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Rhinanthus alectorolophus (Orobanchaceae) a la península Ibèrica
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Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich 

Pallars sobirà: Farrera, a l’est d’Alendo, 31TCH5706, 
1280-1310 m, prats de dall i pastures mesòfiles, 20-V-2020; 
Farrera, els Prats, entre Farrera i Alendo, 31TCH5806, 1325-
1335 m, prats de dall, herbassars higròfils i vegetació de vo-
rada de bosc, 20-V-2020 (herb. pers. autor); Farrera, les Co-
mes, sobre el poble de Farrera, 31TCH5806, 1400-1415 m, 
prats de dall i pastures mesòfiles, 20-V-2020 (herb. pers. au-
tor); Farrera, bordes de la Coma, 31TCH5906, prats de dall, 
pastures mesòfiles i vegetació de vorada de bosc, 20-V-2020; 
Farrera, bordes de Burg, 31TCH5906-5907, CH6007, 1650-
1710 m, prats de dall i pastures mesòfiles, 20-V-2020.

Aquesta nota aporta unes primeres dades segures sobre la 
presència de Rh. alectorolophus a la península Ibèrica i en 
l’àmbit administratiu de la Catalunya autònoma. Rhinanthus 
alectorolophus és una espècie d’àrea general centreeuropea, 
des de França i Itàlia fins a Polònia (Marhold, 2011), amb un 
límit sud-occidental de distribució mal conegut. Es diferen-
cia del Rhinanthus més estès a Catalunya, Rh. pumilus (Ster-
neck) Pau, sobretot perquè aquest presenta la superfície del 
calze amb pèls adpresos de menys d’1 mm (en general fins a 
0,6 mm), mentre que Rh. alectorolophus hi té pèls flexuosos 
de més d’1 mm. Les altres dues espècies fins ara citades a 
Catalunya, Rh. minor L. i Rh. angustifolius C.C. Gmel., pre-
senten pèls als marges del calze, però no a la seva superfície.

L’existència de Rh. alectorolophus en l’àmbit ibèric no ha 
estat acceptada, ni tan sols es comenta la possibilitat, en les 
revisions d’aquest gènere fetes en els darrers temps (Sáez & 
Benito, 2000; Sáez, 2009), com tampoc no es contempla la 
seva presència als Països Catalans en les síntesis florístiques 
de Bolòs & Vigo (1996) i Bolòs et al. (2005). A la península 
Ibèrica i a la Catalunya Sud l’única referència que coneixem 
sobre aquesta espècie correspon a Vives (1964), qui la indica 
en prats humits del Bromion a Gósol (Berguedà), especificant 
que els exemplars observats tenien pèls llargs als calzes, i ci-
tant també en la mateixa publicació Rh. minor i Rh. pumilus 
[sub Rh. mediterraneus (Sterneck) Sennen], com a més es-
tesos a la zona. Més endavant no s’han trobat plantes amb 
aquestes característiques a l’àrea de la serra del Cadí i roda-
lia, on es situa Gósol (Vigo et al., 2003) i no es pot excloure 
una confusió amb formes atípiques de Rh. pumilus.

La situació resulta més confusa en l’àmbit dels Pirineus 
d’administració francesa, on les referències a Rh. alectoro-
lophus són més freqüents, tot i que sembla que en gran part 
serien errònies. Una part de les informacions publicades cor-
respon a l’àmbit de la Catalunya Nord. Gautier (1897) i més 
endavant Susplugas (1942) van indicar aquesta espècie de 
diverses localitats del Vallespir, mentre que Fromard (1984) 
la va assenyalar d’un parell d’indrets del Capcir. Aquestes 
dades havien estat considerades en general com a poc fiables, 
de manera que encara en la síntesi florística de Tison et al. 
(2014) no es va acceptar la presència d’aquesta planta a la 
Catalunya Nord i es van considerar com a dubtoses les ci-
tacions fetes a l’oest del riu Roine i al sud de les muntanyes 
d’Alvèrnia. Tot i això, recentment s’ha pogut confirmar la 
seva existència al Vallespir i també s’ha observat en una loca-
litat de l’Alta Cerdanya (Mercadal, 2019, 2020).  

Als Pirineus, més cap a l’oest i sempre al vessant atlàn-
tic, aquesta planta també ha estat indicada de diversos llocs, 
bé que no en coneixem cap dada confirmada amb seguretat. 
Destaca el nombre alt de citacions fetes a la vall de Luishon 
(Luchon) per Nègre (1968, 1969, 1972), però Belhacène 
(2010) va considerar errònies les dades sobre Rh. alectoro-
lophus al departament d’Haute-Garonne, on se situa la vall 
de Luishon. Aquestes citacions històriques i incertes van ser 
recollides en la primera versió de l’Atles de la Flora dels Pi-
rineus en línia (AFP1, 2020), juntament amb una sèrie d’ob-

Figura 1. Detall d’una flor. Es poden apreciar bé els pèls flexuosos llargs 
del calze, característics de Rhinanthus alectorolophus. 
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servacions de camp recents al departament d’Arieja (sobretot 
a la zona de piemont, però també en alguna vall dels Pirineus 
axials), atribuïdes al Conservatoire Botanique National des 
Pyrénées et de Midi-Pyrénées i que aparentment poden ser 
fiables. En la segona versió –encara inacabada– d’aquest At-
les (AFP2, 2020) es manté la seva presència només en quatre 
quadrats UTM de 10 × 10 km, situats a l’Alta Cerdanya-Cap-
cir, Arieja i Haute-Garonne, però a la fitxa s’indica que les 
observacions als Pirineus són probablement errònies.

Recentment hem trobat Rh. alectorolophus a la vall de la 
Coma de Burg (Pallars Sobirà), confirmant així la seva pre-
sència a la península Ibèrica. Els plecs testimoni es conserven 
a l’herbari personal de l’autor i és previst que en un termini 
curt es dipositin a l’herbari BCN; en aquesta nota s’inclou 
una fotografia testimoni obtinguda entre Farrera i Alendo, en 
la qual s’aprecien caràcters diferencials de l’espècie (Figura 
1). Les localitats on ha estat observada són relativament prò-
ximes, amb una distància màxima de poc més de 2,5 km entre 
les més separades. Localment sembla que és una planta força 
estesa i fa poblacions nombroses (en alguns llocs s’observen 
concentracions molt denses, de centenars d’individus). L’hà-
bitat més freqüent en aquesta zona són els prats de dall de 
l’aliança Triseto-Polygonion bistortae, però també apareix 
en pastures mesòfiles, herbassars higròfils i marges de boscos 
i bardisses. El rang altitudinal en què ha estat observada és de 
1280-1710 m. A les localitats més baixes només s’ha trobat 
en exposició nord, però a partir de 1400 m ja ha estat vista en 
qualsevol orientació (sud inclosa). En algun prat de dall hem 
pogut constatar que Rh. alectolophus coexisteix amb Rh. mi-
nor, però no amb Rh. pumilus. A les localitats dels voltants 
dels pobles de Farrera i Alendo creix a pocs metres de Rh. 
pumilus, però les dues espècies fan poblacions  segregades 
físicament i ecològicament, Rh. alectorolophus en ambients 
més humits i de sòl profund (sobretot prats de dall) i Rh. pu-
milus en pastures mesoxeròfiles dels vessants. Per contra, en 
prats de dall de zones pròximes, per exemple a la vall Ferre-
ra, fins ara només hi hem pogut observar R. pumilus. 
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Figura 2. Població densa de Rhinanthus alectorolophus, en un prat de 
dall mig abandonat prop de Farrera.
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