
INS] III - I " IN CATAI AN ni: lIIUohi-A NAI I RN I, 181

des plus curieux representants de la faune gui anx temps aptiens vivait
dans les mers de I'Est de I'Espagne, en se depla4aut stir le fond.

Cotte decouverte est d'autant plus iuteressante que la faune de Co-
matulides connne a I'Aptien ne comprend , en dehors des formes prece-
dentes rattachees a Actinomelra , que I Solanocrinus de France , I Deca-
meros de France et 2 Antedon dont Pun provient de France et I'autre
d'Espagne.

I,a )idlcritis lelicant/i a Cav. es planta oranesa?

pel

Dr. P. FONT QeeR

L'any 1884, DEBEAUX herboritza nun Sideritis a la vessant migjorn
del Djehel Santo, prop d'Oran, que deter ring coin S. lencantha Cav.
Aquesta troballa motiva clue BATIA.NitEH, en la Flore de l'Wgerie, do-
ves coin africana aquesta especie, en inclotire-la entre les Sideritis d'Al-
gcria; In cita unicament de In localitnt referida lie DIoiEAi'x.

Fn una col,leccic5 de Sideritis que m'ha trames per a Ilur estudi el
Prof M,,ins, d'Alger, Iii figura una mostra autentica de I'especie oranesa
tie DFIWAUX, que'm permetra fer tin analissi comparatiu d'aquesta Si-
deritis i de la S, crnlha.

La planta de Djehel Santo es de petita talla, sufruticosa, amb fuller
petites, lanceolades i Ilargament atenu ,des a la base, agudes, nnncrotia-
des, i amb una o du-ties dents nixi mateix agudes a cada hands del Him,
en sit part sunerior; In inflorescencia esta constituida per chic o roes ver-
ticil lastres distant,; les bracties sun mes cartes que'Is calzes, amb chic
o sis dents poc profundes a coda merge; els calzes d'uns 5 aim , amb dents
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molt agudes, de 1`5 a 2
mm.; la corolla poc exer-

ta. Es poc pelosa a la ba-

se; ho es molt deusament

i abundosament a la inflo-
rescencia, vestits de pels
Ilanosos la tija, les bri c-
ties i els calzes, que mos-
tren tin carpostegi molt
ric i exert.

Comparades les fulles

de la Sideritis oranesa
amb les de la S. leucan-
tha tipice, de I' Herbari

CAVANILLF.S,Ies veig diver-

ses per Ilur forma i per

Ilurs marges (Fig. 1). Les

fulles de la S. leucantha,

son mes petites, encare,

obtuses, i amb dents mes

escasses i flies obtuses ai-

xi mateix . Tampoc s6n tan

Ilargament ateuuades a la

base. Les bracties sbn tanl-

Fig. 1. Fulles de la Sid. leucantha de l'Herbari Cava-

nines [A ], i de la Sideritis de Djebel Santo [B]. X 6.

be menors en la S. leucantha, una

mica mes rfgides, amb dents mes

escasses, situades cap a la base,

no tot al Ilarg de les dues vores

com en la d'Oran (Fig. 2). Els cal-

zes mes rigids tenen les dents pro-

fundes. Pel que etany a la vestidu-

ra, la S. leucantha no difereix gai-

re de I'altra, a simple vista; els pels

son escassos, tambe, cap a la base

del tronc, canescent, i abundosos a

la inflorescencia, per be que molt

carts, vestint els entrenusos d'una

borra menuda, que deixa les brac-

ties i els calzes completament al

descobert. Res no podem dir refe-

rent al color de la corolla, sense la

observacid de la planta viva.

