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RESUM

Presentem noves aportacions a la flora de la Garrotxa pel 
que fa a quatre gèneres que han estat objecte d’atenció 
especial, no solament per les seves dificultats taxonòmi-
ques, sinó també perquè inclouen alguns tàxons rars o 
amenaçats. Les nostres dades volen ser una contribució 
a l’elaboració del nou catàleg de la flora de la Garrotxa, 
així com a l’actualització de la llista vermella de plantes 
amenaçades.

Destaquem els tàxons nous per a la Garrotxa (Rubus 
muricola i Hieracium umbrosum), així com les noves 
dades per a Asplenium trichomanes ssp. trichomanes 
i les corresponents a tàxons considerats molt rars a 
Catalunya, com Rubus scaber o Alchemilla lapeyrousii.

Paraules clau: La Garrotxa, Asplenium, Alchemilla, 
Hieracium, Rubus.

Abstract

We present a further contribution to the flora of La 
Garrotxa and to four genera that have been the 
object of special attention due to difficulties in their 
taxonomy and their rarity and threatened status. The 
new data presented here contribute to the new floral 
catalogue of La Garrotxa and to the updating of the 
Red List of Threatened and Endangered Plants. We 
highlight the first records for La Garrotxa of Rubus 
muricola and Hieracium umbrosum, as well as the new 
data for Asplenium trichomanes ssp. trichomanes and for 
some very rare taxa in Catalonia such as Rubus scaber 
and Alchemilla lapeyrousii.
     
Keywords: Garrotxa, Asplenium, Alchemilla, Hieracium, 
Rubus.

INTRODUCCIÓ

Després de la publicació del Catàleg de la Flora Vascular 
de la Garrotxa (Oliver & Font, 2008), la delegació de la 
Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural ha 
impulsat els treballs que han de dur a l’enriquiment i 
compleció del catàleg, mitjançant la creació del grup de 
flora i col·laboracions diverses des de diferents àmbits. 
Hem anat presentant les noves dades al Butlletí de la 
Institució, a la revista Lithodora i en el marc dels seminaris 
sobre el patrimoni natural de la Garrotxa. Enguany, en 
el VI seminari, hem presentat apart els quatre gèneres 
que han estat objecte de treballs específics i que tenen en 
comú el fet de contenir diversos tàxons rars i amenaçats 
al costat d’uns pocs tàxons força abundants a la comarca, 
amb els quals han estat sovint confosos.

Els estudis taxonòmics d’aquests gèneres han avançat 
molt els darrers anys i han sofert alguns canvis 
nomenclaturals. 

MATERIALS I MÈTODES

El treball realitzat ha consistit bàsicament en les 
prospeccions i seguiments al camp, l’estudi de les 
mostres i l’observació d’exemplars de diversos herbaris, 
a banda del contrast de diferents fonts bibliogràfiques.

En el cas d’Asplenium trichomanes hem seguit les 
indicacions de Sáez (2000) per a la identificació de 
les subespècies. Vam fer preparacions d’espores 
d’abundant material recol·lectat a la comarca, muntant-
les en glicerogelatina i les vam observar al microscopi 
òptic amb contrast de fase a 400, 800 i 2000 augments. 
Vam prendre mesures d’un bon nombre d’espores (de 
cada mostra vam mesurar l’amplada i la llargada de 30 
espores) i més tard en vàrem fer algunes fotografies, 
com les que mostrem a la Figura 1. A part de les mesures 
de llargada i amplada sense perispori, també són 
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importants el gruix i la forma del perispori. Així mateix, 
cal tenir en compte que hi ha diferències segons la data 
de recol·lecció del material i si és fresc o d’herbari.

Per a l’estudi del gènere Alchemilla ens hem basat en la 
Flora Manual dels PPCC (Bolòs et al., 2005), on es recull 
bona part de la nomenclatura de Fröhner, i per a les 
claus i descripcions hem consultat també la Flora iberica 
vol. VI (Castroviejo, 1998).

Igual com els dos gèneres anteriors, Hieracium ha sofert 
també molts canvis nomenclaturals, entre els quals 
tenim la revisió de Mateo (2006-2008), de tendència 
atomitzadora, que divideix el gènere en dos: Hieracium 
(amb 11 seccions i entre 1 i 11 espècies principals en 
cadascun) i Pilosella. Tot i que donem com a sinònims els 
noms proposats per aquest autor, nosaltres hem seguit 
el model de Bolòs & Vigo (1996), basat sobretot en els 
estudis de Retz i Zahn i amb una reducció notable de la 
complexitat respecte d’altres esquemes nomenclaturals.

