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Crataegus laevigata a la Vall d’Aran, espècie nova per als Països Catalans
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NOTA BREU

En el transcurs del 3r Curs de flora aranesa que l’autor va 
impartir el juliol del 2015, organitzat per l’Escola de Mun-
tanya i l’Equip de Recerca Botànica Ramon Pujol i Alsina 
del Centre Excursionista de Catalunya, vam herboritzar una 
planta que un cop determinada ha resultat ser nova per la flo-
ra de la Vall d’Aran i dels Països Catalans. Ara en dono notí-
cia en aquesta nota.

La planta recoŀlectada ha estat donada a l’herbari de l’Ins-
titut Botànic de Barcelona (BC). 

En la referència de les coordenades UTM (datum WGS84) 
ometo la indicació de fus i de zona perquè sempre correspo-
nen a la zona i el fus 31T.

Crataegus laevigata (Poir.) DC. [= C. oxyacantha auct. p. p.; 
C. oxyacanthoides Thuill.]
Les, era Ièrla dera Canau, a la riba de la Garona, DH1444, 

610 m, en un bosc caducifoli mixt (aliança Carpinion betuli), 
sobre una terrassa fluvial, 7-VII-2015, J. Nuet, M. Carreras, 
À. Morell (BC 950953).

Vam trobar-ne un sol exemplar, no gaire gros, en una ter-
rassa fluvial uns dos metres per sobre el nivell del riu, amb 
el sòl cobert de sorra molt fina, dins d’un bosc amb Quercus 
robur, Acer campestre, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, 
Prunus avium, Tilia cordata, Castanea sativa, Geum urba-
num, Anemone hepatica, Asperula odorata, Melica uniflora, 
etc. 

Encara que l’exemplar d’herbari no és complet —no té ni 
flors ni fruits—, les fulles em sembla que són prou represen-
tatives per a no dubtar de la determinació, sobretot si, seguint 
les claus d’algunes flores (Coste, 1901-1906; Aizpuru et al., 
2000), prenem com a primer caràcter diagnòstic la forma de 
les fulles, per a separar-la de C. monogyna, amb la qual, pre-
senta notables diferències (Fig. 1).

En les flores clàssiques de la Vall d’Aran (Timbal-Lagrave, 
1873; Llenas Fernández, 1912; Coste & Soulié, 1913-1914; 
Coste, 1922) no hi consta. A Coste & Soulié (1913: 50) hi ha 
publicada la següent observació: «Nous n’avons pas observé 
le C. oxyacanthoides Thuill. dans les Pyrénées centrales, pas 
plus que Clos». Aquest autor (Clos, 1890) fa un recull de les 
citacions de Crataegus laevigata als Pirineus centrals i con-
clou que hi és rar o inexistent.

Bolòs & Vigo (1984: 420) diuen que C. laevigata ha es-

tat sovint confós amb C. monogyna i que la seva presència 
als Pirineus catalans és poc probable, tot i que ha estat cita-
da del Capcir i les Corberes per Gautier —citació de la qual 
no he sabut trobar l’original— i Bolòs et al. (2005: 178) no 
l’esmenten. Tampoc no en reporten cap localitat aranesa els 
reculls moderns (Font, 2016; SIVIM, 2016; Atles de la Flora 
dels Pirineus, 2016).

Aquesta espècie seria nova per a la flora dels Països Cata-
lans. Segons les dades disponibles, aquest tàxon es fa al cen-

Figura 1. Plec d’herbari de Crataegus laevigata (Poir.) DC. (BC 
950953). Fotografia: J. Nuet Badia.
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tre d’Europa, entre el nord de la Península Ibèrica, Sicília, 
Bòsnia i Romania, fins a les illes Britàniques i el sud de Suè-
cia. A la Península Ibèrica ha estat citada a Euskalerria: Na-
varra i part del País Basc, i a la Rioja, als estreps de la serra 
de la Demanda. Al vessant meridional dels Pirineus es troba 
en l’esmentat sector occidental basconavarrès i es concen-
tra sobretot al llarg del corredor d’Altsasu (Alsásua), entre 
Agurain (Salvatierra) i més enllà d’Iruña (Pamplona) fins a la 
vall del Roncal. Fora d’aquesta àrea només ha estat consig-
nada a Osca: Fonz, los Palaus, Ojo de la Fuente. En el vessant 
septentrional ha estat localitzada principalment en dos sec-
tors: en els Prepirineus centrals, a les comarques de Comen-
ge (Clarens, Generest...) i de Cosserans (Cabanac e Casaus, 
Caumont, Era Cava, Eras Bòrdes de Les, Puntis d’Inard, Sent 
Gironç, Sent Lari...) i també en els Prepirineus orientals (Era 
Bastida deth Salat, Burgarag, gorges de la Frau, Ginclar, Ni-
òrt de Saut...) (Atles de la flora dels Pirineus, 2016). 

Les localitats de Ginclar i de Burgarac queden clarament 
fora de la comarca occitana del Fenolhedès, la més septentri-
onal dels Països Catalans.

La localitat detectada a la Vall d’Aran seria una prolonga-
ció lògica de l’àrea de dispersió de Crataegus laevigata, per 
la vall de la Garona aigües amunt. Els indrets més propers on 
ha estat trobada són Cabanac e Casaus i Isaut, situats a una 
vintena de quilòmetres al nord del punt on l’hem trobada ara 
(Fig. 2).
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Figura 2. Mapa de distribució de Crataegus laevigatus a Catalunya, 
segons el reticle UTM d’10 km de costat.