No obstant les diferencies apun-

Fig. 2. a, Bractica ;,de Sid. leucantha de
I'Herbari Cavanilles; b, briictica de la Si-

deritis d'Oran; X 6.
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tades, hauria d e guardar - ine d'afirmar categirricamet que les dues plan-
tes aquf coniparades no pertanyen a tin mateix tipus especific . EI poli-
nnorfisnne de les Sideritis d 'aquesta secci6 es m„It notable , i, la S. leucan-
lha no ds cap excepciO . En I'opuscle tneu F. s t it d i s s a b r e m o r f o I o-
gia i nonlenclatura de les Sideritis (Eusideritis)( 1)Iiere-
ferit a la S . leucantha, ultra In forma Ifpica, les varietats Tia„rui^nnnnt
(Lag.), meridionalis F. Q., incarta ( Willk.), Boltrraeana ( Boiss . Rent.)
i intermedia F. Q Totes aquestes , apart Ilurs afinitats nlorfolbgiques,
horn les troba Iligades geograficantent , sense a penes inter rit pc i6, des del
litoral i terres orientals de Granada , fins a Murcia i Alacant. Es que
aquesta farina oranesa podra esser considerada talment coin si fos una
varietat mes del tiptis S . leucartlha ? Aixb 6s el que cal escatir , tota vega-
(hi que lie assenyalat ja les diferencies que la separen de la forma tipica.

A. Formes del tipus . -Prescindire, per la poca delicadesa d'execuci6,
de In forma iconografiada per CAVANILLES, les fulles i hracties de la qual
imatge no s'avenen exactament i precisa amb la realitat deis fets. En les
figures precedents he donat el perfil de fulles i bracties de la planta au-
tentica de CAVANILLES, de Ia qual pogui dicposar coerces a In Iliberali-
tat del Prof. CABALLERO, del Jar-di Botanic de Madrid. Hour constata-
rt que les fulles florals (vegeti fig. 2) no s6n precisainent subrolttndae,
segons la frasse de CAVANILLES, ni tanipoc dentades regularment tot a
I'entorn coin figura en la
larnina 304 dels /cones.

Crec possible que, per

error de CAVANILLES, la

planta de son lierbari no

fos herboritzada tal coin

resa I'etiqueta al Coll de

St. Arrtoni, entre Bocai-

rent i Banyeres, per mo-

tins que he exposat en

altres Ilocs (2); tinc per
cert, que aquesta forma
no fou collida gaire Iluny
d'Oriola, on hahite_n for-
mes sumament semblants.
De les de prop d'Oriola, Fig. 3. Fulla [a] i bractia [b] de la forma longispinu-

losa de la Sid leucantha , d'Urchillo, x 6

i 11Barcelona , 1924. Publicacions de la Junta de Ciencies Naturals.
X21 Cf. Fait (suer, En recerca de les Sideritis leucantha i charnaedrlgfolia de Cava-

nilles , Butlleti de la Inst. Cat. d'H . N., 1920 pags . 4 i 5, i Estudis p. 8.
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per les bracties amb dents mes nombroses, 5-9 a cada banda; pel carpos-
tegi mes exert i de pets ores densos.

Ocupa una Urea pruxima al litoral en els terren^'s miocens del tnig-

jorn del regne de Valencia: mont Cabeg6, Alfa4 del Pi, entre Callosa

i La Nucia, Altea,... i segons LAOnSCA, prop de Tibi.

Horn note formes de fulles ampletes al sud d'Altea, be integres o
dentades (legi 15-V-1923), i tiges no tan dretes corn en els demes exem-

plars de la var. 7ragnrigauunt; la Ilana Ilarga i densa dels entreuusos de

la inflorescencia I'aparta clurament del tipus, al qual s'assentbla mes que

le-4 altres. Les bracties On tantost dent ades tot a I'entorn, semblants a Is

de la fig. 5, c, tantost amb la dent terminal mes acusada, fig. 5 d.

La fulla inferior a, i la del parell superior b, de la fig. 5, pertanyen

a an exemplar collit entre Callosa i La Nucia, que es el tipus de la nostra

varietat 7ragortganum. Aquest exemplar i els altres que creixieu en el

mateix Hoc s6n de tiges rigides,

rectes, les frtlles estretes, i les

bracties dentades tot a I'entorn,

perO com totes les de les diver-

ses formes d' aquesta varietat

roes amples que altes (Fig. 5,

c). Alguns exemplars tenen les

bracties de 10-12 nun. d'ample,

les inferiors tan Ilargues com

els calzes.