Per a la determinació de les espècies del gènere Rubus 
hem consultat fonts diverses, a més de les ja esmentades, 
i hem fet descripcions acurades de les mostres, 
contrastant-les amb altres descripcions i exemplars 
d’herbari.

Les dades referents a cada localitat consten de: la 
comarca, el municipi, el topònim de la localitat, el punt 
geogràfic en el sistema ED50, l’hàbitat i l’altitud. El legit 
i determinavit de cada citació cal atribuir-los en tots els 
casos a l’autora d’aquest treball. Les dades han estat 
recollides durant l’any  2011 i part del 2012. Els plecs 
testimoni es troben, de moment, a l’herbari de l’autora.

RESULTATS I DISCUSSIÓ

Asplenium

Dins del gènere Asplenium, sensu stricto, a la comarca 
trobem onze tàxons: quatre són comuns o molt comuns 
(A. adiantum nigrum ssp. onopteris, A. fontanum, A. ruta-
muraria i A. trichomanes ssp. quadrivalens), quatre són 
més o menys rars (A. adiantum-nigrum, A. septentrionale, 
A. trichomanes-ramosum i A. trichomanes ssp. trichomanes), 
dos són citacions antigues (A. marinum i A. x alternifolium) 
i un tàxon presenta una sola localitat (A. petrarchae). 

Enguany presentem dades per a dos tàxons que en un 
principi es consideraven molt rars a la comarca:

A. trichomanes-ramosum (A. viride)

Descatalogada el 2007 de la llista vermella de la 
Garrotxa (Oliver, 2005 i 2010), se n’han anat trobant 
alguns exemplars, i ara en presentem cinc citacions 
comprovades aquest any:

* La Garrotxa: 

Montagut i Oix, vora el cim del Comanegra, 
31TDG6187, lloc rocós dins la fageda, 1450 m, 20-VI-
2011.

La Vall d’en Bas, grau de pla Traver, 31TDG4765, en 
una canal rocosa, 1160 m, 7-VII-1996; camí de la Cresta 
del Gall, 31TDG4866, Potentilletalia, 1180 m, 8-VI-1996;  
canal Fosca, 31TDG5064, en roques, 1300 m, 6-V-2006.

Asplenium trichomanes ssp. trichomanes

Tàxon bastant rar a la comarca, però sovint confós 
amb la ssp. quadrivalens, que és ubiqüista i molt 
comuna. Algunes característiques macroscòpiques 
poden diferenciar-les: la ssp. trichomanes presenta 
frondes més petites (la làmina mesura entre 5 i 15 
cm), les pinnes són més arrodonides, més petites (de 
3 a 8 mm), menys nombroses (entre 10 i 24 parells), 
etc. Però a causa de la gran variabilitat que mostra 
la ssp. quadrivalens, podem no tenir un alt nivell de 
seguretat en la determinació, sobretot si es tracta 
d’exemplars petits. Les dades relatives a les espores 
aporten informació molt més fiable per tal de separar 
aquestes dues subespècies (Sáez, 2000), sobretot si fem 
diverses mesures de la seva llargada i amplada, sense 
perispori: les espores de la ssp. trichomanes mesuren 
(25)27 - 32(34) µm de llargada i (16)18 - 23(25) µm 
d’amplada, mentre que les de la ssp. quadrivalens 
fan (33)35 - 40(43) per (23)25 - 29(32). A banda de ser 
més petites les espores de la ssp. trichomanes són més 
arrodonides i mostren un perispori menys crestat 
(amb crestes menys nombroses i menys agudes), que 
sovint presenta un gruix mitjà menor que a la ssp. 
quadrivalens (Figura 1). L’observació de les espores ens 
ha permès d’assegurar la presència d’A. trichomanes 
ssp. trichomanes en localitats ja estudiades i d’establir-
ne de noves:

Figura 1. Espores d’Asplenium trichomanes ssp. trichomanes 
(A) i d’A. trichomanes ssp. quadrivalens (B), amb les mesures 
de llargada i amplada.
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* La Garrotxa: 

La Vall d’en Bas, camí de la Cresta del Gall, 31TDG4866, 
lloc rocós dins la fageda, en substrat calcari poc o molt 
descalcificat, Potentilletalia, 1180 m, 25-V-1996; canal dels 
Ganxos, 31TDG5064, pendent rocós en canal humida. 
1150 m, 20-X-1990.

