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Notes botaniques
per

J. CUATRECASAS

I

Nota criptogamica

Fu una de nostres excursions efectuades aquest istiti passat a Serra

Nevada, tinguerem la sort de trobar atacats per tin uredal, uns pocs

exemplars de Senecio Tourneforlii Lap. v. rranalen.cis Bss., que

solament havia sigut trobada atacada a Espanya per alguna especie

de genere Coleospoiium. Feta la detern]inaciu resul!it tractar-se de la

fase teleutospurica de /'uccirria e.rpansa Link, que molt amablement

cuidi] de con]prohar el Ur. GUNZALEZ FRAC;oso del Museu Nacional de

Madrit. La Puccinia e.rpansa Link, solament havia sigut trobada en tota

la Peninsula a Oln]edo (Valladolid) per CCTIERREZ MARTIN, sobre Senecio

Doha. Es la primera vegada que s'ha trobat atacant at Senecio Toerrne-

forlii Lap. i a sa varietat granalens,:s Bss. i es especie nova per it la flora

de Granada i Andalusia. Tan]be es la primera cita a Espanya de Senecio

Tocrrneforlii Lap. atacat per una Pucciuia, doncs com ja hem exposat sols

es coneixia atacat, i eucara no la varietat, per algunes especies del genere

Coleosporium.

II

Vinca minor a Catalunya

Un dels pocs errors que conte la valiosa ,Flora Catalanan de Cebrie
CosrA, consisteix en considerar com a general per Catalunya, la Vinea
minor L. aixi Ilegim d'ella en dita obra: connin en hosques i setos. En
ones excursions realitzades per no-altres a Camprod6n per I'abril de
I'any 1921 trobalrem dita especie, no en gran giiantitat, en un lloc nomenat
,Torrent del Grau,> prop de la esmentada poblaciu. En altres nombroses
excursions verificades per nosaltres a ci rrec del Museu de Barcelona i
pel Dr. FONT QueR per tota Catalunya, no haviem pogut recollir alai
aquesta especie per to que in'ha semblat rara a Catalunya amb tot i a
pesar de lo que digue COSTA.

En I'Nerbari del Museu de Barcelona no s'hi troba cap exemplar de la
Regib, i en I'Herbari CADEVALL n'hi ha un, deternlinat con] a Virrca minor
L., pero Sens firma i es veu que no el devia haver revisat son propietari,
per quan res to de Vinca minor L., doncs es tracta ben clararnent d'un
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exemplar de V. difformis Pourr. ben diferenta d'aquella . Aixu pot indicar

que per molts hagi sigut confosa amb Ia primera aquesta ultima especie,

per demos hen abundant a Catalunya, lo qual fa que no ens poguem fiar

de certes cites d'aquesta especie, donades per individuus que no ens

ofereixin suficienta autoritat. Diu Fr. SFNNEN en sa F/ore de Calalogne.

.adilions et eonren/airs., (Treballs de 1'INsnruct6 CATALANA d'HIsiORIA NA-

rURAI., 1917): <1l en sera du Vinca minor L. comme du Cirsium fcro.r DC.

it n'existera pas dans notre flore et aura ete pris pour le V. difformis

Pourr. tres abundant... Et c'est probablement la settle forme spontanee

de notre flore; car on chercherait en vain le V. minor L.».

En la Entrmeracion y Revision de las Planlas por Colmeiro, es donen

algunes cites de V. minor de les que realment , s'han d'exclnir en la major

part per no oferir-nos suficient confianca els senyors que les subscriuen;

cons son la de Montserrat per Bour., de La Puda per ARNUS, de Monijuich

per ARRiErE, que adenres no hall sigut comprobades en nombroses explo-

racions darrerainent efectuades per diversos botanics. Les uniques cites

donades per Coi..MtF.IRo que podiem creure con it certes, sun ]as de VAYREDA

it Sant Joan de les Abadesas, de MASFERRr:s it Vich i de Va.LIERs a la Vail

d'Aran, per la garantia dels que les firnien. i per esser aquestes lucalitats,

d ^ nwlta senrblan4a anlb la nostra, i a ores a mes les de Vich i Sant Joan

prop de la niateixa. I efectivanrent, nosaltres hem tingut ocasio de corn-

probar aquestes dues ultinies lucalitats, per medi del Herbari MASFERRER

avui propietat del Museu de Barcelona. En ell hi hem pogut reconeixer

uns exemplars de VAvREDA recollits a Sant Joan de las Abadesas, i tins

altres col'lectats a Vich per el propi Sr. MASFERRER. La localitat de la Vail

d'Ardn ha sigut tamhe comprobada per 1'Abat CosIE I'any 19I2. Aquestes

sun doncs tes uniques localitats d on se sab amb tota certesa que hi visqui

la Visca minor L., no poguent-se'n admetre , en la actualitat , cap altre a

Catalunya; tot aixu confirma la nostre tessi de que dita especie, to tina

area de dispersiO ben petita a Catalunya, molt al contrari de lo que es-

crigue el nostre eximi botanic catala Cebria COSr.A.


