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Noves aportacions al coneixement de
la flora hidrofítica de Catalunya 1

New contribution to the knowledge of
hidrophytic flora of Catalonia 1

Rebut: 13.07.05
Acceptat: 04.10.06

Dues espècies d’hidròfits nous per a la flora
de Catalunya i de distribució molt restringida
a la península Ibèrica, han estat localitzades
al delta del Llobregat. Es tracta del briòfit
Riella cossoniana Trabut i de la caràcia Nite-
lla hyalina (DC.) Agardh.

En el marc del projecte del desviament del
riu Llobregat iniciat a partir de l’any 1998 i

com mesura compensatòria per la pèrdua
d’hàbitats naturals, es va crear a l’any 2003
una llacuna permanent d’unes 13 Ha de su-
perfície i unes basses de depuració al paratge
de Cal Tet, al costat de la nova desembocadu-
ra del riu (figura. 1). És en aquestes basses de
depuració on s’han trobat les dues espècies
citades en aquest text. Les basses de depura-
ció mesuren unes 17 Ha de superfície i tenen
una profunditat màxima d’entre 30 i 40 cm.
Es tracta d’un sistema aquàtic somer i subsalí,
format per diverses cubetes rectangulars,
connectades longitudinalment entre sí i que
està previst que funcioni en un futur com a
sistema de depuració terciari, en rebre les
aigües efluents de l’Estació Depuradora del
Baix Llobregat. Mentre, però, fins a l’any
2005, l’entrada d’aigua ha estat exclusiva-

Figura 1. Situació de l’estany de Cal Tet i de les basses de depuració al delta del Llobregat.
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1 Treball publicat inicialment al número 73 del Butlletí, i repetit en aquest un cop corregits els errors tipogràfics.
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ment de pluja i de les aportacions freàtiques.
A partir de l’any 2004, es va constatar que la
major part de la superfície de les basses havia
estat ocupada per vegetació helofítica, princi-
palment Phragmites australis, Scirpus mariti-
mus i Typha angustifolia, però que quedaven
encara alguns sectors d’aigües obertes que ha-
vien estat colonitzats per vegetació hidrofítica.

Al llarg dels anys 2003, 2004 i 2005 s’ha
efectuat un seguiment periòdic de les espècies
de macròfits que es desenvolupaven espontà-
niament a la llacuna de Cal Tet (Seguí &
Pérez, 2006) i, encara que amb menys fre-

qüència, es van prospectar igualment les bas-
ses de depuració terciària. Des del primer any
d’existència de les basses, van aparèixer al-
guns peus aïllats de caràcies, tot i que sense
formar recobriments gaire importants. A
l’any 2004, però, la major part de la superfí-
cie d’aigües obertes havia estat colonitzada
per densos pradells subaquàtics d’hidròfits,
constituïts per quatre tàxons de caràcies
(Chara baunii, Chara globularis, Chara
vulgaris var. longibracteata i Chara vulgaris
var. vulgaris), tres d’espermatòfits (Potamo-
geton pectinatus, Ruppia maritima i Zanni-

FIGURA 2. Oòspora de Nitella hyalina: a) visió frontal, b) visió lateral,  c) visió basal, i d) detall de la paret.
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chellia palustris) i el briòfit Riella cosso-
niana, essent aquest darrer força abundant a
algunes de les cubetes. A l’any 2005 la diver-
sitat específica de les basses i el recobriment
d’algunes de les espècies va disminuir nota-
blement, van canviar les abundàncies relati-
ves dels tàxons i van desaparèixer totalment
el briòfit i alguns espermatòfits. En canvi, va
aparèixer una població important de la carà-
cia Nitella hyalina a diverses cubetes, coinci-
dint amb l’augment de conductivitat, clorurs i
bicarbonats de l’aigua de les basses (taula 1).

Els exemplars de Riella cossoniana mesu-
raven uns 3 cm d’alçada i es trobaven o bé ar-
relats al fons de les cubetes o bé surant entre
el fons i la superfície de l’aigua juntament
amb algues filamentoses. Aquesta espècie és
considerada d’importància singular a nivell
europeu i compta, segons Cirujano et. al.
(1992), amb uns Índexs de Freqüència Nacio-
nal (IP) i de Freqüència Europea (IE) de 10, és
a dir, és una planta molt rara de la que es co-
neixen molt poques localitats i que, a nivell
europeu, únicament ha estat citada a Espanya
en tres ocasions prèvies (Cirujano, 1992;
Cirujano et al., 1992; Cirujano & Medina,
2002; Ortega et al., 2002). Conseqüentment,
és una planta molt amenaçada i en perill d’ex-
tinció, amb una presència que ha patit una re-
cessió molt important durant els últims anys a
causa de la desaparició dels seus hàbitats ca-
racterístics i que compta amb un Índex de
Conservació (IC) de 8. És un tàxon anual i pi-
oner, propi de llacunes estacionals someres o

depressions salines (Olivares, 1998; Casas et
al., 2004), que després de la dessecació del
seu hàbitat durant molt de temps, és capaç de
reaparèixer en anys de precipitació elevada,
gràcies a la resistència de les seves espores.

Els exemplars de Nitella hyalina mesura-
ven uns 20 cm d’alçada, es trobaven arrelats
al fons de les cubetes formant poblacions
monoespecífiques molt denses i presentaven
els diferents verticils de fil·loides immersos
en un mucus transparent, protector dels òrgans
sexuals (Cáceres & García, 1989). Aquesta
espècie forma oòspores comprimides lateral-
ment, no alades i que mesuren 300-350 × 260-
320 µm (figura 2). Nitella hyalina és una espè-
cie d’importància nacional que ha estat citada
únicament a cinc províncies espanyoles i al
nord de Portugal. És doncs, poc freqüent a la
península (IP = 10; Cirujano et al., 1992) i,
fins i tot, és catalogada com a espècie d’interès
especial i singular a diversos catàlegs regio-
nals i estatals d’espècies amenaçades, encara
que a la resta d’Europa és relativament més
freqüent (IE = 6). Així que, com Riella cosso-
niana, és també una espècie molt amenaçada
(IC = 8) (Cirujano et al., 1992; Schmidt et al.,
1996; Cambra et al., 1998; Cirujano & Medi-
na, 2002). Aquest tàxon presenta una distri-
bució holàrtica, centrada fonamentalment en
ambients permanents i relativament salins, i
és una espècie lleugerament halòfila (Oliva-
res, 1998).