Olot, puig Roig, 31TDG5669, al marge de la roureda de 
roure pènol, substrat volcànic, 447 m, 5-II-2011; prop de 
Sant Cristòfol de Batet, 31TDG5869, en un mur de pedra 
volcànica. 490 m, 16-I-2011.

Montagut i Oix, font de la Xiu, 31TDG6281, en un 
talús humit vora la font, en substrat calcari poc o molt 
descalcificat, 360 m, 6-II-2011.

Alchemilla

Al catàleg del 2008 figuren tretze tàxons, dos dels 
quals es podrien considerar comuns (A. glaucescens i A. 
flabellata), si tenim en compte el nombre de citacions, i 
la resta són rars o molt rars, tot i que encara manquen 
dades per establir-ne la freqüència. El 2010 vàrem 
incorporar A. lapeyrousii i A. tenuis, tots dos al sector oest 
de la comarca, on es troba també A. filicaulis (Villegas, 
2010). Enguany presentem noves dades per a alguns 
tàxons ja catalogats:

A. colorata Buser [A. hybrida (L.) L. ssp. colorata (Buser) 
Gams]

Aquest tàxon no és tan rar a la comarca del Ripollès, 
però a la Garrotxa només l’hem trobat al sector oest, on 
es troba en prats de pastura més o menys humits.

* La Garrotxa: 

La Vall d’en Bas, plans de la Corretjada, 31TDG4766, 
en un prat (Cynosurion), 1220 m, 16-VI-2011; prop de la 
Freixeneda, 31TDG4767, en un prat (Cynosurion), 1190 
m, 16-VI-2011.

A. connivens Buser [A. vulgaris L. ssp. connivens (Buser) 
Camus]

També aquest tàxon sembla només freqüent al sector 
oest.

* La Garrotxa: 

La Vall d’en Bas, la font Negra, 31TDG4864, en una 
clariana de fageda, 1310 m, 12-VIII-2011; les Clapisses, 
31TDG4964, en un herbassar, 1220 m, 12-VIII-2011; 
rasos de Clivellers, 31TDG4964, en un prat (Cynosurion), 
1420 m, 12-VIII-2011; pla del Hortals, 31TDG4865, en 
un prat (Cynosurion), 1220 m, 12-VIII-2011; prop de 

Collfred, 31TDG4668, en un prat de Cynosurion, 1250 m, 
16-VI-2011; pla de Les Escampades, 31TDG4665, en un 
falguerar (Cynosurion), 1330 m, 12-VIII-2011; pla Traver, 
sota el coll de Sant Bartomeu, 31TDG4764, en un prat 
(Cynosurion), 1270 m, 12-VIII-2011.

A. coriacea Buser [A. vulgaris L. ssp. coriacea (Buser) 
Camus]

Aquest tàxon en un principi era mancat de dades, però 
en vàrem afegir dues el 2010 i enguany en presentem 
tres més:

* La Garrotxa: 

La Vall d’en Bas, vora la font de Santa Magdalena, 
31TDG5064, en un herbassar, 1270 m, 5-V-2011; la 
Freixeneda, prop de la casa, 31TDG4867, en un prat 
(Cynosurion), 1157 m, 16-VI-2011; vora la font de la 
Rata, 31TDG4864, en una clariana de fageda, 1290 m, 
12-VIII-2011.

A. glabra Neygenf. [A. vulgaris ssp. glabra (Neygenf.) 
O.Bolòs &Vigo]

Manquen dades d’aquest tàxon per poder-ne establir 
la freqüència a la comarca.

* La Garrotxa: 

La Vall d’en Bas, sobre la Freixeneda, 31TDG4866, vora 
fageda, 1200 m, 16-VI-2011.

A. lapeyrousii Buser [A. hybrida (L.) L. ssp. lapeyrousii 
(Buser) O.Bolòs &Vigo]

* La Garrotxa: 

La Vall d’en Bas, vora el torrent de les Cavorques, 
31TDG4864, en un prat (Cynosurion), 1320 m, 12-VIII-
2011.

A. tenuis Buser [A. vulgaris L. ssp. tenuis (Buser) O.Bolòs 
&Vigo]

* La Garrotxa: 

La Vall d’en Bas, prop de la font Negra, 31TDG4864, en 
una clariana de fageda, 1300 m, 12-VIII-2011.