A AlfaG del Pi, cami de Puig

Campana, hom troha abundosa a

les garrigues aquesta Sideritis

i pot fer-se be carrec de la seva

variabilitat. Certes formes, s6n

tant i mes robustes que les de la

S. anguslifotia, amb bracties

molt nervoses i d'espines fortes,

que abracen verticil-lastres ma-

jors que en el tipus; d 'altres te-

non lei dents del calze recorba-

des cap enfora com les de Ia S.

scordioides; n'hi ha arnb les brac-
ties desdentegades, o gaire be
aixi,semblantment a la que figu-
ro de la var. incana de Velez
Blanco (Fig. 8, d).

Ct 111 'AIt IFig, 6, Fultes de la S. teucantha var.meridio_ tt re a p ea , rl Valg

nutis a, i de la forma spini/era d'uquestu, h, , 6 collir tins exemplars de ful la mes
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Ilarga, molt verda, i de

verticil-lastres mnltifl )rs,

al costal d'altres m6s d'a-

cord amb les normes d'a-

questa varietat.

Les del wont Cabeco

(Gros legit, 28-VI-23) es

caracteritzen pels entre-
nusos Ilares i les fnlles en-
teres , agudes, les tiges
altes, flextioses , els verti-

cil-lastres com en les for-

mes del tipus peru amb

187

Fig, ti b s. Bracties de la Sid, leucantha var.meridionalis
c, i de la forma spinifera de la ntateixa d, X 6

dents Ilargameu! ari.,tades.

D. Var. nteridionalis F. Q., Estudis, p. 9,-

1
Aquesta vari(-tat ucupa I'extrem sud de ('area de

I'especie, car vin p; op de La Herradura, del Ii-

tonal de Granada, on fou descoberta per Enric

Gaos.

Es caracteritza per ses tiger prostrades, fle-

xuoses, cons en el tipus, per les fnlles grans,

mes aviat ampler, awh les dents obtuses. o agu-

des, coin en la farina sninifera (Fig. 6, a i b),

molt glauques; verticil lastres nombrosos, wit-
Q

'jans, amb le-, bracties dentades tot a I ent, rn,

(Fig. 6, bis, (1), o anlb (' apex fntegre (Fig. 6, bis,

c). Entrennsos curts , flies nowbro,es , tonlent

fera que cr&•ix nlesclada arab el tipus to les dents
foliars agudes i les de les bracties Ilargament

\ \\ molt dens a la inflorescencia . La forma spini-

,
aristades (Fig. 6, b i 6 his, d).

F. Var incana (\0'illk ) F Cl Fcttrdis n 9
Fig. 7. Fulles de la Sid. leucan- - '
Una var, brcana, de Chirivel, x 6

-. Aquesta varietat vin ales terres altes del
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Regne de Granada, en sa banda

oriental. Fou descoberta per

Wn,i onl.nr entre Las Veitientes

i El Chirivel on Gaos la retroba,

a Velez Blanco, i cap a Maria,

Velez Rubio, etc. (Gros).

Tiges rectes, meuys flexuo-

ses que en el tipus, altes i robus-

Fig. 8, Fulles i bracties de la Sid.

leacantha var. fncana,de Velez Blanco, - 6

Fig,. 7 bis. Brarties de dues formes de Sirl,
leticantha var. inca a, de C;hirivel, X 6

tes, fulles majors, obtuses o sub-obtu-

ses (Fig. 7, a i fig. 8, b), o agudes

(Figs. 7 b, 8 a), enterissimes o a pe-

nessinuoses, o subdentades (Fig. 8,

a, h). Bracties uurjorr tambe que en el

tipus, gaire be sempre bastant mes

amples que Ilargues; dents, 4-8 a cada

banda, de vegades superficials (Fig.

8, d), perb sovint profundes, la termi-

nal clarament major (Fig. 7 bis c i 8

d), o tambe dentada, i per aixb obscu-

ra, (Figs. 7 bis d i 8, c).
Tontent molt dens a la Inflores-

cencia; dominen les formes de fulles

estretes i agudes. A Velez Blanco una

forma laliorijolia, lei tr amples i sub-

obtuses, i recorde n its del tipus (Fig.
8, b).