TAULA 1. Paràmetres fisicoquímics de l’aigua de les basses.

Paràmetre Juny de 2004 Juliol de  2005 Unitats Tècnica

Conductivitat (20 ºC) 1.018 2.150 µS/cm Conductimetria
Clorurs 193,1 523,9 mg/l Volumetria de precipitació
Bicarbonats 50,1 246,1 mg/l Volumetria àcid-base

Font: Taller d’Enginyeria Ambiental, SL. Programa de Vigilància Ambiental de les obres de desviament del riu
Llobregat des del pont de Mercabarna fins al mar. Laboratori: Aigües del Prat.
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Stachys maritima Gouan retrobada a
les platges del delta del Llobregat (Bar-
celona)

Stachys maritima Gouan rediscovered
on the beaches of the Llobregat Delta
(Barcelona)

Rebut: 20.06.06
Acceptat: 24.11.06

BAIX LLOBREGAT: el Prat de Llobregat,
rereduna, 31T DF2370, 22-V-2006, R. del
Hoyo, V. González & A. Valverde (BCN
37016).

Stachys maritima Gouan és una labiada ca-
racterística de l’aliança Ammophilion que es
distribueix pels arenals marítims de la Medi-
terrània i de la Mar Negra (Bolòs & Vigo,
1996). Aquesta espècie està considerada com
a raríssima per als Països Catalans (Bolòs et
al., 2005). De fet, les últimes poblacions de la
península Ibèrica havien estat localitzades a
les platges del Baix Empordà, constituint un
conjunt de només 171 exemplars, censats
l’any 2004 (Barriocanal, 2005).

S. maritima està catalogada com a espècie
vulnerable (VU:B1 + 2c, D2) per a l’Estat es-
panyol (Lista roja..., 2000). No obstant això,
les recents avaluacions realitzades per Barrio-
canal & Blanché (2002) i López-Pujol (2005),
seguint els criteris establerts per la UICN, indi-
quen que l’espècie hauria de qualificar-se en
perill crític (CR) a la península Ibèrica. A més,
López-Pujol (2005) recomana la inclusió de
l’espècie al Catálogo nacional de especies
amenazadas com a mesura conservacionista.

Durant el procés d’elaboració del catàleg
florístic del delta del Llobregat, els autors

d’aquesta nota han pogut comprovar l’exis-
tència de mostres herboritzades de S. mari-
tima a l’herbari de l’Ajuntament del Prat (leg.
i det., Salvador Torrent), que es conserva al
Centre d’Informació Ambiental de les Cases
d’en Puig. Les mostres examinades, recolli-
des el 24-V-1992, testimonien la presència de
l’espècie a la platja del Prat de Llobregat en
una data relativament recent. Aquest fet i la
raresa actual de l’espècie van motivar una
nova i intensa recerca d’exemplars durant el
mes de maig de 2006 a les platges del litoral
deltaic. La prospecció ha tingut com a resultat
la localització d’una única mata de S. mari-
tima, florida i amb bona vitalitat, a la platja
del Prat. La planta es va trobar a la zona de la
rereduna juntament amb altres espècies
psammòfiles, com ara Echinophora spinosa,
Eryngium maritimum, Euphorbia terracina,
Sporobolus pungens i Calystegia soldanella.

Les primeres citacions bibliogràfiques de
S. maritima al delta del Llobregat són de
Sennen (1922, 1923, 1928), que constata
l’abundància de l’espècie a la zona. Bolòs
(1950) indica que és una espècie freqüent i
que ha estat observada a les platges de
Castelldefels, formant denses colònies, i al
Prat de Llobregat. Colomines (1958) inclou
S. maritima a la llista d’espècies presents a la
flora del Prat de Llobregat. Als herbaris del
Centre de Documentació de Biodiversitat Ve-
getal (BCN) i de l’Institut Botànic de
Barcelona (BC) hi ha diferents plecs amb
exemplars recollits a les platges deltaiques
(Barriocanal & Blanché, 2002). El més mo-
dern, dipositat per Perdigó, està datat del 23-
X-1973 (UTM 31T DF27, BCN 1765).
Barriocanal & Blanché (2002) concreten que
no van retrobar S. maritima al delta del
Llobregat tot i les intenses prospeccions que
van realitzar en la zona. Finalment, aquests
últims autors donaven per desaparegudes les
poblacions de S. maritima al delta del
Llobregat i valoraven el fet com la pèrdua
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d’una part important de la variabilitat genèti-
ca de l’espècie, atesa la diferent morfologia
foliar observada als plecs d’herbari.

La retrobada de S. maritima a les platges
del delta del Llobregat es va comunicar a les
diverses administracions amb competències
de gestió i conservació dels espais naturals
del delta del Llobregat. Caldria que aquestes
dissenyessin un pla de gestió per a l’espècie,
amb mesures compatibles amb les preses,
amb d’altres espècies focals dels ecosistemes
psammòfils i, encara, amb una planificació
integrada d’aquests ecosistemes en tot el li-
toral dèltic que asseguri la conservació del
conjunt de la seva biodiversitat.
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Cotoneaster integerrimus Medik. subsp.
masclansii J.M. Monts. & Romo (Ro-
saceae), un  nuevo taxón para la flora
de la Comunidad Valenciana

Cotoneaster integerrimus Medik. subsp.
masclansii J.M. Monts. & Romo (Ro-
saceae), a new taxon for the flora of
the Valencian Community

Rebut: 21.11.06
Acceptat: 25.11.07

CASTELLÓN, Alcalatén: Vistabella del Maes-
trat, Monte Bovalar, próximo a l’ Atzevar, en
grietas de una cresta rocosa calcárea expuesta
y ubicada en la cabecera de un barranco en
exposición norte, dentro de una masa forestal
dominada por pino negral junto a algunos
ejemplares de tejo, 30TYK2361, 1.369 m, 6-
IX-2006, P. P. Ferrer & J. Martínez (Herbario
personal. PFG 05/0318).

