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Notes breus (flora)

Aptenia lancifolia L. Bolus, un nuevo 
taxón alóctono en Cataluña

Aptenia lancifolia L. Bolus, a new ali-
en taxa in Catalonia

rebut: 10.12.07
acceptat: 15.09.10

el género Aptenia  N.e. Br. cuenta con apro-
ximadamente cuatro especies, distribuidas en 
las áreas de lluvia estival de Namibia y Su-
dáfrica (gerbaulet, in Hartmann, 2001), mun-
dialmente empleadas como ornamentales en 
climas adecuados.   

en la Península Ibérica e Islas Baleares ha 
sido ampliamente documentada la presencia de 
la especie Aptenia cordifolia (l. f..) Schwantes. 
la cita más antigua de este taxón escapado de 
cultivo en la Península Ibérica corresponde a 
Barcelona, por Sennen en 1912 (cf. Sanz-elor-
za, 2006). Ha sido citada como subespontánea 
de formentera (Islas Baleares) (gil & llorens, 
2001), de Murcia (Sánchez & guerra, 2003) y 
como cultivada y subespontánea en diversos 
puntos cálidos de la región, en la Comunidad 
Valenciana en alicante (Pérez, 1997; Banyuls 
& Soler, 2000), Castellón (Samo, 1995; Váz-
quez, 2003; tirado, 1995; 1998; Villaescusa, 
2000) y Valencia (guara et al., 2004), en Ca-
taluña (gesti et al., 2005; torres et al., 2003), 
Santander (aedo et al., 1985), y en granada 
(Burton, 1979). también ha sido citada en las 
Islas Canarias (Sanz-elorza et al., 2005).

recientemente observamos la especie Ap-
tenia lancifolia l. Bolus, escapada de cultivo 
por primera vez en Cataluña:

gIroNa: Blanes, roquedos cercanos la Jar-
dín Botánico Marimurtra, 31tDg8315, 10-V-
2007, 6 m, D. Guillot (fig. 1). Corresponde a la 
cultivariedad «fuchsia». 

este taxón presenta algunas similaridades 
con A. cordifolia, y ambas son tratadas en 
ocasiones como una sola especie (gerbaulet, 
in Hartmann, 2001). Sin embargo, difieren en 
varios caracteres: en A. lancifolia las hojas son 
más estrechas, los tallos son cilíndricos, los 
frutos muestran valvas aladas, y el número cro-
mosómico es tetraploide, siendo diploide en A. 
cordifolia (gerbaulet, in Hartmann, 2001).

Figura 1. Aptenia lancifolia.



140

gea, flora et fauNa

esta especie habita en Pietersburg,  Sudáfri-
ca (gerbaulet, in Hartmann, 2001).

Desde un punto de vista morfológico, pre-
senta los siguientes caracteres: Postrada, ras-
trera, con raíces fibrosas, hojas planas, lanceo-
ladas a acorazonadas, en ocasiones levemente 
revolutas, de color verde claro, de 1,5-4 cm × 
1,5-4 cm de anchura, base truncada, cuneada o 
acorazonada, con peciolo acanalado en la zona 
superior, de 1-1,5 cm de longitud, flores de 1-2 
cm de diámetro, pétalos purpúreos, filamentos 
estaminales ausentes y fruto con valvas ala-
das.  

Daniel guillot  ortiz*

* Jardín Botánico. universidad de Valencia. C/. Quart 82. e-46008-
Valencia. a/e: dguillot@eresmas.com
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Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend., 
novetat pels Pirineus

Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend., 
new for the Pyrenees

rebut: 16.12.09
acceptat: 25.01.10

Noves localitats:
Pallars sobirà (lleiDa): Àrreu, damunt la 
borda d’Anton, prats mesoxeròfils i balegars 
en indret rocallós, CH4025, 1860 m s.n.m., 
A. Mercadé i A. Pérez-Haase, 3-IX-2008; Àr-
reu, Mare de Déu de les Neus, cap a la borda 
del Castell i cap als prats de les bordes d’Àr-
reu, balegars i prats mesòfils i mesoxeròfils, 
CH4125, 1335-1450 m s.n.m., A. Mercadé i 
A. Pérez-Haase, 3-IX-2008; Isil, dels prats de 
torres a les bordes de risé, balegars i prats 
mesòfils i mesoxeròfils, CH4427, 1350-1625 
m s.n.m., A. Mercadé i A. Pérez-Haase, 2-VII-
2009; Isil, camí d’airoto, balegar, CH4128, 
1770 m s.n.m., A. Pérez-Haase, 1-XI-2009; 
alós d’Isil, sobre les bordes de Moredo, bale-
gar, CH4230, 1750 m s.n.m., A. Pérez-Haase, 
1-XI-2009.

Cruciata pedemontana (fig. 1) és una es-
pècie de distribució eurasiàtica, que ocupa de 
forma discontínua una àmplia àrea que va des 
del centre d’Àsia fins al nord d’Àfrica (GBIF, 
2009; Devesa, 2007). avui dia també es troba 
als estats units d’amèrica com a espècie in-
troduïda (uSDa, 2009; gBIf, 2009). es tracta 
d’un tàxon fàcilment identificable, que es dis-
tingeix dels seus congèneres ibèrics per ésser 
l’únic anual, de port sovint molt gràcil, d’in-
florescències no bracteades i amb conspicua 
pilositat als pedicels florals (Devesa, 2007).

Considerant més detalladament la seva co-
rologia, a l’europa occidental aquesta rubià-
cia creix, més aviat escassa, a Itàlia, als alps 
sud-occidentals, al Massís Central francès i al 
centre i sud de la península Ibèrica (Pignatti, 
1982; aeschimann et al., 2004; Silene, 2009; 
Devesa, 2007). en canvi, l’espècie no era co-
neguda de l’espai comprès entre les Cevenes i 
el sistema Ibèric. Per tant, les localitats palla-
reses aquí consignades representen les prime-
res citacions pel conjunt dels Pirineus i, a la 
vegada, una novetat per a la flora dels Països 
Catalans (fig. 2). respecte la seva distribució 
pirinenca, vam trobar aquesta espècie només a 
quatre valls secundàries de la vall d’Isil. Poste-
riorment a la seva descoberta i per precisar-ne 
millor la distribució al Pallars, la vam cercar 
sense sort al solell de Son i al de Berrós Sobirà, 
cosa que, juntament amb el fet que hagi passat 
desapercebuda fins ara, fa pensar que es pugui 
trobar restringida a la vall d’Isil. D’altra banda, 
encara que es trobi tant localitzada, n’existei-
xen incomptables individus (segurament dese-
nes de milers), tant a la població d’Àrreu com 
a la de les bordes de risé, les dues úniques que 
vam poder prospectar amb profunditat.

Pel que fa a l’ecologia de l’espècie al Piri-
neus, viu –entre 1335 i 1860 m– en hàbitats 
poc específics i ben representats als solells 
pallaresos, balegars montans (Senecio ado-
nidifolii-Genistetum purgantis) i prats mesò-
fils (Genistello-Agrostidetum) i mesoxeròfils 
(Koelerio-Avenuletum ibericae). Molt més 
rarament ocupa ambients rocosos marginals 
juntament amb altres espècies de terraprims 
(Sedo-Scleranthion). en tots els casos creixia 
sobre substrat esquistós, en sòls de reacció 
molt probablement àcida. aquesta ecologia és 
coincident amb la recollida a les flores de refe-
rència de països propers (Coste, 1937; Devesa, 
2007; Pignatti, 1982).
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Figura 1. Detall dels (a) fruits, (b) les flors i (c) el port de Cruciata pedemontana.

a

b c
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Figura 2. Mapa de distribució de Cruciata pedemontana al sud de frança i nord-est d’espanya. amb cercles indiquem les 
localitats conegudes a les Cevenes i a la serrelada Ibèrica i amb un triangle les noves localitats pirinenques.
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Dues troballes florístiques interessants 
pel Baix Llobregat

Two interesting findings floristic data 
in Baix Llobregat

rebut: 13.01.10
acceptat: 14.06.10

en aquesta nota aportem dades sobre la dis-
tribució de dos tàxons interessant per al Baix 
llobregat: Peucedanum officinale subsp. ste-
nocarpum espècie nova per les muntanyes del 
garraf-ordal i Ludwigia grandiflora primera 
cita per la comarca del Baix llobregat.

Peucedanum officinale subsp. stenocarpum 
(Boiss. & reut.) font Quer 
Baix llobregat: Begues, les agulles, 31tDf-
1073, 20-IX-2009, H. Álvarez (BCN 64750, 
BC872199).