Hieracium

Si bé encara estem lluny d’oferir un llistat complet dels 
tàxons d’aquest gènere a la Garrotxa, s’ha fet una tasca 
important a nivell de recull de dades i de material 
d’herbari. Dels més de trenta tàxons (a nivell de 
grup) que figuren al catàleg del 2008, encara en resten 
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alguns com a dubtosos. Tanmateix, s’han anat afegint 
citacions i perfilant la freqüència dels que en principi 
semblen més comuns a la comarca: H. murorum, H. 
cordifolium (ssp. gouanii i ssp. cerdanum), H. sonchoides 
(que inclou moltes subespècies, de les quals sembla que 
la ssp. coriaceum seria la més freqüent a la comarca), 
H. pilosella, H. tardans, H. solidagineum (amb la ssp. 
coderianum i la ssp. tarradassum com a més freqüents) 
i alguns altres que en principi podrien semblar poc 
rars com H. sabaudum, H. glaucinum, H. cerinthoides o 
H. alatum.

Com a citacions noves d’aquest any presentem les 
següents:

H. compositum Lapeyr.

Aquest tàxon figura amb l’estatus de LC al Llibre 
Vermell de les plantes amenaçades (Sáez et al., 2010). Ja 
havia estat citat a la comarca, però encara no en tenim 
prou dades per establir-ne la freqüència.

* El Ripollès: 

Camprodon, sobre els Castanyers, camí al Mulladar, 
31TDG5583, 660m, 25-VIII-2011.

H. cordifolium ssp. gouanii (Arv.-Trouv.) Zahn (H. gouanii 
Arv.-Trouv.)

Considerat un endemisme dels Pirineus orientals i 
centrals, aquest tàxon també figura amb l’estatus de LC 
al Llibre Vermell de les plantes amenaçades. Enguany 
en presentem dues localitats molt properes.

* La Garrotxa: 

La Vall de Bianya, vora el collet de Colldecarrera, 
31TDG5568,  vora pineda, 626 m, 3-VII-2011; sota el 
collet de Colldecarrera, 31TDG5968, en un talús vora la  
pista,. 563 m, 3-VII-2011.

H. lachenalii C. C. Gmelin

* La Garrotxa: Les Planes d’Hostoles, prop de Can Nasi, 
31TDG6457, en un lloc denudat vora Aphyllanthion, 350 
m, 12-V-2011.

H solidagineum Fries

Creiem que aquest grup és força freqüent a la 
comarca. Bolòs & Vigo (1996) hi inclouen una sèrie de 
subespècies i algunes d’elles han rebut posteriorment 
un tractament diferent. De moment conservem la 
nomenclatura d’aquests autors i creiem que ens cal 
estudiar més exemplars per poder establir la variabilitat 
i la freqüència d’aquests tàxons a la comarca.

H solidagineum Fries ssp. solidagineum

* La Garrotxa: 

Santa Pau, a Sant Julià del Mont, sobre mas Ventós, 
31TDG6568, vora bosc de ribera, 860 m, 12-VI-2011.

H solidagineum Fries ssp. perthusianum

La taxonomia d’aquest tàxon no està clara. Segons 
Mateo (2008) s’hauria d’incloure dins del grup de H. 
webbianum.

* La Garrotxa: 

Besalú, prop de Besalú, 31TDG7571, vora alzinar amb 
roures,190 m, 28-V-2011.

H. solidagineum ssp. tarradassum (Arv.-Trouv. Gaut.) 
Zahn

* La Garrotxa: 

La Vall de Bianya, sota el collet de Colldecarrera, 
31TDG5579, talús vora pista, 590 m, 3-VI-2011.

Les Planes d’Hostoles, vora el volcà del Traiter, 
31TDG6161, en un marge de castanyeda, 700 m, 8-V-
2011. 

H. sonchoides Arv.-Trouv.

Aquest gran grup és força freqüent a la Garrotxa.

H. sonchoides ssp. coriaceum Zahn [H. attractum ssp. 
coriaceum (Zahn) Greuter]

Creiem que aquest tàxon és el més freqüent a la comarca 
dins del grup de H. sonchoides.

* La Garrotxa: 

Sales de Llierca, sota Sant Miquel de Monteia, 
31TDG7081, vora roureda amb pins, 850 m, 8-VIII-
2011.

Sales de Llierca, prop de l’Orri, 31TDG7081, en un talús 
vora pista,750 m,  8-VIII-2011; prop de can Jonquerol, en 
un gual del torrent, 31TDG7277, vora el bosc de ribera, 
300 m, 8-VIII-2011.