Con motivo de la realización de diversos
estudios que sobre cuatro especies forestales
de alto interés conservacionista para la flora
valenciana se están llevando a cabo en el
Banco de Semillas Forestales del CIEF (Cen-
tro para la Investigación y Experimentación
Forestal de la Generalitat Valenciana) dentro
del programa ECOGEN (Estratègia Valencia-
na de Conservació de Recursos Genètics Fo-
restals), se ha localizado en un enclave situa-
do dentro del término municipal de Vistabella
del Maestrat, provincia de Castellón, la pre-
sencia de formas postradas de Cotoneaster
integerrimus Medik. que, en un principio y
tras el estudio morfológico de los pliegos
testigo herborizados, se han identificado como
pertenecientes a la subsp. masclansii J. M.

Monts. & Romo in Collect. Bot. (Barcelona)
14: 439 (1983).

Se trata de una planta de la que hasta el
presente no se tenía noticia de su presencia en
la flora de la Comunidad Valenciana (cf.
Bolòs & Vigo, 1984; Mateo & Crespo, 2003;
Bolòs et al., 2005) pero de la que ya existía
una referencia previa de Antonio J. Cava-
nilles bajo el nombre de C. vulgaris Lindl.
(Willkomm & Lange, 1880), indicada para el
macizo del Peñagolosa bajo la forma tipo del
taxón, cita que posteriormente Vigo (1968) y
Samo (1995) han supuesto que debía tratarse
con alta probabilidad de su congénere C.
tomentosus (Aiton) Lindl., taxón bien repre-
sentado en territorio castellonense.

C. integerrimus se distribuye de manera
natural por la mayor parte de Europa y Asia
occidental, concretamente en la Península
Balcánica (Albania, Bulgaria, Grecia, Ruma-
nia), S de Italia, Francia, Alemania, Austria,
Bélgica, Dinamarca, Suecia, Suiza, Noruega,
Hungría, Finlandia, Gran Bretaña, Escandi-
navia, países bálticos, Bielorrusia, Ucrania,
antígua Checoslovaquia, Polonia, Crimea, N y
C de Anatolia, N de Irán y el Cáucaso (Browicz,
1968; Blanca, 1998) y localizándose dentro
de la Península Ibérica principalmente en el
sistema pirenaico-cantábrico, el Montseny y
el Sistema Ibérico (Bolòs & Vigo, 1984; Rivas-
Martínez et al., 1991; López-González, 2001;
Benito, 2006). Bajo este binomio, se encua-
dra en realidad un complejo grupo vegetal de
gran dificultad taxonómica, donde la ocur-
rencia de procesos apomícticos han originado
diferentes niveles de ploidía y morfotipos de
difícil tratamiento y asignación taxonómica
para la sistemática del grupo (cf. Blanca, 1998;
Bartish et al., 2001). Una de esas formas es la
subsp. masclansii [= C. integerrimus var.
prostrata Sennen, Pl. Espagne 1916, n.º 2632
(1916-1917), in sched., nom. nud.], descrita
sobre material prepirenaico procedente de la
sierra del Turp, dentro de la localidad catalana



98

GEA, FLORA ET FAUNA

de l’Alt Urgell, y que resulta relativamente
fácil de diferenciar de la subespecie tipo por
su menor talla, de 20-30(40) cm, su hábito
postrado, por presentar flores generalmente
solitarias o muy raramente en grupos de dos o
tres y por tener las hojas de los tallos florí-
feros de suborbiculares-ovadas a obtuso-mu-
cronadas también de menor tamaño (6)8(10)
× 8-10(12) mm, junto con frutos igualmente
menores 4-5(6) mm (Montserrat & Romo,
1983).

La distribución peninsular de este taxón se
encuentra repartida a lo largo de las sierras
prepirenaicas, configurando un área continua
que abarca desde La Cerdanya, Montsec, Cis,
Guara o Gratal  hasta la divisoria cantábrica
en el norte de la provincia de Burgos (Mont-
serrat & Romo, 1983). En el Sistema Ibérico
se ha indicado su presencia en el macizo del
Moncayo soriano (Escudero et al., 1994; Se-
gura et al., 2000) y en la Sierra de Gúdar,
aunque estas últimas citas más meridionales
no corresponden en ningún caso con las
formas postradas de C. integerrimus y han
sido clásicamente identificadas bajo la forma
tipo de este taxón (cf. Rivas-Goday & Borja,
1961; Pitarch 2002). Así pues, la nueva
localidad castellonense, representa el límite
meridional de su actual área de distribución
en el Sistema Ibérico y de manera integral en
el territorio peninsular. La población caste-
llonense está formada por dos individuos, uno
de ellos fructificado en el momento de la
observación, ambos desarrollándose entre las
fisuras de un afloramiento rocoso calcáreo
ubicado en una cresta muy expuesta al viento
y a la radiación solar, conviviendo junto a
plantas como Amelanchier ovalis Medik.,
Prunus spinosa L., Potentilla cinerea Chaix
ex Vill., Anthyllis montana L., Thymus vulga-
ris L. subsp. vulgaris, Thymus godayanus
Rivas-Mart. et al. o Festuca hystrix Boiss.,
dentro de una masa forestal dominada por
Pinus nigra Arnold subsp. salzmannii (Du-

nal) Franco, más algunos ejemplares disper-
sos de Taxus baccata L. que caracterizan el
paisaje, además, aparecen otras especies de
flora relíctica eurosiberiana para este terri-
torio, como Aconitum vulparia Rchb. subsp.
neapolitanum (Ten.) Muñoz Garm., Allium
senescens L. subsp. montanum (Fries) Holub,
Lonicera xylosteum L., Rhamnus alpina L. o
Bupleurum ranunculoides L. subsp. grami-
neum (Vill.) Hayek que parecen encontrar re-
fugio en este enclave situado en la vertiente
norte de un angosto barranco muy inaccesible
y con condiciones ambientales más húmedas
y frescas.