Umbeŀlífera present al sector oriental de 
la península Ibèrica (font Quer, 1954). està 
considerada com una espècie rara a Cata-
lunya, amb poblacions localitzades de pocs 
exemplars, que es distribueixen per la munta-
nya mediterrània i submediterrània entre els 
(80)500 i 1200 m, en sòls rocosos o arenosos 
àrids, dels Pirineus i el territori ruscínic fins el 
territori diànic (Bolòs & Vigo, 1990). 

en el decurs d’una sortida de camp pel parc 
natural del garraf vam localitzar uns quants 
exemplars en floració que ens van cridar l’aten-
ció. En una visita posterior vam identificar una 
població a la part culminant de les agulles, 
formada per un centenar d’individus aproxi-
madament. està situada a una altitud entre els 
535 i els 548 m, amb orientació sud-oest i un 
pendent del 10 %. ocupa una superfície apro-
ximada d’uns 7500 m2, limita al sud amb la 
cinglera i al nord amb el camí que dona accés 

al cim de les agulles. Durant la prospecció el 
percentatge de plantes en floració o fructifica-
ció era del 10 % aproximadament. el conjunt 
de la població presentava una bona vitalitat 
general, i tant sols un petit nombre d’exem-
plars mostrava signes d’assecament produïts 
pel fort estiatge d’enguany.

la vegetació on creix P. officinale subsp. 
stenocarpum correspon a un matollar de gar-
ric (Quercus coccifera) força dens, pertanyent 
al (Quercetum cocciferae Br.-Bl. 1924), amb 
presència de plantes característiques de la 
(subass. rosmarinetosum Br.-Bl. 1935). l’es-
pècie que ens ocupa té preferència per créixer 
entre el rocam, aprofitant les esquerdes del 
rascler per arrelar. tot i ser freqüent a l’inte-
rior de l’esmentat matollar, és més abundant a 
les zones més obertes o en clarianes, i és en 
aquests indrets on el nombre d’exemplars en 
flor és més alt. En aquests llocs assolellats i 
força secs conviu amb dues espècies comuns 
a la zona Bupleurum fruticescens i Brachypo-
dium retusum.

aquesta cita que donem a conèixer és la 
primera recollida per al sector occidental de la 
serralada litoral, que s’estén entre els rius llo-
bregat i Foix, comprèn la unitat geogràfica for-
mada pel massís del garraf i per les serres de 
l’ordal. les localitzacions més properes cone-
gudes són les situades al nord a la muntanya 
de Montserrat i el seu entorn (Dg00,Cg90) 
(BDBC) i al sud-oest a la serra del Montmell 
(Cf77) (BDBC).

Ludwigia grandiflora (Michx.) greuter & 
Burdet
Baix llobregat: Sant Joan Despí, Santa Colo-
ma de Cervelló, Sant Boi de llobregat, Cor-
nellà de llobregat, el Prat de llobregat, riu 
llobregat, 31tDf27, 7-X-2007, H. Álvarez 
(BCN 50073).

es tracta d’una onagràcia originària d’amè-
rica, considerada com invasora (Peña et al., 
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2006). És un helòfit perenne que forma mates 
denses, amb tiges estèrils, flotants, radicants, 
de fins a 1,5 m de longitud, amb fulles alternes, 
ovato-oblongues, glabres. les tiges fèrtils són 
erectes, piloses, de 30-80 cm de longitud, amb 
fulles ovato-lanceolades les inferiors i linear-
lanceolades les superiors, atenuades en pecíol, 
piloses i lluents. Les flors són grans, d’1 a 3,5 
cm, d’un groc intens, pentàmeres, solitàries i 
axiŀlars, amb peduncle i calze pilós, floreixen 
de juny a octubre. els fruits són allargats, cilín-
drics, pilosos, de color brunenc a la maturitat.

la primera noticia de la seva presència a 
Catalunya correspon a la recoŀlecció que va 
fer Sennen (1929) al riu Besòs i el Camp de 
la Bota. Bolòs & Vigo (1984) la consideren 
com possiblement desapareguda d’aquests pa-
ratges. Casas (1957) la cita a Port de la Selva, 
riera de romanyà. torres (1968) la indica al 
delta de l’Ebre, finca de Cort. Posteriorment 
Curcó (2007) aporta noves localitzacions: ri-
bes de l’ebre, el garxal i Deltebre. Margalef 
(1981) la cita a la desembocadura del riu Daró, 
Baix empordà. gesti (2000) la indica a la bas-
sa gran de les garrigues, Palau-saverdera, alt 
empordà, i en algunes localitats del Baix em-
pordà, per on s’ha estes notablement. limnos 
(2003) la cita a l’àrea de l’estany de Banyoles.

Nosaltres vam observar l’espècie per pri-
mera vegada durant el mes de juny de 2007 al 
terme municipal de Sant Boi de llobregat, for-
mant una població compacta d’uns 2 m2 en un 
lloc arrecerat de la riba. Posteriorment, durant 
la tardor del 2007 vam realitzar un seguiment al 
riu Llobregat per identificar-ne les poblacions 
existents. el resultat va ser la localització de 
diferents poblacions repartides irregularment 
al llarg d’uns 6 km de longitud. la població 
superior la vam trobar a la desembocadura de 
la riera d’en Païssa al terme municipal de Sant 
Joan Despí, el límit inferior el vam situar una 
mica per sobre del pont de la carretera C-32 
al terme municipal del Prat de llobregat. els 
nuclis poblacionals cobrien superfícies d’uns 

pocs m2 fins més de 500 m2 davant la planta 
depuradora d’aigües de Barcelona. 

el curs inferior del riu llobregat ha estat 
fortament alterat des d’antic amb agressions 
de tota mena: abocaments, modificacions de 
la llera, ocupacions per infraestructures etc. 
Actualment presenta un alt grau d’artificia-
litat, provocat pels canvis que contínuament 
es duen a terme a la llera i la seva àrea d’in-
fluència. Com a resultat la vegetació existent 
es troba en un permanent estadi colonitzador 
que impedeix el desenvolupament envers for-
macions vegetals més madures i estables. en 
aquestes condicions resulta més fàcil per a cer-
tes espècies oportunistes instaŀlar-se i passar 
a formar part del medi natural. aquestes con-
dicions semblen afavorir L. grandiflora, que 
envaeix els espais més planers de la llera, pro-
tegits del corrent principal i amb un substrat 
de llims sempre humits. els escòrrecs generats 
per les crescudes i temporalment desconnec-
tats del riu amb aigües estagnants, formen un 
habitat molt adient que la planta arriba a cobrir 
completament. Hem observat exemplars que 
s’allunyen a certa distància de l’aigua, sempre 
en llocs inundables i amb una elevada humitat 
edàfica. Defuig les platjoles de còdols i els ta-
lussos massa pronunciats. Hem comprovat que 
Gallinula chloropus consumeix intensament 
les fulles tendres aquàtiques i aèries, exercint 
un cert control sobre el desenvolupament de la 
planta. És una espècie abundant a la part baixa 
del riu llobregat i per tant es pot veure afavo-
rida per aquest recurs. Hi ha diverses espècies 
d’ànecs que poden ser potencials consumi-
dors, principalment Anas platyrhynchos i Anas 
crecca freqüents a la zona. els ramats de bens i 
cabres que pasturen les ribes també consumei-
xen els brots més tendres, com ens ha quedat 
palès en una població situada molt a prop de la 
masia de Cal Monjo.

Ludwigia grandiflora envaeix progressiva-
ment els espais potencialment favorables, 
formant un dens entramat de llargues tiges 
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lignificades que dificulten la presència d’altres 
plantes, esdevenint formacions pures. aques-
ta gran capacitat per colonitzar nous espais la 
fa una forta competidora de la vegetació na-
diua, que és desplaçada i substituïda en molts 
indrets. tenint en compte els greus problemes 
que la planta està generant al sud de frança 
(Dutartre, 2008) i al País Valencià (Peña et al., 
2006), seria convenient dur a terme un segui-
ment de les seves poblacions, donat que les 
reserves naturals del delta del llobregat es po-
drien veure afectades per la seva presència en 
curt espai de temps amb greus repercussions 
ambientals. 

Hilari Álvarez vÁzquez*

*C. Jaume Pau, 3 4r D, e-08690 Santa Coloma de Cervelló (Barce-
lona). a/e: hilari.alvarez@gmail.com

Bibliografia
BDBC. Banc de Dades de la Biodiversitat de Catalu nya. 

universitat de Barcelona. generalitat de Catalunya.
<http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html> (Data de 
consulta: 10-2009).

BolÒS, o. De & VIgo, J. 1984-1990. Flora dels Països 
Catalans. Volums I-II. Barcino, Barcelona. 

CurCÓ, a. 2007. Flora vascular del delta de l’Ebre. 
Coŀlecció tècnica 1. Generalitat de Catalunya.

Dutartre, a. 2008. Plantas acuàticas invasoras de 
Europa: introducción, distribución y gestión. Algunos 
ejemplos. Conferencia europea sobre especies exóticas 
Invasoras. Madrid 15-16 enero. 

foNt Quer, P. 1954. enumeración de las plantas distri-
buídas en las centurias VI y VII del «Herbario Normal», 
con diversos comentarios. Collectanea Botanica (Barce-
lona) 4(2): 287-310. Barcelona.

geStI, J. 2000. El poblament vegetal dels Aiguamolls 
de l’Empordà: efectes de la creació del parc natural 
i proposta per a la gestió dels hàbitats. tesi doctoral. 
universitat de girona. 

lIMNoS, 2003. La Lludriga. Butlleti de l’associació de 
Defensa del Patrimoni Natural de Banyoles i Comarca, 
núm. 59. 