* L’Alt Empordà: 

Albanyà, Mare de Déu del Mont, sota el Santuari, 
31TDG7578, 1090 m, 6-VIII-2011.
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H. sonchoides ssp. lycopodioides (Arv.-Trouv. Gaut.) Zahn 
(H. lycopodioides Arv.-Trouv. Gaut.)

Tàxon considerat per Mateo (2005) com a intermedi 
entre H. glaucinum Jord. i H gouanii Arv.-Trouv.

* La Garrotxa: 

Les Planes d’Hostoles, sota el volcà del Traiter, 
31TDG6161, en castanyeda, 740 m, 26-VI-2011. 

Hieracium umbrosum Jord. ssp. umbrosum

Tàxon nou per a la flora de la comarca.

* La Garrotxa: 

La Vall d’en Bas, camí de la Cresta del Gall, 31TDG4866, 
en fageda, 1180 m, 8-VIII-2011. 

* El Ripollès: 

Camprodon, prop del mas dels Castanyers, 31TDG5583, 
en fageda amb castanyers, 650 m, 25-VIII-2011.

Rubus

Fa temps que vam iniciar els nostres estudis sobre aquest 
gènere, centrant-nos especialment en les comarques 
de la Vall d’Aran, el Ripollès i la Garrotxa. Les dades 
presentades al III Seminari ja es varen reflectir al catàleg 
de la Garrotxa del 2008, on figuren setze tàxons. R. 
scaber restava en dubte i enguany n’oferim un parell 
de citacions. Com a novetat tenim R. muricola i afegim 
citacions per a R. praecox i R. fuscus (Figura 2), aquest 
darrer incorporat com a novetat l’any 2010.

R. fuscus Weihe & Nees (R. timbal-lagravei P. J. Müll.)

Tàxon rar en el conjunt de Catalunya, però que 
hem trobat a la Vall d’Aran, al Ripollès i també a la 
Garrotxa.

* La Garrotxa: 

La Vall d’en Bas, a la collada de pla Traver, 31TDG4665, 
en illots de bardissa, 1280 m, 12-VIII-2011.

Riudaura, al coll de Canes, 31TDG4672, vora fageda, 
1096 m, 11-IX-2011.
 
R. muricola Sennen

Tàxon endèmic dels Pirineus centrals i orientals, que 
es fa en vores de prats i de camins, en general en 
llocs assolellats. Havíem trobat ja aquest tàxon a la 
Vall d’Aran (a Casau i a Les Bordes) i a la Cerdanya 
(Urtx), però encara no l’havíem trobat a la Garrotxa. 
Si bé la localitat que donem es troba en la zona 
que administrativament correspon al Ripollès, no 
descartem de trobar aquest tàxon dins de la Garrotxa 
administrativa. De tota manera, creiem que és una 
novetat remarcable, sobretot pel fet que es trobi a una 
altitud tan baixa, ja que només havia estat assenyalat  
entre els 1150 i els 1600 m a Flora iberica (Castroviejo 
et al., 1998) i entre els 950 i els 1600 m a la Flora Manual 
(Bolòs et al., 2005). Forma part de la sèrie dels Corylifolii, 
però no es pot confondre amb les citacions de molts 
autors com a Rubus corylifolius, que correspondrien, en 
la major part dels casos a R. praecox.

* El Ripollès: 

Camprodon, al pla del Pou, 31TDG5582, en una 
bardissa vora la pista, 620 m, 25-VIII-2011. 

R. praecox Bertol. (R. bifrons auct.)

* La Garrotxa: 

Les Preses, al volcà del Racó, 31TDG5666, en una 
bardissa vora el camí i la castanyeda, 599 m, 25-VI-
2011.

Santa Pau, prop de Santa Pau, 31TDG6766, en una 
bardissa, 450 m, 9-VII-2011.

R.scaber Weihe & Nees

Aquest tàxon és força rar, tant a la Garrotxa com en 
el conjunt de Catalunya, i sovint ha estat confós amb 
R. hirtus, que és molt més freqüent i es troba en els 
mateixos ambients.

* La Garrotxa:

La Vall d’en Bas, a la collada de pla Traver, 31TDG4665, 
en illots de bardissa, 1280 m, 12-VIII-2011 vora el torrent 
de les Cavorques, 31TDG4864, 1230 m, 12-VIII-2011.

Figura 2. Rubus fuscus.
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Riudaura, al coll de Canes, 31TDG4672, vora fageda, 
1096 m, 11-IX-2011.
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