La independencia taxonómica de la subsp.
masclansii se basa, entre otros aspectos, en la
forma de crecimiento de la planta, con
tendencia al postrado. En consecuencia, sería
deseable comprobar que las plantas nacidas
de semilla en condiciones experimentales, a
partir de frutos recolectados de los ejemplares
de Vistabella, poseen esta misma pauta de
desarrollo, en particular si los trabajos se
desarrollan en cotas inferiores. A tal fin, se
han iniciado las correspondientes experien-
cias en las instalaciones del Banco de Semi-
llas Forestales del CIEF, situado en la loca-
lidad valenciana de Quart de Poblet.
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Bromus inermis Leysser en Barcelona

Bromus inermis Leysser in Barcelona

Rebut: 22.05.06
Acceptat: 30.11.07

Barcelona, herbassar ruderal en un talús de
l’Av. República Argentina prop del Pont de
Vallcarca, 150 m, 28-IV-2006, C. Macías &
M. Chamorro (BCN 36563).

Tot apunta a que la presència d’aquesta
planta eurosiberiana en el territori de
Catalunya és molt rara i de caràcter esporàdic.
Bolòs & Vigo (2001) l’inclouen en el seu
compendi de flora catalana, la consideren cul-
tivada com farratgera i subespontània a la ve-
getació ruderal i en donen quatre localitats.
En la de Bagà, s’ha trobat una sola vegada
(Vigo et al., 2003).

Referències d’herbari:
Cerdagne: Caldégas, 1170 m, bords des prai-

ries, haies, 31-VII-1918, Plantes d’Espagne –
F. Sennen nº 3606 (BC s.n.; BCN 50355);
Caldégas, bords des prés, 1170 m, 18-VIII-
1918, F. Sennen (BC 140445); Berguedà :
Bagà, DG07, 800 m, marge d’un prat de dall,
7-VI-1982, I. Soriano (BCN 50356); Pallars
Sobirà: Tírvia, CH51, herbassar vora d’un
camp conreat, 22-VI-1986, F. Lloret (BC
659902); Vallés Occidental: Bellaterra, DF29,
petit talús vora de l’estació del FGC, 10-VII-
1986, F. Lloret (BC 659903); Bages: Vall
d’Ora, al N de Sorba, CG84, 450 m, herbas-
sars higròfils ruderalitzats, 30-VI-1995, I.
Soriano & A. Ferré (BCN 50354); Baix Ebre:
Assut de Xerta, BF83, 20 m, talús rocós i ter-
rós fent part canal de la Dreta, 6-VII-1999, F.
Royo 2201 (BCN 11180).

Pel que fa al nostre cas, es pot considerar
l’hipòtesi de que sigui espontània, encara que
hem de pensar que és probable que es degui a
una introducció accidental. Segons la infor-
mació facilitada pel personal tècnic de Parcs i
Jardins de l’Ajuntament de Barcelona, les
plantes del gènere Bromus no són, ni n’han
estat, emprades per fer parterres de gespa.
D’altra banda, el lloc on es troba és un terreny
que, tot i que està en una zona poc o molt
ajardinada, està deixat i no es treballa el terra,
amb la qual cosa la vegetació és de tipus rude-
ral.
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Sobre Sinapis alba L. subsp. mairei (H.
Lindb. fil.) Maire i Sinapis flexuosa
Poiret en la província de Barcelona

About Sinapis alba L. subsp. mairei (H.
Lindb. fil.) Maire and Sinapis flexuosa
Poiret in Barcelona province

Rebut: 28.04.06
Acceptat: 30.11.07

Sinapis alba L. subsp. mairei (H. Lindb. fil.)
Maire

Barcelona, Montjuïc, herbassar ruderal a
les vores del Carrer dels Tres Pins, tocant al
Carrer Doctor Pius Font i Quer, entre el Viver
dels Tres Pins de Parcs i Jardins i el Col·legi
dels Tres Pins, 125 m, 1-IV-2006, C. Macías
& M. Chamorro (BC 863588 i BCN 35827).

Gómez Campo (1993) separa Sinapis alba L.
subsp. alba, plantes cultivades, de la subsp.
mairei (plantes no cultivades). Les primeres
cites de S. alba a Catalunya són degudes a
Costa (1877) qui l’esmenta com poc cultivada
en el «Catálogo Razonado» de 1864, sense in-
dicar localitats i l’indica de Castellfullit
d’Olot (Girona) en el «Suplemento al Catálo-
go Razonado» de 1877, observada per Vayreda
i per ell mateix. Hi han sengles testimonis
d’herbari: Castellfullit de la Roca, VI-1872,
Costa (BC 614167); Roques de Castellfullit,
(Gren. et Godr. Leg. o Det., 1-P-1874)?,
Vayreda (BC 03949). Ambdós pertanyen a la
subsp. mairei.

Ha estat citada, sobretot recentment, de di-
verses localitats de les províncies de Girona,
Lleida i Tarragona per Bolòs & Bolòs (1987)
com subsp. alba, Font et al. (1998) com subsp.
mairei, Conesa (1999) com subsp. alba, Vilar

et al. (2001) com subsp. mairei i Torres &
Royo (2003) com subsp. alba. Pel que fa a la
província de Barcelona, Cadevall (1915) la
cita de Tarrassa com probablement accidental
en algun hort, mentre que Bolòs et al. (1997)
l’indiquen de quatre punts. Malgrat que S.
alba té poques localitats a Catalunya i en totes
elles és localment rara, no cal considerar-la
una planta amenaçada. No es recull en la relació
de Sáez & Soriano (2000) de tàxons en situa-
ció de risc, ja que, segons els criteris donats,
la seva distribució a Catalunya supera els 100
km2 i a més es tracta d’una planta d’hàbitats
ruderals. Com a curiositat, cal destacar que
Font i Quer la va cultivar en hort botànic en
Barcelona l’any 1927 a partir de les llavors
del material recol·lectat i dipositat a l’herbari
BC, procedent d’Albánchez de Ubeda, Jaén,
per Cuatrecases (Laínz & Fernández Casas,
1988), i d’aquelles va fer un plec que deixà a
l’herbari.