Margalef, r. 1981. Distribución de los macrófitos 
de las aguas dulces y salobres del E y NE de España y 
dependencia de la composición química del medio. 
fundación Juan March. Serie universitaria, 157. 

PeÑa, C., a. SeBaStIaN, V. Deltoro y J. M. BeNa-
VeNt 2006. Estado y distribución de Ludwigia grandiflora 
(Michx.) greuter & Burdet y Eichhornia crassipes (Mart.) 
Solms-laub en la Comunidad Valenciana. Propuestas 

de gestión. ll Congreso nacional sobre especies exóticas 
Invasoras, león: 19-22 septiembre 2006.

SeNNeN, f., 1929. Quelques espècies adventices, subespon -
tanées ou cultivées en espagne et dans le domaine médi-
terranéen. Cavanillesia 2 (1-4).

torreS, l., 1968. algunas plantas interesantes recolectadas 
en el Delta del ebro y en el Montsià. Collectanea Botanica 
(Barcelona) 7: 1159-11
 



147

Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 76. 2010-2011

Aportació al coneixement florístic de 
les Guilleries i del Collsacabra (Cata-
lunya Oriental), III
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en la present nota indiquem un seguit de no-
vetats corològiques per a la flora vascular dels 
massissos de les guilleries i del Collsacabra. 
Concretament aportem 37 tàxons per un terri-
tori que podem anomenar, en conjunt, les valls 
de Sau i de Susqueda i que comprèn part de les 
guilleries i del Collsacabra. aquest territori pre-
senta una manca important de dades florístiques 
(font, 2009) i gran part de les disponibles per-
tanyen a autors antics (Vayreda, 1879), Codina 
(1908) i Cadevall (1915-1919, 1933, 1937). els 
treballs d’aquests autors no han estat informa-
titzats al Banc de dades de la biodiversitat de 
Catalunya, referent actual del coneixement 
florístic arreu del territori català, ja que presen-
ten certs problemes d’interpretació. les valls 
de Sau i Susqueda ja van ser objecte d’estudi 
en dues notes anteriors (Mercadé et al., 2005; 
Pérez-Haase et al., 2008), que junt amb les da-
des presents posen de manifest el seu interès 
botànic. De cada citació en conservem, com a 
mínim, un plec testimoni a l’herbari BCN. Si no 
s’indica una font d’informació alternativa, totes 
les dades referents a la corologia dels diferents 
tàxons a Catalunya es basen en font (2009).

Aegilops ventricosa tausch
tavertet, prop del puig Segaler, Dg5249, 950 
m, pastura ruderalitzada, 25-V-2008, J.M. 
Blanco-Moreno, e.Batriu i a. Pérez-Haase.

les síntesis corològiques actuals assenyalen 

la presència d’aquest tàxon tan sols a l’extrem 
meridional de Catalunya, al massís del Port. 
És coneguda també de la Baixa ribagorça, als 
Prepirineus aragonesos (Bolòs & Vigo, 2001; 
Villar et al., 2001). la localitat reportada, junt 
amb les de l’àrea del Moianès (Mercadé, da-
des inèdites), constitueixen, de moment, les 
úniques poblacions d’aquesta espècie a la mei-
tat nord de Catalunya. És, per tant, una novetat 
pel territori olositànic.

Allium pyrenaicum Costa & Vayr. 
Vilanova de Sau, cingle de l’avenc, Dg5249, 
770-800 m, codines de gresos i conglomerats, 
30-V-2009, e. Batriu, J.M. Blanco-Moreno, a. 
Pérez-Haase, a. Puente i r. riera.

aquest all presenta una distribució disjunta 
en dos nuclis pirinencs, l’un a girona i l’altre 
a osca (Bolòs & Vigo, 2001). la present és la 
cita més meridional coneguda fins el moment 
i n’hem trobat una població formada per uns 
cent cinquanta individus.

Allium ursinum l.
Santa Maria de Corcó, prop el Campàs, 
Dg4854, 680 m, bosc de ribera, 12-VI-2006, 
a. Mercadé.

Consignem una nova localitat per aquesta 
espècie, escassa al Cabrerès i rara al conjunt 
del Ne català (Bolòs & Vigo, 2001). És la po-
blació més meridional de Catalunya juntament 
amb la citació de rocacorba i la de Sant Pere 
de torelló (Bolòs & Vigo, 2001).

Apera interrupta (l.) P. Beauv.
Sant Sadurní d’osormort, Bojons, Dg5040, 
550 m, marge ruderal, 15-VI-2008, a. Pérez-
Haase i e. Batriu.

gramínia molt rara en el conjunt de Cata-
lunya que, a les guilleries podria haver-hi pe-
netrat gràcies al trànsit de camions associat a 
l’extracció de sorres granítiques. tanmateix, 
al territori catalanídic ja havia estat trobada a la 
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Serra superior del Vallès, cap a l’era de la Mata, 
prop de Mura (Cadevall, 1937), pel que no 
descartem que s’hi trobi de forma espontània. 
Juntament amb la de Cadevall són les úniques 
citacions per tot el nord-est de Catalunya.

Cheilanthes pteridioides subsp. tinaei (tod.) 
o. Bolòs, Vigo, Masalles & Ninot (≡ Ch. tina-
ei tod.)
Susqueda, serra alta prop de la grevolosa, 
DG5948, 400 m, fissures de roques silícies, 
19-IV-2008, e. Batriu, J.M. Blanco-Moreno i 
a. Pérez-Haase.

aquesta falguera pròpia de les roques silí-
cies al Principat creix bàsicament al territori 
ruscínic, però també ha estat citada més esca-
dusserament del catalanídic nord. la població 
trobada en els costers assolellats sobre els es-
quistos de la vall del riu ter dista força de les 
poblacions reportades per Sáez (1997) i cons-
titueix el límit continental de la seva distribu-
ció a Catalunya.

Chenopodium pumilio r. Br.
Sant Hilari Sacalm, cua de l’embassament de 
Susqueda, sota el puig gallinàs, Dg5347, 340 
m, herbassars temporalment exundats, 10-VI-
2007, l. armengot, e. Batriu, J.M. Blanco-
Moreno, e. Illa, a. Mercadé, l. José María i a. 
Pérez-Haase. Sant Hilari Sacalm, Sant Martí de 
Querós, Dg5347, 325-340 m, herbassars tem-
poralment exundats, 10-VI-2007, l. armen-
got, e. Batriu, J.M. Blanco-Moreno, e. Illa, a. 
Mercadé, l. José María i a. Pérez-Haase.

aquesta espècie originària d’austràlia, No va 
Caledònia i Nova Zelanda ha estat introduïda a 
Àfrica, europa i amèrica amb el cultiu del cotó 
(uotila, 1990). encara que Casasayas (1989) 
considera que es una espècie adventícia a Ca-
talunya, uotila (1990) ja esmenta que es tracta 
d’una espècie naturalitzada. actualment la seva 
àrea de distribució s’ha expandit al voltant de les 
localitats inicials de Casasayas (1989). a més a 

més, ha estat trobada a la tordera, a Cambrils 
(Verloove, 2005) i al delta de l’ebre. atenent a 
tota aquesta informació, pensem que es tracta 
clarament d’una espècie en fase d’expansió.

Coincya cheiranthos subsp. montana (DC.) 
greuter & Burdet (= Coincya monensis subsp. 
cheiranthos (Vill.) aedo, leadlay & Muñoz 
garm.)
Sant Hilari Sacalm, prop de Santa Maria de 
Vallclara, Dg5742, 960 m, tarteres graníti-
ques, 24-VIII-2008, J.M. Blanco-Moreno, e. 
Illa i a. Pérez-Haase.

Crucífera típica del pedruscall silici amb 
una distribució disjunta a Catalunya, amb un 
nucli principal als Pirineus i un nucli reduït al 
Montseny, on és rara (Bolòs & Vigo, 1990). en 
donem una nova localitat, la primera per a les 
guilleries, que constitueix l’extensió natural 
de la seva distribució cap al nord des del mas-
sís del Montseny. a les guilleries és una planta 
molt rara, que només creix en algunes tarteres 
obagues sobre terrenys granítics.

Convolvulus althaeoides l.
tavertet, els escalars de les Balmes, Dg5049, 
625 m, prats secs ruderalitzats al peu de cin-
gle, 1-XII-2006, a. Mercadé i e. Batriu.