F. Var. Bourgaeana (Boiss. Rent.)

F. Q., bsludis, p 1U.--Aquesta varie-

tat la vaig collir jo niateix molt abun-

dosautent als encontorns de Tobarra,

on vim copiosa a les garrigues. Forma

matetes de troncs i fulles molt rigids;
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nombroses rames floriferes pugen apomades de la soca, anib el posa

de la farigola. Cultivada al Jardi Botanic del hluseu, tot i conservant

els caracters roes notables de la varietal, com es ara els verticil-lastres

biflors i les fulles enteres, perde en rigidesa, s'allargarl.n els troncs, i

les fulles esd,^vingueren mes ampletes.... de tal faisi", (ac. comparada

amb la S. leucaul/ta tipica no crec que s'en pugai sepmrar. Formes

iguals a les de Toharra, viuen

tambe a Hellin (leg. Bourg.. 15-V-

1850).

Ja he fet notar en el meii treball

citat les diferencies que separen la

var. Bourrcreana de la S. leucan-

l/ra tipica: sun, a saber : les fulles

ales estretes i mes agudes, (Fig. 9,

A); les bracties curter, tanibe mes

estretes, amb poques dents laterals

(Fig. 9. a), de vegades amb una sofa

(Fig. 9, b), o amb dugues per banda

molt Ilargues (Fig. 9, c), sempre

am[) la dent superior predominant

(Fig. 9, a, h, c). Constantment dues

flors uniques per verticil - lastre,

adhnc en els e.renrplars cultivats

en bona lerra; la cowl-la amb el

Ilavi inferior d'im groc esmortu'it,

el lubul central major i els laterals

mes amplets i mes arrodonits a I'e-

pex. F.ls calzes duns 5 mm., amb

les dents de 2; una forma macro-
He Fully i bracties de la Sid. leucau-

t'',r var. Bourgaeana, de Tobarra, pr. calyx, els t@ de 8, mob les dents de

d'Hellin, x6 3'5, i els verticil-lastres molt now-

brosos 12 o mes!

L'especie descrita pets Srs. PORTA i Ru;o amb el ;nom de Sideri-

Ns hrflora no pot user separada de la S. leucuntlta ni de sa varietat

Bourgaeana. Es una forma d'aquesta varietat. Les fulles son semblant-

ment estretes i agudes (compareu figs. 9, A,i 10 A), per be que en alguns

exemplars esdeveueu me cartes i mes ampletes, sub-obtuses o obtuses, i

mes o menys dentades als marges (Fig. 10. B, Q. (want a les bracties,

hom troba al costat de formes encara roes allargades que les de Tobarra

(Fig. 10, c), d'altres si fa no fa (Fig. 10, b), o encara mes artodonides

(Fig. 10, a ), antb una certa tendeucia a esdevenir mes dentades, petb

amb la dent terminal gaire be setnpre molt acusada (Fig. 10, a, b). Els

calzes una mica majors , de 6-8 mm ., amb dents de 2'5-3. La planta es roes
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Fig. 10. Fulles i bracties de Is S. lencanlha var. Bourgaeana
de Tabernas I fma. vel subvar. hill ra I G

lexa, els entrenusos allargats, els verticil-lastres distants i nombrosos, 12
i mes.

Els details que acabo de donar de la S. bif/ora Porta et Rigo, els
he estudiat amb materials molt tics i variats procedents del Iloc classic,

entre Tabernas i Sorbas, d'Alnreria. Els autorc so^redits citen tambe la

seva especie de la n untanya dita Mur6n, prop d'Alnransa, on jo no la
vaig poder veure. Donant per cert que hi sigui, cosa absoltitament ver-

semblant posat que no dista molt de Tobarra i Hellin, sembla probable
que hi estarii representada per formes poc distintes de les d'aquestes

dues darreres localitats, reconegndes pels propis actors de I'especie del

niateix tipus que les de Tabernas.

Aquesta Sideritis to les majors afinitats anlb la var. incana (Willk.)

F. Q.; les files s'assemblen molt (compareu les de les figs. 7 i 8 amb la

de la fig. 9); algunes formes de Tobarra les tenen amb una o dugues menu-

des dents agudfssime-, pero aquests exemplars sOn rays. De la var. inca-

na, la Bourgeaaa difereix per sa gracil*litat, per les flors aparellades,
per les bracties estretes i menys dentades, i pel torrent molt mes curt i
escas; etc.

Vista aixf en conjunt, aquesta varietat, notem que to una area de dis-

persiu bastant extensa , a les garrigues i torres descrtiques, guixoses, del