Referències d’herbari:
Sense localitat, huerto del colegio (acciden-

tal), 20-IV-1879, J. Cadevall (BC 816044);
Regno Giennense: Albánchez, c. Jaen (culta
in Hort. Bot., musei Barc.), fl. majo, fr. junii-
1927, Font Quer (BC 03954); Capellades, ta-
lús ruderal, 29-III-1980, I. Soriano nº 918
(BCN 50358).

El primer plec pertany a la subsp. alba.
Hom pot suposar que aquest testimoni corres-
pon a la citació que fa de l’esmentada localitat
de Tarrassa, la qual seria la primera de la pro-
víncia de Barcelona. Els dos següents perta-
nyen a la subsp. mairei.

En el catàleg ORCA, el quadrat CG99 cor-
respon a la localitat de Capellades. Dels qua-
drats CG88 i DG60 no s’han trobat testimonis
d’herbari, probablement siguin citacions a
partir d’observacions de camp o de plecs de
l’herbari d’O. de Bolòs, el qual, malaurada-
ment, a hores d’ara està desordenat, sense eti-
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quetar, i sense determinacions ni numeraci-
ons.

Sinapis flexuosa Poiret

Castelldefels, pr. Barcelona, ad marg. via-
rum, 14-IV-1935, W. Rothmaler (BCN 50357,
sub Sinapis alba (L.) Hook.).

Aquesta planta, sorprenentment, no ha es-
tat citada de Catalunya i no figura al Catàleg
ORCA (Bolòs et al., 1997). No s’ha trobat
cap plec d’aquest territori en BC. Amb tota
probabilitat, com diu Gómez Campo (1993),
es tractaria d’una planta al·lòctona a la pro-
víncia de Barcelona i amb tota seguretat es
pot considerar extingida en la citada localitat.
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Glottiphyllum longum  (Haw.) N.E.Br.
naturalitzat al Baix Empordà

Glottiphyllum longum  (Haw.) N.E.Br.
naturalized in Baix Empordà (Cata-
lonia, NE Iberian Peninsula)

Rebut: 04.06.07
Acceptat: 25.11.07

GIRONA: Baix Empordà, Palamós, Cala Es-
treta, 31TEG1435, 10 m, roques i sauló graní-
tic, 1-VII-2007, A. Mallol & J. Maynés (HGI)

Es tracta d’una espècie de la família de les
Aïzoàcies originària de la província del Cap,
Sud-àfrica, cultivada com a ornamental, però
que no ha estat citada com a naturalitzada de
la península Ibèrica, ni tampoc consta en cap
llista d’invasores o al·lòctones a Europa,
Nord Amèrica i Austràlia.

Escapada de cultiu d’una finca adjacent a
la cala Estreta (31TEG1435), al municipi de
Palamós, i del Jardí Botànic de Cap Roig
(31TEG1536), a Mont-ràs. Les poblacions lo-
calitzades a la cala Estreta són  tres, una de
més de 1.000 m2 de superfície, amb centenars
de peus, que creixen ufanosament sobre sòls
sorrencs i escletxes de granodiorites acompa-
nyats de Pinus halepensis Mill. i Acacia
pycnantha Benth., però també a plena llum,
una altra amb un únic exemplar al mig d’una
canal,  sobre sauló, i  una tercera localitat
d’uns 30 m2, amb més de 30 peus, que creixen
sobre sauló i escletxes de roca. La població
existent als penya-segats de Cap Roig és for-
ça gran, amb centenars de peus escampats per
una àrea molt probablement superior a una
hectàrea. El substrat on viu aquesta colònia és
del mateix tipus que les anteriors.

És una planta de fulles crasses lingüifor-
mes, dístiques, sense pecíol, verdes i lluents,
decumbents o ascendents, anisòfil·les les flo-
ríferes i de fins a 15 cm de longitud. Les flors
són de color groc brillant, pedunculades, una
per a cada parell de fulles, tenen 4 sèpals i fan
fins a 10 cm de diàmetre. El fruit té 9-11 lò-
culs i és en forma de càpsula, amb la part su-
perior plana i amb peduncles de fins a 7 cm de
longitud. Sembla que es reprodueix mitjançant
llavors. El seu nom vernacle és «skilpadkos»
(GOLDBLATT & MANNING 2000), que vol dir
menjar de tortuga. Aquí hem observat que
mengen les seves fulles els cargols. Al seu
lloc d’origen es fa en matollars d’argiles sor-
renques, amb una pluviositat anual de 300-

FIGURA 1. Aspecte de la localitat on ha estat observat
Glottiphyllum longum.
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600 mm i bimodal, amb pics al març i al no-
vembre (HARTMANN 2001). Forma fàcilment
híbrids, tant en cultiu com a la natura, i les
fulles presenten una gran variabilitat
(HARTMANN 2001). A la comarca mostra un
fort caràcter invasor.