Planta termòfila molt comuna a la franja li-
toral, però que a les comarques septentrionals 
catalanes rarament se n’allunya. És nova per el 
Collsacabra, on creix a la base dels cingles cal-
caris solells, càlids i secs, probablement per so-
bre del nivell principal de les boires. amb ella 
creixen altres plantes termòfiles com Hyparr-
henia hirta subsp. pubescens, H. hirta subsp. 
hirta, Heteropogon contortus, Andropogon 
distachyos, etc.

Dictamnus albus l.
Vilanova de Sau, presa de Sau, Dg5146, 360 
m, alzinar esclarissat al solell sobre substrat 
silici, 1-XI-2006, l. armengot, e. Batriu, a. 
Pérez-Haase, a. Mercadé i C. Macías.
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Planta rara consignada aquí per primer cop 
pel sector de les guilleries i Collsacabra, on 
constituïa una població reduïda d’uns deu in-
dividus. Caldria prospectar els hàbitats adients 
per l’espècie als solells contigus.

Eclipta prostrata (l.) l.
Vilanova de Sau, sota la presa de l’embassa-
ment de Sau, Dg5146, 380 m,al marge de bas-
ses eutròfiques, 10-IX-2006, A. Pérez-Haase 
i e. Batriu. Vilanova de Sau, riu ter, sota puig 
gallinàs, Dg5346, 350 m, herbassars temporal-
ment exundats, 1-XI-2006, e. Batriu, a. Pérez-
Haase, l. armengot, a. Mercadé i C. Macías.

aquesta composta, originària de les regions 
càlides i tropicals d’amèrica, és considerada 
una mala herba associada al cultiu de l’arròs, 
tot i que també pot trobar-se als arenys dels 
rius (Casasayas, 1989). aquesta ecologia ex-
plica la seva distribució a Catalunya ja que 
ha estat bàsicament citada al tram baix del 
riu ebre i al seu delta. fora d’aquestes àrees, 
se’n coneix la seva presència als aiguamolls 
de l’empordà, a prop de figueres (Vayreda in 
Casasayas,1989), al delta del llobregat i a la 
desembocadura del riu francolí. la present és 
la segona citació per la província de Barcelona 
i la sisena fora de la conca de l’ebre. 

Epilobium obscurum Schreb.
Vilanova de Sau, Sta. Maria de Vallclara, 
Dg5641, 1000-1050 m, jonquera, 30/VII/2006, 
a. Pérez-Haase, a. Mercadé, M. galbany-Ca-
sals i C. Macías. Vilanova de Sau, Sta. Maria 
de Vallclara, Dg5642, 925 m, rierol, 5-VIII-
2007, e. Batriu i a. Pérez-Haase

aquesta espècie de distribució eminent-
ment pirinenca a Catalunya i que també manté 
poblacions al Montseny i a l’obac de la Serra 
de Marina i al Montnegre, no havia estat citada 
mai expressament de les guilleries. Montserrat 
(1968) indica que la varietat pseudopalustre P. 
Monts. és present al Montnegre i al Montseny 
i també considera probable la seva existència a 

les guilleries i en alguns indrets muntanyosos 
de la província de girona. No obstant, la pobla-
ció que hem trobat a les guilleries no presenta 
els caràcters d’aquesta varietat, i correspon a 
la varietat típica (plantes amb estolons fullo-
sos que presenten fulles de marge dentat, lla-
vors d’aproximadament un miŀlímetre i sense 
apèndix apical sota el plomall). Nieto feliner 
(1997), considera E. obscurum un tàxon molt 
variable i no hi reconeix cap unitat subespecí-
fica. Probablement la varietat pseudopalustre 
s’ha de referir, en alguns casos, a híbrids entre 
E. palustre i E. obscurum (E. × schmidtianum 
rostk., E. × edentulum Sennen, etc.), o a remi-
niscències d’una introgressió passada (Bolòs 
& Vigo, 1984).

Eragrostis mexicana subsp. virescens (C. Presl) 
Koel. & Sánchez Vega
Vilanova de Sau, desembocadura de la riera 
Major, Dg5246, 350 m, prats humits tempo-
ralment exundats, 1-XI-2006, e. Batriu, a. 
Pérez-Haase, a. Mercadé i C. Macías. Sant 
Hilari Sacalm, sota el puig gallinàs, Dg5346, 
350 m, prats humits temporalment exundats, 
10-VIII-2007, e. Batriu i a. Pérez-Haase. Sant 
Hilari Sacalm, cua de l’embassament de Sus-
queda sota el puig gallinàs, Dg5347, 340 m, 
prats humits temporalment exundats, 30-IX-
2007, e. Batriu, a. Mercadé, a. Pérez-Haase, 
e. Illa, J.M. Blanco-Moreno, l. armengot i l. 
José María.

aquesta gramínia d’origen nord americà i 
d’introducció probablement recent ha estat poc 
citada del Principat, d’on es coneixia del delta 
de l’ebre (Curcó, 2007), la Selva, el gironès, 
l’alt Camp (Bolòs & Vigo, 2001), el Vallès, 
el Maresme i el Baix Camp (Verloove, 2005). 
en el territori estudiat aquesta planta creix en 
herbassars dominats per anuals sobre terrenys 
més o menys humits.

Fumaria densiflora DC.
Sant Sadurní d’osormort, Bojons, Dg5040, 
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550 m, marge ruderal, 15-VI-2008, a. Pérez-
Haase i e. Batriu.

es tracta d’una planta arvense i ruderal que 
no havia estat consignada prèviament de les 
guilleries ni de la Serralada transversal. Pel 
que fa a les localitats conegudes més properes, 
destaquem una troballa antiga de la plana de 
Vic, de Masferrer (Cadevall, 1913-1915).

Glaucium corniculatum (l.) rudolph
Vilanova de Sau, prop de can Pont, Dg5043, 
600 m, camp de cereals farratgers, 31-V-2008, 
a. Mercadé, a. Pérez-Haase, J.M. Blanco-
Moreno i e. Batriu.

aquesta papaveràcia típica dels sembrats i 
de les comunitats ruderals associades és relati-
vament comuna a les terres de Ponent i a l’inte-
rior de Catalunya, però és rara a les comarques 
humides orientals. la localitat més propera en 
aquest sector és a la Vola, a Sant Pere de to-
relló (Villegas, 1993), tot i que autors clàssics 
també la donen, si bé bastant rara, de la plana 
de Vic (Masferrer, 1877; Costa, 1877), d’on no 
hi ha cites modernes. Probablement en aquesta 
àrea del Principat és una planta adventícia.

Hibiscus trionum l.
Vilanova de Sau, prop de can Joan, Dg5044, 
600-625 m, camp de melca, 6-IX-2008, e. Ba-
triu, a. Pérez-Haase i C. Macías.

Planta d’origen poc clar considerada adven-
tícia i molt rara a Catalunya (Casasayas, 1989; 
Bolòs et al., 2005). la primera citació cone-
guda d’aquesta planta data de del segle XVIII 
(Quer in Casasayas, 1989), i des de llavors ha 
esta citada de forma dispersa per tot el territori 
català excepte dels Pirineus. la present cons-
titueix la primera cita pel conjunt guilleries-
Collsacabra.

Juncus tenageia Ehrh. ex L. fil. subsp. tenageia
Vilanova de Sau, el Biaix, Dg5044, 530 m, 
jonqueroles (Nanocyperion), 18-VI-2007, a. 
Pérez-Haase.

aquest petit jonc es troba més o menys ben 
representat cap al litoral de la Selva, encara que 
sempre bastant rar. en canvi, cap al Montseny, 
les guilleries i el Collsacabra es va enrarint, de 
manera que només se’n coneixen les localitats 
de Sant Martí Sacalm, de Breda i una altra del 
Dg42, sense més precisió (tot i que segurament 
correspon al pla de la Calma on l’ha observa-
da recentment un de nosaltres). D’altra banda, 
considerem dubtosa l’atribució d’una mostra 
de la plana de Vic (pas d’en Mambla) a J. tena-
geia per Puiggarí (Costa, 1877). Creiem que és 
més probable que es tractés de J. sphaerocar-
pus Nees, tàxon molt afí que no se citava a les 
obres botàniques catalanes del segle XIX.

Lathyrus nissolia l.
Susqueda, la rierica, Dg5949, 390 m, pradells 
humits, 16-VII-2007, a. Mercadé i a. Pérez-
Haase. Vilanova de Sau, can Valentí, Dg4943, 
550 m, prat mesohigròfil, 10-VI-2009, A. Mer-
cadé, J.M. Blanco-Moreno i a. Pérez-Haase. 
Vilanova de Sau, can Burjada, Dg5043, 550 
m, prat mesohigròfil,10-VI-2009, A. Mercadé, 
J.M. Blanco-Moreno i a. Pérez-Haase.

espècie coneguda bàsicament de les planes 
i del litoral del Ne català, amb citacions espar-
ses a l’àrea prelitoral i raríssima a les contrades 
interiors catalanes. les localitats que aportem 
són les primeres per la serralada prelitoral del 
sector catalanídic nord. 

