencen
fins al Macis central de Franca, hom en troba encara una nleitat si fa no
fa, a la comarca de La Selva:

illibora minima (L.) Desv.
Carex mairii Coss, et Germ.
Cerastiunz tetrandrum Curt
Barbarea praecox R. Br.
Helleborzzs foctidus L.
C/zrysosplertium oppositifolnzrzt L.
Sarothamnas scoparius (L.) Wimm
Genista pilosa L.
Polipala ca/caream F. Schultz.
Conopodium denudation (DC.) Koch, sensu amplo
Oenanthe peucedan/folia Poll.
Ap/unt rcperzs (Jacq.) Reichb.
Pulrnorzaria tuberosa Schranck.
Tencriunz Scor•odortia L.
Galeop-is dubia Leers
Anarrltimun he//idifolizzrn (L.) Desf.
,'crofzrlari-z agrzalica (L.) hods

Di,-italic lutecz L.

Orohanclze Rapzzm-Genistac Thuill.

Algunes descerideixen extraurdinariament, coot la Geni.cta pilosa.
que baixa fins a 70 in. a Martorell de la Selva! D'altres coin el ChrPsos-
p/envum opposit foltunz, es mantenen en els limits de la coma-ca, al pen
del Montseny.

De les 25 especies propiament atlantiques, que arriben al Macis cen-
tral de Franca horn en troba molt poques it In plana de La Selva, queden
redu'ides al Ranunculus hederaceus L. al Lepidium heterophvllum Benth.
i a la Erica cinerea L ; la Scilla L•vlio-fi'acinl/tus L. no baixa de Puigsa-
calm. De les especies euatlantiques no arriben a dit Macis, tenim al Mont-
seny la Potentil/a montana Bret. (P. splendens Rani.) que no baixa tam-
poc a la plana r i el Prunus lusitanica L. de les nnlntanyes de Sos encon-
torns.

La Erica cinerea L. fou descoberta a Catalunya per Manuel COMPA-
NVO, cap a Vidreres i S. Feliu de Guixols i a Palafulls; posteriorment fon
retrobada per X!BERFA entre Caldes i Sta. Ceclina, i per In Sra . GARRIOA
de GAI.LARDO, a la vesant port del Montnegre, de 50 a 450 metres, entre
Tordera i el Monestir de Roca Rossa, i cap a ReminyO. Totes aquestes
localitats poden considerarse, sensu lato, coin selvatanes. Fora d'aqui, a
Catalunya no ha estat trobada mes que pel referit CO.MPANVO a la alta vall
de Ribagorcana , des de Senet al Port de Viella . Falta a la Vail d'Arau,
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segons les investigacions de LLENAS i de Cosri i S0ULIE. A Catalunya 6s

especie calcifuga. Les localitats m6s pr6ximes a la Peninsula, sun les de

Jaca, Monte Herrera i Montcayo, arEuoneses. La entrada a La Selva

daquesta especie sembla doncs que fun pel nort, des de les Alberes; falta

en tota la Catalunya central.

M6s interessant encara que la presencia de la Erica cinerea a La Sel-

va, es la del Prunus /usitaurica L. a les muntanyes vefnes del Montseny i

les Guilleries, descoherta a Catalunya per TREMOLS. als boscos de S.W. de

S. Marcal i retrobada per Joaquinr COOINA als de la riera d'Osor. Les lo-

calitats mes prbximes sun at centre d'Espanya, ales muntanyes de Toledo

i at nort de la peninsula: a Franca horn la troba en una sola localitat dels
baixos Pireneus.

Aquesta i la anterior, han d'esser considerades com a darrers vesti

gis d'una flora d'exigencies especials respecte el clima, humit i tebi. Una
especie animal recentement desapareguda fa pendant amb el Prrurus /usi-
larrica pel que afecta a sa di,persi6, la Nenia suharquala E3ofill, de Llad6
representaci6 oriental d'un tipus ponenti, tembe dels baixos Pireneus, la
Nenia pauli Mab. Sens dubte Ia pluviositat d'aquesta comarca, relativa-
ment alta a Catalunya (800 mm., amb considerable augment cap al Mont-
seny i Guilleries), just amb un clima temperat a I'hivern, i amb la qualitat
del s6l, silici, adequada per a la vida d'aquelles especies, han estat Ia
cause de que les plantes subatlantiques i atlantiques esmentades, aixi corn
d'altres medio europees, encara es coniervin avui a tan baix nivell, nroltes
vegades per dessota dels 100 m. i a molt pocs quilometres de In mar, re-
sistint I'empenta de Ia flora mediterrania.

Sens dubte d'origen mei antic, es la famosa Pellaea /rastata de Ia
vall del Ter, reliquia la mes preuada de Catalunya.