ALBERT MALLOL* & JOSEP MAYNÉS**

* Consorci de les Gavarres. Finca Camps i Armet s/núm. (Can
Geronès). E-17121 Monells. Girona. A/e: amallolc@uoc.edu
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FIGURA 2. Mapa de distribució de Glottiphyllum longum. Mitjançant cercles negres siindiquen
les localitats on s’ha observat l’espècie.
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Aportacions al coneixement de la flo-
ra vascular de la Garrotxa

Contributions to the knowledge of the
vascular flora of La Garrotxa

Rebut: 28.03.07
Acceptat: 05.09.07

Les prospeccions i els seguiments de les
plantes vasculars amenaçades realitzats a la
comarca de la Garrotxa entre els anys 2003 i
2007, promoguts per la delegació a la Garrot-
xa de la Institució Catalana d’Història Natural
i en els quals ha participat una trentena de
persones, ha permès, a més de localitzar,
censar i fer un seguiment de les seves pobla-
cions, trobar-ne d’altres que no havien estat
citades a la comarca i també força rares a les
comarques gironines. En aquest article, es re-
cullen dades de quatre tàxons, tot ells geòfits,
de cicle primerenc i d’ambients poc visitats,
que fins al moment havien passat desaperce-
buts, o es disposaven de poques dades, i que
s’han inclòs en la Llista vermella de flora
vascular de la Garrotxa (Oliver, 2005). Per a
cada tàxon, especifiquem la localitat i el qua-
drat UTM d’1 km de costat (sense especificar
el fus i la zona de desginació, 31T, ja que són
comuns a totes les localitats). Per a cadascuna
de les localitats noves citades, hem recollit un
exemplar de mostra i els plecs corresponents
han estat dipositats a l’herbari de la Universi-
tat de Girona (HGI).

Gagea lutea (L.) Ker-Gawler subsp. lutea
– Santa Magdalena, a les muntanyes del

Puigsacalm (vall d’en Bas, Garrotxa,
DG5064, 1.280 m, NE) dins d’una fageda
amb joliu (Scillo-Fagetum), en un corriol
transitat pel bestiar, en flor, molt escassa

(4-IV-2004, X. Béjar; en flor, 27-IV-2007,
X. Béjar & X. Oliver, HGI-s.n., en fruit, 5-
VI-2007).

Liliàcia de distribució eurosiberiana, espe-
cialment de zones muntanyoses, pròpia d’am-
bients ruderalitzats amb presència de bestiar,
dins de les fagedes eutròfiques, i que es pot
observar tant dins del bosc com en les seves
vorades i prats propers. Fins ara, el límit de la
seva distribució al SW d’Europa era els
Pirineus. A Catalunya, s’ha citat el tàxon en 9
localitats, les més occidentals, a la capçalera
de la Noguera Ribagorçana (Coste & Soulié,
1913; Canalís et al., 1984; Carreras et al.,
1993), 4 de les serres del Cadí-Moixeró:
CG97, CG98, totes elles entre els 1220 i els
1950 m (Farràs et al., 1981; Aymerich, 2005),
i la més oriental fins ara, a la vall de Ribes
(Vigo, 1983), a uns 30 quilòmetres de la nova
localitat trobada a la Garrotxa, que seria la
primera trobada més al sud dels Pirineus. En
totes les comarques ha estat considerada molt
rara (Bolòs et al., 2001).

Fritillaria nigra Mill. subsp. boissieri (Cos-
ta) O. Bolòs, Vigo, Masalles & Ninot
– Coll de Joanetes, vall d’en Bas, DG5064,

1.290 m, en un prat de l’Euphrasio-
Plantaginetum (en fruit, 6-VI-2003, X.
Oliver; en inici de floració, 1-V-2004, X.
Béjar; en plena floració, 25-V-2004, X.
Oliver, HGI-s.n.).

– Puig Corneli, vall d’en Bas, DG5064, 1320
m, 6-V-2006, N. Villegas.

– Pas dels Burros, sota el puig dels Llops,
DG4964, 1.380 m, en un prat sec (Xerobro-
mion), SE, en flor, 25-V-2004, X. Oliver.

– Bassegoda, Montagut-Oix , DG6984, entre
1.340 i 1.360 m, en prats de la carena i del
solell (Aphyllanthion i Ononidion striatae),
inici de floració, 28-IV-2004, X. Oliver, M.
Lockwood & J. Artola, i en plena floració,
6-V-2004, X. Oliver (HGI-s.n.).
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Geòfit bulbós, propi de prats secs dels
Ononido-Rosmarinetea, Xerobromion erecti i
Festucion gautieri (Bolòs et al., 2001; Vigo et
al., 2003). De distribució iberooccitana, re-
sulta curiós que només hi hagi una cita, i molt
antiga, d’aquest tàxon en comarques gironi-
nes. El tàxon no havia estat citat anteriorment
a les muntanyes del Puigsacalm (Villegas,
1993, 2002) ni a l’Alta Garrotxa (Viñas, 1993).
Les citacions més properes són del Berguedà
i de la vall de Ribes. L’única citació és de la
collada de Núria (DG39), feta per Pujol i re-
collida per diferents autors (Vayreda, 1880,
1881; Willkomm, 1893; Cadevall, 1913-1937;
Vigo, 1983; Moreno & Sainz, 1992). Però
aquesta citació no s’ha pogut confirmar amb
plecs d’herbari ni s’ha trobat posteriorment a
la zona (Vigo, 1983). En totes les localitats
aquí aportades la planta és molt escassa. La
seva floració primerenca i la seva preferència
per prats i carenes culminals poden ser les
causes de no haver-se detectat fins ara en tot
aquest territori.

Ranunculus gramineus L.

– Serra de Bellmunt, el Termenal, Sant Pere de
Torelló, Osona, DG4161, 1.220 m, en comu-
nitats de l’Aphyllanthion, orientació S, en
flor, 1-V-1983, i en flor, en els prats secs de la
carena, 1-V-2003, X. Oliver (HGI-s.n.).

– Puigsacalm Xic, muntanyes del Puigsacalm,
vall d’en Bas, DG4964, 1.490 m, carena,
prats amb Festuca gautieri, orientació W, en
inici de floració, 12-V-2004, X. Oliver,
(HGI-s.n.).

– Bassegoda, Alta Garrotxa, Montagut-Oix
(Garrotxa) i Albanyà (Alt Empordà),
DG6984, 1.240-1.260 m, carena, prats amb
Festuca gautieri, arrecerats sota el boix i pi
roig, orientació SW i NE, en inici de flora-
ció, 28-IV-2004, M. Lockwood, X. Oliver
& J. Artola (HGI-s.n.), i en plena floració,
6-V-2004.