Lysimachia vulgaris l.
Vilanova de Sau, riera Major, Dg5245, ver-
neda, 27-IX-2009, J.M. Blanco-Moreno i a. 
Pérez-Haase.

es tracta d’una planta àmpliament distribu-
ïda a Catalunya que, no obstant, és rara o nuŀla 
a les comarques centrals i a l’interior del sec-
tor humit nord-oriental. Pel que fa a l’hàbitat 
que ocupa, tot i que normalment viu en llocs 
temporalment inundats, en jonqueres i herbas-
sars molt higròfils, nosaltres la vam recoŀlectar 
en un riberal ocupat per una verneda.
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Melampyrum nemorosum subsp. catalauni-
cum (freyn) Beauverd
Susqueda, bac de Moners, entre el pla de Pen-
dís i el puig de rajols, Dg5649, 600 m, vorada 
de bosc, 19-VIII-2007, e. Batriu, a. Mercadé i 
a. Pérez-Haase.

La localitat que aportem configura l’extrem 
nord de distribució d’aquest tàxon i és l’única 
situada al nord del riu ter. Caldria buscar-lo en 
altres indrets propicis dins de la porció del mas-
sís paleozoic situada al nord d’aquest riu, on 
podria constituir altres poblacions disperses. 

Odontites cebennensis H.J. Coste & Soulié (= 
Odontites lanceolata subsp. olotensis (Pourr. 
ex Cadevall) o. Bolòs & Vigo )
tavertet, cingles de Balà i pla de Dalt del Cas-
tell, Dg5149, 780-880 m, prats humits i vores 
de camí, 27-IX-2009, a. Pérez-Haase, J.M. 
Blanco-Moreno i a. Mercadé.

aquesta localitat constitueix la prolongació 
cap al sud de les poblacions d’aquesta espècie, 
de distribució bàsicament catalano-occitana, 
a la serralada transversal. Més al sud, només 
apareix molt isoladament a l’àrea del Moianès 
(Mercadé, 2003).

Opuntia humifusa (Rafin.) Rafin. var. humi-
fusa (=O. vulgaris auct.) (fig. 1)
Susqueda, el llomà o la rierica, prop de la gre-
volosa, Dg5949, 380 m, pradells, 12-VI-2005, 
a. Pérez-Haase. Vilanova de Sau, ter amb la 
desembocadura de la riera Major, Dg5246, 
350 m, prats secs solells (sobre esquistos), 
1-XI-2006, e. Batriu, a. Pérez-Haase, a. 
Mercadé i C. Macías. Vilanova de Sau, prop 
can Burjada, Dg5044, 560 m, prats secs, 18-
VI-2007, a. Pérez-Haase. Vilanova de Sau, 
font del Martí, Dg5042, 475 - 575 m, talussos 
secs entre camps, 28-VI-2008, e. Batriu, a. 
Mercadé i a. Pérez-Haase, Vilanova de Sau, 
l’albereda, Dg5042, 510 m, pastures seques, 
30-V-2009, a. Puente, r. riera, J.M. Blanco-
Moreno, e. Batriu, a. Pérez-Haase.

aquesta planta d’origen nord-americà ha es-
tat citada de pocs indrets de la península Ibèrica, 
i a Catalunya només se’n coneixia una població 
a la província de Barcelona (Berthet, 1990, sub 
O. vulgaris; Sanz-elorza et al., 2001), tot i que 
a europa occidental sembla establerta des de fa 
temps. les localitats aquí consignades consti-
tueixen nous nuclis a la província de Barcelo-
na, i formen part de les nombroses poblacions 
que es troben als solells de les valls de Sau i 
de Susqueda. la planta present al territori es-
tudiat té un port baix, prostrat, amb tiges d’1-2 
cladodis d’alt, de cladodis relativament petits 
(5-17,5 × 4-12 cm), i aquests sovint amb estri-
es transversals quan està sota estrès; les arèoles 
presenten poques espines d’1,3 a 3 cm. aques-
tes plantes s’adiuen amb l’O. humifusa var. hu-
mifusa de l’est dels estats units i sud-est del 

Figura 1. foto de Opuntia humifusa var. humifusa.



152

gea, flora et fauNa

Canadà (Pinkava, 2003) i l. Majure (in litt., 
15-X-2009) així ho ha confirmat.

alguns autors (Berthet, 1990; Bolòs & Vigo, 
1990; Bolòs et al., 2005) consideren vàlid el 
nom Opuntia vulgaris Mill., i l’assimilen a la 
planta prostrada oriünda de l’est d’amèrica del 
nord. No obstant, el nom de Miller és ambigu, 
car la descripció original, feta sobre un dibuix, 
podria correspondre tant a O. maxima Mill. (= 
O. ficus-barbarica a. Berger) com a O. mo-
nacantha (Willd.) Haw., totes dues espècies 
de port arborescent i no pas plantes reptants 
(Sanz-elorza et al., 2001). Sospitem que bona 
part de les cites d’O. vulgaris a Catalunya, se-
guint bona fide el tractament de les flores lo-
cals (Berthet, 1990; Bolòs & Vigo, 1990), po-
den correspondre en realitat a O. humifusa; en 
aquest cas existirien poblacions d’aquesta es-
pècie també a l’albera, Cambrils (Casasayas, 
1989) i Montserrat (Bolòs et al., 2000).

Orobanche alba Stephan ex Willd.
Vilanova de Sau, presa de Vilanova, Dg5143, 
440 m, prats secs en replans de roques graníti-
ques, parasitant Thymus vulgaris, 31-V-2008, 
e. Batriu, J.M. Blanco-Moreno, a. Mercadé 
i a. Pérez-Haase. Vilanova de Sau, prop. de 
la Bòfia, DG5144, 640 m, prat sec, parasitant 
Thymus vulgaris, 7-VI-2008, A. Pérez-Haase.

relativament freqüent a Catalunya on ha 
estat citada de forma dispersa al quadrant 
nord-est. a l’àrea considerada en aquest treball 
havia estat consignada prèviament per Vayreda 
(1879) de Monsoli [sic] (Mansolí), a les gui-
lleries, prop de Sant Hilari Sacalm (Dg53?).

Panicum capillare l.
Vilanova de Sau, presa de Sau, Dg5146, 360 
m, 1-XI-2006, e. Batriu, a. Pérez-Haase, a. 
Mercadé i C. Macías. Vilanova de Sau, riu ter, 
sota el puig gallinàs, Dg5346, 350 m, 1-XI-
2006, e. Batriu, a. Pérez Haase, a. Mercadé 
i C. Macías. Sant Hilari Sacalm, els Bracs, 

Dg5545, 350 m, 30-IX-2007. Sant Hilari Sa-
calm, els Bracs, Dg5545, 350 m, 30-IX-2007.

tàxon d’origen nord-americà (Casasayas, 
1989) que forma poblacions naturalitzades 
en localitats disperses per tot Catalunya. fins 
al moment, però, no havia estat citada al con-
junt guilleries-Montseny. les poblacions que 
hem observat estaven formades per desenes de 
milers d’individus i es trobaven en herbassars 
temporalment inundats pertanyents a l’ordre 
Bidentetalia tripartitae. aquest hàbitat és molt 
rics en neòfits. Entre ells destaquen Veronica 
peregrina, Eclipta prostrata, Xanthium orien-
tale, etc.

Phleum paniculatum Huds.
Vilanova de Sau, prop la Coromina, Dg5045, 
480 m, horts, 31-V-2008, e. Batriu, J.M. Blan-
co-Moreno, a. Mercadé i a. Pérez-Haase.

Novetat per un ampli territori del nord-est 
de Catalunya, d’on només es coneixia, molt 
rara, de Pineda (Maresme) i del Barcelonès. 
Creiem que aquesta espècie pot estar en expan-
sió a Catalunya ja que també ha estat trobada 
a Montmajor i Puig-reig, al Berguedà (a. ro-
mero Puente, com. pers., 20-I-2009) i al Mo-
ianès (a. Mercadé, dades inèdites). en canvi, 
a inicis del segle XX sembla que tan sols es 
coneixia de Balaguer i Menàrguens (Cadevall, 
1937).

Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják subsp. 
purpurea (fig. 2)
rupit i Pruit, Montdois, la Caseta, Dg5648, 
830 m, pradells humits en feixes abandonades, 
16-VI-2007, a. Mercadé i a. Pérez-Haase. Vi-
lanova de Sau, Dg4944, 525 m, fenassar, al 
costat d’Achillea millefolium, 7-VI-2008, a. 
Pérez-Haase.

a l’àrea d’estudi considerada en aquest tre-
ball, els materials estudiats de Ph. purpurea 
presenten una variabilitat important. D’una 
banda, els exemplars recoŀlectats als camps de 
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Vilanova de Sau varien des de formes típiques 
de Ph. purpurea (la majoria) fins a formes ro-
bustes, fortament pigmentades, inflorescèn-
cies multiflores, base de les flors groc crema, 
llargues bràctees florals, etc., que permeten 
relacionar-les amb Ph. purpurea subsp. bohe-
mica (Kreutz, 1995; Carlón et al., 2008; Car-
lón, in litt., 12-I-2009), tàxon que a l’europa 
occidental només és conegut d’escunhau, a la 
vall d’aran (Carlón et al., 2008). No obstant, 
aquests individus mantenen caràcters de la sub-
espècie tipus (els lòbuls coroŀlins lanceolats, 
flors de tendència erecto-patent i certa pilositat 
a la majoria de les anteres). aquest fet encaixa 
amb la idea de Carlón (in litt., 12-I-2009) que 
s’han donat processos introgressius entre les 
diferents estirps que conformen el grup de Ph. 
purpurea. D’altra banda, els exemplars pro-

vinents de Mondois, igual com Ph. purpurea 
subsp. millefolii (rchb.) Carlón, g. gómez, 
M. laínz, Moreno Mor., Ó. Sánchez & Schne-
ew., són febles i de coroŀla petita. No obstant, 
per la forma de la coroŀla, molt poc infundibu-
liforme, i els lòbuls allargats del llavi inferi-
or, creiem correcte considerar-los simplement 
formes gràcils de la subespècie tipus.

Polygonum orientale l.
Vilanova de Sau, prop de la riba, Dg5147, 
495 m, marge ruderal, 06-IX-2008, e. Batriu, 
a. Pérez-Haase i C. Macías.

espècie introduïda, originària del sud-est 
asiàtic, que Casasayas (1989) considera que 
es troba en procés d’expansió a Catalunya. a 
més de les nombroses localitats que ella recull 
(olot, etc.), posteriorment s’ha trobat també a 
Hostalric (gBIf, 2009) i Sant Celoni (Dg61; 
Salvà, 2000). Descartem la localitat de Man-
lleu (Villar, 1987) ja que sembla que la mostra 
provenia de cultiu (romo, 1987). a les valls 
de Sau, on l’espècie sembla molt rara, l’única 
població que coneixem tenia pocs individus i 
encara que florien abundosament creiem que 
la seva pervivència no està assegurada.

Polypogon monspeliensis (l.) Desf.
Vilanova de Sau, Presa de Sau, Dg5146, 360 
m, herbassar al marge de riu ter, 1-XI-2006, 
e. Batriu, a. Pérez-Haase, a. Mercadé i C. 
Macías. Sant Hilari Sacalm, sota el Puig gros, 
Dg5445, 350 m, herbeis ruderals en sòls sau-
losos al marge del pantà, 1-X-2009, e. Batriu, 
J.M. Blanco-Moreno i a.lluent. 

Primera cita pel conjunt Montseny-guille-
ries. N’hem trobat dues poblacions reduïdes.

Prunus lusitanica l.
Susqueda, prop la grevolosa, Dg6049, 375 m, 
bosc caducifoli, al marge d’un torrent secunda-
ri, 19-IV-2008, e. Batriu, J.M. Blanco-Moreno 
i a. Pérez-Haase.

Figura 2. foto de Phelipanche purpurea subsp. purpurea.
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aquesta població (formada per un centenar 
d’individus) és l’única coneguda d’aquesta es-
pècie al nord del riu ter, constituint l’extrem 
septentrional de la seva distribució, i té com a 
poblacions més properes les de la veïna riera 
d’osor. a Catalunya l’espècie és coneguda de 
les guilleries i del Montseny, on ocupa prin-
cipalment alguns sots del vessant marítim, tot 
i aparèixer molt isoladament al vessant conti-
nental.

Ranunculus gramineus l.
tavertet, pla de Dalt del Castell, Dg5148, 
875 m, prats secs i boixedes, 13-IV-2006, a. 
Mercadé, e. Batriu, M. galbany i a. Pérez-
Haase. tavertet, prop del pont de Molí Bernat, 
Dg5150, 750 m, prats secs, 5-VI-2008, e. Ba-
triu, J.M. Blanco-Moreno i a. Pérez-Haase.

espècie àmpliament difosa per la meitat 
occidental de Catalunya. a la zona oriental es 
coneixia la seva presència a l’àrea de Bertí i al 
massís del Montseny. Més recentment ha es-
tat consignada al Montgrí (font & Corominas, 
2005), al Puigsacalm i al Bassegoda (oliver 
et al., 2006). Com ja esmenten oliver et al. 
(2006) era factible trobar-la en altres carenes 
de la Catalunya oriental. la nostra citació fa 
de pont entre les poblacions del Montseny i les 
del Puigsacalm i el Montgrí. en vam observar 
dues poblacions amb menys de mig centenar 
d’individus cadascuna.

Ranunculus sceleratus l.
rupit i Pruit, Mare de Déu de Montdois, 
DG5648, 900 m, bassa d’aigües eutròfiques, 
7-V-2006, a. Pérez-Haase, a. romero i l. 
armengot. Sant Hilari Sacalm, sota el puig 
gallinàs, Dg5346, 350 m, marge del riu en 
herbassars higronitròfils, 7-X-2007, A. Pérez-
Haase i e. Batriu. Vilanova de Sau, l’albereda. 
Dg5247, 525 m, bassa, 30-V-2009, a. Puente, 
a. Pérez-Haase, e. Batriu, J.M. Blanco-More-
no i r. riera.

Planta de distribució litoral als Països Ca-
talans, que aïlladament penetra fins a àrees 
més interiors. tot i que Bolòs & Vigo (1984) 
ja assenyalen la seva presència a la comarca 
d’Osona, fins ara no havia estat mai consigna-
da de les guilleries. a les tres localitats n’hem 
trobat petites poblacions de menys de mitja 
desena d’individus cadascuna.

Rumex palustris Sm.
Sant Hilari Sacalm, cua de l’embassament de 
Susqueda sota el puig gallinàs, Dg5347, 340 
m, herbassars higronitròfils, 30-IX-2007, E. 
Batriu, a. Mercadé, a. Pérez-Haase, e. Illa, 
J.M. Blanco-Moreno, l. armengot i l. José 
María.Vilanova de Sau, embassament de Sau, 
club nàutic, Dg5047, 480 m, herbassars higro-
nitròfils, 30-IX-2007, E. Batriu, A. Mercadé, 
a. Pérez-Haase, e. Illa, J.M. Blanco-Moreno, 
l. armengot i l. José María. Susqueda, mas 
Puig de rajols, el regadiu, Dg5848, 360 m, 
pradells humits i herbassars higronitròfils, 16-
VII-2007, a. Mercadé i a. Pérez-Haase.

la distribució d’aquesta espècie queda res-
tringida, segons les dades actuals, als trams 
inferiors d’alguns rius del territori català com 
l’ebre o el llobregat, i l’àrea empordanesa 
compresa entre el ter i la Muga. Puntualment 
apareix també a les comarques interiors del 
territori sicòric, associat també a les àrees flu-
vials del Segre i l’ebre. l’espècie no era pas 
coneguda amb certesa de l’àrea interior del 
territori catalanídic, si bé havia estat citada 
antigament de la plana de Vic (Masferrer in 
Cadevall, 1933), però sense ser acreditada per 
autors més recents (Bolòs & Bolòs, 1950; Bo-
lòs & Vigo, 1990). Donada la proximitat de les 
nostres poblacions amb aquesta darrera cita-
ció, creiem versemblant la presència d’aquest 
tàxon en aquesta darrera àrea.

en qualsevol cas, les poblacions del sistema 
Sau-Susqueda conformen un nucli força aïllat 
i notablement interior respecte a la distribució 
coneguda d’aquest tàxon.
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Segons alguns autors (lópez gonzález, 
1990; Pyke, 2003), es traca d’una espècie in-
troduïda que podria estar en expansió degut a 
la seva capacitat colonitzadora dels sòls hu-
mits pertorbats, i que ha passat força desaper-
cebuda, en part a causa de la seva semblança 
amb d’altres espècies del mateix gènere amb 
les que sovint pot conviure. al territori estudi-
at, l’espècie apareix esparsament, encara que 
localment abundant, als herbassars higronitrò-
fils de l’ordre Bidentetalia tripartitae.

Saxifraga genesiana P. Vargas
Sant Hilari de Sacalm, faig Verd, cap al coll 
de Querós, Dg5742, 975 m, tartera obaga, 25-
VI-2009, a. Mercadé i a. Pérez-Haase.

tàxon morfològicament molt proper a la S. 
geranioides l. dels Pirineus, de la que se’n di-
ferencia per la forma de les fulles, mida de les 
flors i de la planta, i ornamentació mixta de les 
llavors (Vargas, 1997). les nostres mostres, 
malgrat presentar un port i una morfologia fo-
liar molt variables, sovint semblants a la del 
seu parent pirinenc, presenten clarament una 
ornamentació de les llavors amb micropapiŀles 
i macropapiŀles.

es tracta d’una espècie endèmica de les gui-
lleries i del Montseny. Mentre que en aquest 
darrer es troba força àmpliament distribuïda, a 
les guilleries, de moment, tan sols apareix en 
dues localitats. la primera és Sant Miquel de 
Solterra, d’on n’hem vist un plec de Vayerda 
(BC-596051) i la segona és la que reportem 
aquí, al vessant septentrional del faig Verd. la 
manca de ambients propicis (rocam i tarteres 
montanes) explica aquest important aïllament 
i raresa, ocupant en aquest territori gairebé els 
únics espais disponibles. Malgrat tot, l’espècie 
arriba a fer una població força nombrosa, de 
centenars de peus, localitzats majoritàriament 
en una tartera semifixada obaga.