Espècie pròpia de pastures seques i brolles
de l’Aphyllanthion i de l’Ononidion striatae,
entre 100 i 1.300 (1.700) m, sobre substrat cal-
cari, amb una àmplia distribució a Catalunya
(Bolòs et al., 1984; Vigo et al., 2003; Font,
2007). No hi havia, però, cap citació a l’est
del riu Ter fins que, l’any 2004, es va trobar al
massís del Montgrí (Font & Corominas,
2005) i a les muntanyes de la Garrotxa. En les
localitats noves, l’espècie és molt escassa i la
majoria dels exemplars trobats, creixen en ca-
renes, normalment amb la presència abundant
de Festuca gautieri. El tàxon no consta en els
catàlegs florístics de les muntanyes de Milany-
Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt
(Villegas, 1993, 2002) i l’Alta Garrotxa (Vi-
ñas, 1993). La localitat més propera que s’ha-
via citat fins al moment havien estat les del
sector sud i oest d’Osona (Lapraz, 1954), a
més de 30 quilòmetres de la de Bellmunt i a
més de 60 quilòmetres de la localitat del
Bassegoda, i la del Montgrí, a poc més de 40
quilòmetres d’aquesta última. Aquestes obser-
vacions indiquen que la seva àrea de distribu-
ció s’estén cap a comarques gironines del nord-
est (Garrotxa, Alt Empordà i Baix Empordà),
i considerem factible que pugui ser present en
altres carenes de la comarca.

Narcissus poeticus L. subsp. poeticus

– Fontpobre, Sant Feliu de Pallerols,
DG6264, 860 m, castanyeda aclarida del
Pteridio-Quercetum pubescentis, abun-
dant, en plena floració, 20-V-2006, X. Oli-
ver (HGI-s.n.), d’espontaneïtat dubtosa.

– Can Pagès, Santa Pau, DG6166, 650 m,
marges de prats i camins, vora la casa,
plantats pels masovers als anys setanta a
partir d’exemplars de Fontpobre, escassa,
en flor, 18-IV-2006, X. Oliver.

– Can Sargantana, Santa Pau, DG6067, 640
m, vora el camí, escapats a partir de bulbs
de jardí, d’abocaments de terres proce-



107

dents de jardins d’Olot i escampats al cos-
tat del camí. Els havíem vist florits cada
any des del 1994, però des del 2005 ja no
floreixen, probablement pel tancament del
bosc, X. Oliver.

– La Comademunt, Olot, DG6169, 710 m,
marges de prats humits, plantats a partir
d’exemplars de Fontpobre, escassa, en ple-
na floració, 26-IV-2007, X. Oliver.

– Can Passavent, volcà del Croscat, Olot,
DG 6267, 660 m, marges de prats, plantat a
partir d’exemplars de Fontpobre, escassa,
en plena floració, 26-IV-2007, E. Guitart &
X. Oliver (HGI-s.n.).

– Coll de Vidrà, Vidrà, Osona, DG4263,
1.020 m, (Nuet, 1984), molt a prop de la
casa, localitat amb exemplars plantats.

– Falgars, vall d’en Bas, Garrotxa, DG 5359,
910 m, prat mesòfil, amb pocs individus i
de dubtosa espontaneïtat i 1 exemplar re-
productor, 14-V-2007, X. Béjar.

– Puig d’Estela, Riudaura, Garrotxa, DG4672,
1.350 m, (Nuet, 1984), prats ombrejats per
avellaners, orientació S i SE, localitat que
sembla natural i on és molt abundant, en ple-
na floració, 17-V-2007, X. Oliver (HGI-s.n.).

– Bassegoda, Montagut-Oix, Alta Garrotxa,
DG6984, 1.240 m, prats mesòfils entre ro-
cam calcari, d’espontaneïtat clara, abundant,
en inici de floració, 16-V-2004, E. Guitart.

Tàxon citat de pastures mesòfiles de la
Garrotxa per Nuet (1984) i Font (2007). Exis-
teixen diferents rodals a la zona volcànica,
però Bolòs et al. (1987), Bolòs et al. (2001) i
Campos et al. (2001) dubten de la seva espon-
taneïtat. Especialment important és el rodal
de la castanyeda de Fontpobre, que ha proveït
de planta per a jardí a nombroses cases de la
comarca (la gent els coneix com a lliris de
Fontpobre). La castanyeda va ser plantada ja
fa temps a partir de castanyes del Montseny, i
sempre hi ha hagut el dubte de si va ser llavors
que també es van portar narcisos d’aquell mas-
sís, on són abundants.

El tàxon no havia estat citat de l’Alta Gar-
rotxa (Viñas, 1993). Les localitats conegudes
més properes són les del Montseny, DG42
(Bolòs et al., 1986), del Moianès, DG33
(Mercadé, 2003) i de l’oest de la vall de Ribes
i la Molina, DG18 (Vigo, 1983, 1996; Nuet,
1984; Soriano, 1992; Vigo et al., 2003), totes
elles, com a mínim, a uns 30 quilòmetres de
distància de la localitat natural del Puig Estela
i a uns 50 quilòmetres de la localitat natural
del Bassegoda.
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Brassica barrelieri (L.) Janka una nova
espècie per als Països Catalans, troba-
da a la Cerdanya

Brassica barrelieri (L.) Janka a new
species for the Catalan Countries,
discovered in la Cerdanya

Rebut: 20.11.07
Acceptat: 26.11.07

LA CERDANYA: Das, a la riba S de la bassa
de Sanavastre, 31TDG0592, vora l’aigua so-
bre sòl sorrenc, a 1.057 m, en un herbei dins
un bosquet de gatsaules (Salix caprea), 15-V-
2006, J. Nuet Badia & Valentí González
(BCN 50353).