Senecio pterophorus DC.
Vilanova de Sau, prop de tortadès, Dg5339, 
850 m, camí remogut en una plantació de 

Pseudotsuga menziesii, 17-VI-2009, e. Batriu, 
J.M. Blanco-Moreno i a. Pérez-Haase.

Composta aŀlòctona oriünda de Sud-àfrica 
que ha estat citada de les conques del Besòs, 
del llobregat i de la tordera, així com de la 
riera de Cambrils (Pino, 2001; Verloove, 2005; 
Chamorro et al. 2006; Nuet & Panareda, 2007), 
sempre en hàbitats més o menys pertorbats. la 
localitat que aquí precisem és la més septen-
trional, i d’altra banda, la que es troba a més 
alçada. És una localitat atípica en tant que, tot 
i que constitueix la continuació envers el nord 
de les poblacions del massís del Montseny, 
no es troba en els ambients típics donats per a 
aquesta espècie. Chamorro et al. (2006) la do-
nen de comunitats ruderals i forestals obertes 
sota un clima mediterrani marítim (contrades 
costaneres) o mediterrani subhumit (a les ser-
res litorals i prelitorals), i sempre d’altituds 
més baixes (fins a 640 m s.n.m.). Caldria fer-
ne un seguiment per comprovar la pervivència 
i avaluar-ne les possibilitats d’expansió.

Silene dioica (l.) Clairv.
Vilanova de Sau, riera Major prop de la de-
sembocadura, Dg5246, 355 m, sorres de la 
riera, 30-VII-2006, a. Pérez-Haase, a. Merca-
dé, M. galbany i C. Macías. Vilanova de Sau, 
presa de Sau, Dg5146, 425 m, saulons en talús 
de pista forestal, 27-IX-2009, a. Pérez-Haase, 
a. Mercadé i J.M. Blanco-Moreno.

aquest tàxon presenta una distribució prin-
cipalment pirinenca, tot i que les localitats més 
meridionals es troben al Montseny. en les dues 
localitats n’hem trobat un sol individu i en amb-
dues vivien en hàbitats un xic peculiars (sorres 
humides de la riera o talús saulós). Per tant sem-
bla que les dues poblacions tenen un baixa pro-
babilitat de perdurar al llarg del temps i la seva 
existència deu ser fruit de propàguls arribats des 
de poblacions més ben constituïdes, com ara les 
de la capçalera de la riera Major. aquestes són les 
poblacions més pròximes, a 13 km en línia recta, 
respecte a les presents citacions. Sent aquesta 
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distància considerable, creiem possible la pre-
sència d’altres poblacions estables o no al tram 
final de la riera Major. La present és la primera 
citació d’aquesta planta per a les guilleries.

Trifolium aureum Pollich
Vilanova de Sau, tortadès, Dg5339, 900-925 
m, vorada de castanyeda en exposició obaga, 
17-VI-2009, e. Batriu, J.M. Blanco-Moreno, 
a. Pérez-Haase.

Aquesta planta sol viure en prats mesòfils i 
vorades de bosc (Bolòs & Vigo, 1984). a Ca-
talunya es fa al llarg de tot els Pirineus, des-
cendint pel Collsacabra fins al Montseny, la 
seva localitat més meridional. Cadevall (1915-
1919) ja en va indicar la seva presència a les 
guilleries. Des de llavors, però, no ha tornat 
a ser consignada en aquest territori que fa de 
pont entre les poblacions del Collsacabra i les 
del Montseny. tot i l’important pèrdua de zo-
nes obertes i la profunda alteració dels boscos 
autòctons que ha patit les guilleries des de 
principis del s. XIX, la present cita confirma 
que aquesta planta hi segueix present.

Trifolium diffusum ehrh.
Sant Sadurní d’osormort, prop el Mas, Dg5039, 
540 m, marge de camp, 17-VI-2009, e. Batriu, 
a. Pérez-Haase i J.M. Blanco-Moreno.

la distribució catalana d’aquest tàxon con-
flictiu ha estat recentment revisada a Pérez-
Haase et al. (2009). en aquest treball ja es 
dóna a conèixer una població de mida petita 
de la conca de la riera Major, a les guilleries. 
la nova població descoberta és més important 
que l’anterior i consta d’un mínim d’un cente-
nar d’individus, encara que concentrats en una 
àrea inferior als 50 m2.

Valeriana tuberosa l.
tavertet, pla de Dalt del Castell, Dg5148, 875 
m, prats secs i boixedes, 13-IV-2006, a. Mer-
cadé, e. Batriu, M. galbany i a. Pérez-Haase.

espècie pròpia de pradells rocosos, rara i 

amb una àrea fortament fragmentada als Països 
Catalans. tot i que és coneguda la seva presèn-
cia al Montseny la nostra citació és la primera 
del Collsacabra, on n’hem trobat una petita po-
blació. Caldria inspeccionar amb cura els am-
bients semblants propers a on l’hem trobat per 
confirmar la mida de la població. Altres plantes 
interessants que creixien en aquests ambient són 
Anthyllis montana i Ranunculus gramineus.
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de Crassula campestris (Eckl. & Zeyher) 
Endl. del Garraf - Ordal (Barcelona)

Conservation status of populations of 
Crassula campestris (Eckl. & Zeyher) 
Endl. Garraf - Ordal (Barcelona)
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Crassula campestris és un teròfit que es con-
sidera originari d’Àfrica del Sud. a europa, 
únicament s’ha trobat en estat silvestre a la pe-
nínsula Ibèrica, en unes poques localitats d’al-
gunes províncies (B, Cc, Cr, Cs, ge, Mu, V), 
sempre sobre replans de roques silícies (fer-
nandes, 1997). també ha estat citada a Sicília 
(Itàlia), per Brullo et al. (1998)- aquesta espè-
cie està protegida a l’eIN Muntanyes de l’ordal 
(Decret 328/1992, de 14 de desembre). la pri-
mera citació ibèrica del tàxon que ens ocupa fou 
deguda a Vigo & terrades (1969) qui van reco-
nèixer les poblacions catalanes com a Crassula 
pentandra subsp. catalaunica. Posteriorment, 
Cardona et al. (1976), la van determinar com 
Crassula campestris subsp. campestris.

 Després de diverses prospeccions re-
alitzades els darrers anys a la zona de gresos i 
conglomerats triàsics del garraf - ordal hem 
anat localitzant diversos nuclis poblacionals de 
Crassula campestris. actualment, s’han pogut 
reconèixer i localitzar vuit poblacions, repar-
tides entre els termes municipals de Cervelló, 
torrelles de llobregat i Begues (taula 1). entre 
la població localitzada més al nord, a Cervelló, i 
la situada més al sud, a Begues, hi ha una distàn-
cia lineal de 5,4 km. el conjunt de penya-segats 
triàsics on es localitza C. campestris es troben 
separats per diverses valls i rieres que aïllen o 
segreguen les diferents poblacions. C. campes-

tris es situa preferentment en la part inferior 
dels penya-segats, sempre en llocs arrecerats i 
càlids, orientats al S Se i SW. les alçades de 
les vuit poblacions es localitzen entre els 225 i 
els 320 m, sempre sobre terreny pla o amb poc 
pendent.

Per tal de conèixer la composició florística 
de les diferents poblacions s’ha realitzat un 
inventari de cada una d’elles, indicant el nú-
mero i l’abundància dels tàxons amb els que 
comparteix l’hàbitat. Crassula campestris és 
especialment abundant en aquells indrets de 
sòl més esquelètic, on la resta d’espècies són 
força escasses, a mesura que el sol s’enriqueix, 
el nombre de plantes acompanyants creix i la 
densitat de C. campestris disminueix ràpida-
ment. l’espècie que ens ocupa mostra un elevat 
grau de sociabilitat, formant poblacions pures 
que cobreixen superfícies de pocs decímetres 
quadrats, amb densitats que varien entre les 
diferents poblacions. S’han estudiat diverses 
d’aquestes, seleccionant parceŀles amb una su-
perfície d’un dm2. les densitats més elevades 
arriben als 250 o 300 exemplars, disminuint 
progressivament fins els 150 o 100 exemplars 
segons les característiques del sòl. 

la situació actual de les diferents poblacions 
és força satisfactòria. el nombre de localitats, 
s’ha vist incrementat considerablement vers el 
S, arribant a molt poca distància del parc natural 
del garraf. És possible que C. campestris s’ha-
gi anat estenent i ocupant aquells espais que li 
són més adients, però no es pot descartar que la 
seva presència pugui haver passat desapercebu-
da a causa de la discreta mida de la planta i de 
les dimensions de les poblacions. Pensem que 
es pot trobar en fase d’expansió, donat el gran 
nombre de noves localitzacions. aquest aug-
ment podria estar relacionat amb certs factors 
ambientals que poden estar afavorint l’espècie, 
com l’augment global de les temperatures.

en alguns dels paratges situats molt a la vora 
de nuclis habitats, s’ha observat una elevada 
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afluència de persones que poden malmetre in-
voluntàriament les poblacions més accessibles. 
aquest fet ha estat comprovat principalment al 
paratge de la roca Plana, on el trepig ha pro-
vocat el desarrelament de les plantes. aquestes 
poblacions més afectades es localitzen fora de 
l’espai protegit Muntanyes de l’ordal. 

atenent a les nostres dades, pensem que 
 actualment C. campestris no es trobaria ame-
naçada, tot i que la protecció que li ofereix el 
PeIN s’hauria de mantenir. una mesura con-
venient per la seva conservació seria que l’hà-
bitat on viu, el conjunt de penya-segats triàsics 
del Baix llobregat poguessin protegir-se en la 
seva totalitat, aquesta mesura seria molt efecti-
va tant per les diferents poblacions de C. cam-
pestris com pel conjunt de la gran biodiversitat 
que atresoren. Si atenem a la distribució global 
de C. campestris, la gran distància que existeix 
entre les poblacions del sud d’africà i les d’eu-
ropa ens donaria arguments per pensar en una 
possible introducció accidental, però conside-
rant la distribució fragmentada i l’aïllament 
de l’hàbitat que ocupa, amb característiques 
especials com la litologia i unes condicions 
ambientals específiques, que no permeten una 
ocupació contagiosa ni massiva, si no selecti-
va i puntual, en llocs ben conservats i relativa-
ment allunyats de les zones més humanitzades, 
serien arguments a favor de la possibilitat que 
C. campestris pogués ser considerada espècie 

autòctona. tanmateix, resten dubtes sobre l’es-
tatus d’espontaneïtat d’aquesta espècie al ter-
ritori.
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taula 1. Poblacions retrobades i descobertes entre el 2008 i el 2009.

Població terme Paratge Núm.  Superfície Coordenades eIN  
 municipal  individus (m2) utM Muntanyes
      ordal

1 Cervelló les Casetes Can tres 600 2 Df1281 SI
2 Cervelló les Casetes Can tres 500 4 Df1281 SI
3 Cervelló Penyes de Can riera 2000 2.5 Df1380 SI
4 Cervelló Penyes de Can riera 800 2 Df1380 SI
5 Cervelló Penyes de Can riera 160 2 Df1380 SI
6 torrelles de llobregat roca Plana 800 2.5 Df1278 No
7 torrelles de llobregat Can Nicolau Can Claver 2000 6 Df1277 No
8 Begues Bosc de Can grau 430 2 Df1276 No
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 Inventari de les poblacions de C. campestris 

Número de l’inventari 1 2 3 4 5 6 7 8
altitud (m.s.m.) 225 230 278 320 315 279 240 278
orientació  S SW Se SW Se e Se Se
Pendent (o) 0 5 5 0 5 0 5 0
recobriment (%) 40 50 80 40 50 80 70 70
Àrea de l’inventari (m2) 1 2 2 1 2 2 2,5 1,5

Crassula campestris (eckl. & Zeyher) Walp. 3 3 4 3 2 3 3 3
Brachypodium dystachion (l.) Beauv. . . . . 3 . . 2
Gladiolus illyricus W. D. J. Koch . . . . . 2 . .
Trifolium arvense l. . . 2 . . 2 + 2
Oxalis corniculata l. . . 2 . . . . .
Dipcadi serotinum (l.) Med. . . . . . 2 + .
Polycarpon tetraphyllum (l.) l. . . 2 . . 2 1 +
Filago gallica l. . . . . . 1 1 +
Silene gallica l. . . . + . 1 2 +
Vulpia ciliata Dumort. . . . . + 1 . .
Polypodium cambricum l., Sp. Pl. . + . + + 1 . .
Hyparrhenia hirta (l.) Stapf . . + . . . . +
Crassula tillaea lester-garland . . . . . + + .
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy + 2 . . + + . .
Sedum sediforme (Jacq.) Pau . + + . . + + 1
Sedum dasyphyllum l. . . . + . . . .
Medicago minima (l.) Bartol . . . . . + . .
Helianthemum guttatum (l.) Miller . . . . . + + 1
Cistus albidus l. . . . . + + + .
Asterolinon linum-stellatum (l.) Duby in DC. . . . . . + . .
Antirrhinum orontium l. . . . . . + + +
Phagnalon saxatile (l.) Cass. . . . . . + + .
Phagnalon rupestre (l.) DC. . . 1 . . . . .
Bidens subalternans DC. . . . . . + . .
Hypochoeris glabra l. . . . . . + + +
Sonchus tenerrimus l. . + + . + + + +
Sonchus oleraceus l. . . + . . + + .
Dactylis glomerata l. . . . . . + . .
Satureja graeca l. . . 1 . . . + 2
Galactites tomentosa Moench . . + . . . . .
Lamarckia aurea (l.) Moench . . + . . . . .
Euphorbia exigua l. . . . . . . 1 .
Galium parisiense l.  . . . . . . + .
Stachys arvensis (l.) l. . . . . . . 1 .
Tolpis barbata (l.) gaertn. . . . . . . + .
Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat . . . . + . + +
Micropyrum tenellum (l.) link . . . . . . 1 .
Rostraria cristata (l.) tzvelev . . . . . . + .
Anagallis arvensis l. . . . . . . + .
Lavandula stoechas l. . . . . . . + .
Cistus monspeliensis l. . . . . . . + .
Centranthus calcitrapae (l.) Dufresne . + . . . . . .
Geranium rotundifolium l. . 1 . . . . .
Conyza sp. less. . + . . . . . .
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Botrychium matricariifolium A. Br. ex 
Koch, una nova espècie per a la flora 
del massís del Montseny

Botrychium matricariifolium A. Br. ex 
Koch, a new species for the flora of the 
Montseny massif (NE Iberian Penin-
sula)

rebut: 31.08.10
acceptat: 04.09.10

vallès oriental: fogars de Montclús, vall de 
Santa fe, 31t Dg5525, 1.140 m, 2-VII-2010, 
g. Pié (HgI 19478).

Botrychium matricariifolium a. Br. ex Koch 
és un petit pteridòfit vinculat principalment a 
les fagedes acidòfiles a les localitats més me-
ridionals, tot i que apareix també en boscos ca-
ducifolis secundaris i fins i tot en landes i prats 
a les localitats septentrionals més humides 
(Muller, 1991). es diferencia de les altres espè-
cies del seu gènere pel fet de tenir els segments 
foliars estèrils bipinnats (fig. 1). És un tàxon 
amenaçat a Catalunya considerat en perill crític 
(Cr) seguint els criteris establerts per la uICN 
(Sáez et al., 2010) i està protegida a Catalu-
nya (Decret 172/2008 de creació del Catàleg 
de flora amenaçada de Catalunya, Generalitat 
de Catalunya). a Catalunya només es coneixia 
del massís de les Salines (alt empordà), on fou 
trobada l’any 1981 (Bou & Manobens, 1982), 
i retrobada a l’any 2005 on s’hi van localitzar 
tant sols una dotzena de frondes (J. font, ob-
serv. pers.). als Pirineus orientals també ha es-
tat observada al massís del Canigó (Vallespir) 
a una altitud i una ecologia semblant (lewin, 
1995). també es troba als Pirineus centrals 
(a la vall de Boí) i sembla que seria present a 
d’altres comarques nord-catalanes, com l’alta 
Cerdanya i el Conflent (SILENE, 2006-2010).

a aquestes localitats hi afegim la trobada 
recentment al Montseny, dins d’una fageda 
acidòfila ombrívola en una zona de poc pen-
dent de la vall de Santa fe, situada entremig 
de dos petits rierols. Hi hem apreciat dotzenes 
de peus que es troben escampats en una àrea 
que no supera els 1000 m2, la gran majoria en 
bon estat reproductiu. aquesta nova citació re-
presenta la primera localitzada fora de l’àrea 
pirinenca i la més meridional de la península 
Ibèrica.

Pel que fa a la seva conservació, l’únic fac-
tor antròpic que podria malmetre aquesta po-
blació és l’explotació forestal de la fageda, ja 
que es troba en una zona prou allunyada de les 
àrees més visitades del Parc Natural de Mont-
seny.

Figura 1. Botrychium matricariifolium a. Br. ex Koch, 
exemplar de la vall de Santa Fe. Fotografia de G. Pié.
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