En el transcurs de les herboritzacions que
vam fer a la bassa de Sanavastre, al municipi
de Das, a la comarca de la Cerdanya, vam
recol·lectar una crucífera de flor groga que,
d’entrada, no vam poder determinar. Un exa-
men més aprofundit del material ens mostrà
que no era una espècie coneguda en el nostre
país i que es tractava de Brassica barrelieri
(L.) Janka in Természetrajzi Füz. 6: 179
(1882) [Basiònim: Sisymbrium barrelieri L.,
Sp. Pl. ed. 2: 919 (1763); Diplotaxis barre-
lieri (L.) DC., Syst. Nat. 2: 634 (1821);
Brassica laevigata Lag. in Varied. Ci. 2(19):
40 (1805); Brassica sabularia Brot., Phytogr.
Lusit. Select.: 49 (1800), nom. illeg.]. Aques-
ta determinació que hem fet ha estat confir-
mada pel doctor César Gómez Campo, de
l’ETS de Ingenieros Agrónomos de Madrid i
monografista del gènere Brassica a Flora
Iberica (4: 362-384).

Aquesta crucífera ha estat citada diverses
vegades a Catalunya, encara que aquestes ci-

tacions han estat sempre producte de confusi-
ons o de determinacions errònies del material
recol·lectat. El primer botànic que indica
Brassica barrelieri (ut B. laevigata Lag.) a
Catalunya és A. C. Costa, que, en la seva Flo-
ra de Cataluña (1877: 13), anota concisa-
ment: «Montserrat». Sobre aquesta citació,
Bolòs & Vigo (1990, 2: 50) afirmen que
l’exemplar de Montserrat que figura a l’her-
bari de Costa (BC) correspon, en realitat, a
Brassica fruticulosa. Després d’A. C. Costa,
la va indicar M. Cuní (1879: 14, ut B.
laevigata Lag.), a prop del cementiri [de
Monistrol de Montserrat?], i també Frederic
Trèmols, citació que va reportar Joan Mont-
serrat i Archs (foli 143, ut B. laevigata Lag.)
en la seva flora de Montserrat manuscrita,
però mai publicada.

Tanmateix, a Willkomm & Lange (1865-
1870: 859) es recull la citació de Costa; i tam-
bé ho fan Colmeiro (1885, 1: 240) i Font Quer
(1914: 48). En totes aquestes referències, el
tàxon porta el nom de Brassica laevigata Lag.
Posteriorment, a la Flora de Catalunya (1:
96, ut B. laevigata Lag.), Cadevall (1913-
1915) recull la citació de Costa sense crítica i
afegeix en una nota: «Deurà esser molt rara
puig que ni’l P. Marcet ens l’ha remesa ni
l’aviem trobada allí en les moltes excursions
nostres, ni cap més botànic l’ha citada». Uns
anys més tard, Marcet (1947: 233) la torna a
citar (ut B. laevigata Lag.) del mateix
Montserrat: «Realmente, en los cuarenta años
y más que vengo recorriendo la montaña en
todas direcciones, nunca havia tenido la for-
tuna de encontrarla hasta el año pasado
[1946], y por cierto, en lugar bien distante —
unos 10 kilómetros— del sitio donde dice
haverla encontrado Cuní».

Durant la confecció de la Flora de
Montserrat, la revisió de l’herbari del pare
Marcet ens va fer veure que el plec determinat
com a Brassica laevigata Lag. (Herb. Marcet
capsa 2, plec 62) corresponia a Sisymbrium
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FIGURA 1. Plec d’herbari de Brassica barrelieri (BCN 50353).
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crassifolium Cav. [det. O. Bolòs, 20-I-1984]
(Nuet & Panareda, 1991: 211).

En l’herbari general de l’Institut Botànic
de Barcelona hem trobat un plec (BC 128357)
recol·lectat a Núria per la senyora Gallardo
[Montserrat Garriga], el juny de 1919, i deter-
minat com a Brassica laevigata?, així, amb
interrogant. Tanmateix, hem comprovat que
no correspon a cap Brassica, sinó a Coincya
cheiranthos (Vill.) Greuter & Burdet. Aques-
ta planta ja consta de Núria a la flora de la vall
de Ribes (Vigo, 1983: 251, ut Hutera chei-
ranthos (Vill.) Gómez-Campo).

L’àrea de distribució general de Brassica
barrelieri, segons Greuter et al. (1984), in-
clou la península Ibèrica amb les illes Balears
i el nord de l’Àfrica: Algèria i el Marroc. La
presència de l’espècie a les Balears es basa en
una citació de M. Gandoger (1917: 17, ut B.
sabularia Brot.): «Baleares: Formentera –
Almeria: Berja…». De tota manera, Bolòs &
Vigo (1990: 50) i Gómez Campo (1993: 369)
consideren que Brassica barrelieri no es fa
pas a les illes Balears ni tampoc a Almeria.
Segons aquest darrer autor, a la península Ibè-
rica s’estén per tot Portugal i, a l’Estat espa-
nyol, per Andalusia, Extremadura, Castella-la
Manxa, Castella i Lleó, Madrid, probablement
a Galícia, a la província d’Orense, i a l’Aragó.

Les citacions més properes a la localitat
catalana, que hem descobert a la Cerdanya, se
situen a l’Aragó i provenen d’Ignacio de Asso
(1779: 86), que escriu: «Sisymbrium barrelie-
ri. Habitat in agris circà Villar de los
Navarros, Rodanas, Calcena, Brea &c».
Aquestes referències van ser recollides exac-
tament, només traduïdes al castellà a la Serie
imperfecta de las plantas aragonesas espon-
táneas, particularmente las que habitan en la
parte meridional, de Loscos & Pardo (1866-
1867: 22, ut Diplotaxis barrelieri DC.): «En
los campos cerca del Villar de los Navarros,
Rodanas, Calcena, Brea, etc. Asso Syn.». De
tota manera, aquestes citacions aragoneses

tan antigues —són del segle XVIII— estan reco-
llides a la distribució provincial de Brassica
barrelieri a la Flora Iberica, encara que a
l’Atlas de la flora de Aragón, publicació en
línia de l’Instituto Pirenaico de Ecologia,
consta que no s’han tornat a trobar més.

A les grans bases de dades en línia Anthos
o GBIF, encara amb dades molt parcials, no hi
consta cap localitat aragonesa i sí altres de
castellanes. Les més properes a la Cerdanya
cal buscar-les a les províncies de Segòvia,
Madrid o Albacete, a una distància de ben bé
cinc-cents quilòmetres.
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