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Notes breus (flora)

Noves citacions d’espècies de l’alzinar

litoral al Congost de Collegats (Pallars

Jussà)

New quotations of species from littoral

holm oak wood in Collegats gorge

(Pallars Jussà, C Pre-Pyrenees, N

Catalonia)

Rebut: 06.07.98
Acceptat: 02.06.99

Al Pallars Jussà es coneixia l’existència de
l’alzinar litoral [Quercetum ilicis (Br.-Bl.)
Rivas-Martínez, 1975] als congostos de Terra-
dets, Mont-rebei i Collegats, al barranc del
Bosc (Montsec d’Ares) i a l’obaga del Mont-
sec de Rúbies. De Collegats només en teníem
notícia per Conesa (1997), mentre que a la
resta de localitats hi havia estat indicat per
Romo (1989).

El congost de Collegats, obert per la No-
guera Pallaresa entre conglomerats eocènics,
es troba al límit entre els Pallars Jussà i Sobi-
rà. En el decurs de la prospecció del barranc
de Sant Pere (UTM 31T CG3782, 560-950 m
s.m.) hem observat una sèrie d’espècies ca-
racterístiques de l’alzinar litoral no citades als
Atlas corològics (Bolòs et al., 1985-87;
Bolòs, 1998), ni per Romo (1990), tot i haver
explorat exhaustivament la zona. A continuació
indiquem aquestes espècies juntament amb la
seva abundància relativa:

Quercus ilex L. subsp. ilex, rara;
Arbutus unedo L., molt rara;
Ruscus aculeatus L., rar;
Lonicera implexa Aiton, abundant;
Smilax aspera L., abundant;
Asparagus acutifolius L., rar.

Hi hem observat també dues espècies cita-
des a la bibliografia: Viburnum tinus L. (Bolòs
et al., 1985-87; Romo, 1990), abundant, i
Rhamnus alaternus L. (Romo, 1990), abun-
dant.

Al barranc de Sant Pere les espècies de
l’alzinar apareixen de manera dispersa, o en
fragments d’associació. Es troben entre els
600 i els 700 m d’altitud, a les fondalades arre-
cerades sota els cingles en exposicions SSE, i
als replans de roca del fons de l’engorjat, en
orientacions NW i SE. La seva inaccessibilitat
ha impossibilitat que de moment es presentin
inventaris fitosociològics; de tota manera, po-
dem indicar que a Collegats l’alzinar es troba
barrejat amb espècies dels Quercetalia
pubescenti-sessiliflorae com ara Buxus
sempervirens, Amelanchier ovalis, Acer
monspessulanum, etc., diferencials de la
subassociació aceretosum monspessulani
Conesa, 1991, de corologia prepirinenca.
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Saxifraga stolonifera Meerb. (= S.

sarmentosa L.) a La Garrotxa

Saxifraga stolonifera Meerb. (= S.

sarmentosa L.) in La Garrotxa (NE

Catalonia)

Rebut: 14.07.98
Acceptat: 02.06.99

La Garrotxa: Marge dret del riu Fluvià, en
un mur de roca basàltica molt proper a l’antiga
estació del tren d’Olot, UTM 31T DG5769,
438 m. s. m.; M. Campos, 18-04-1997 (HGI
12267).

Hem trobat una població de Saxifraga
stolonifera Meerb. a la localitat de referència i
l’hem observat recentment plantada, a partir
d’exemplars d’aquesta població, al Jardí Bo-
tànic del Parc Nou d’Olot (segons els jardi-
ners del parc). Aquesta planta viu a l’indret,
pel cap baix, des de fa 10 anys. La població es
fa en una paret vertical ombrívola i humida,
dins el Parietarietum judaicae K. Buchwald
1952. Els seus individus arrelen a les escletxes
de les roques i produeixen nombrosos estolons
filiformes, vermellosos.

Saxifraga stolonifera és una planta vivaç
que fa una roseta de fulles orbiculars, corda-
des, lleugerament carnoses, de color verd,
amb venes i taques de color platejat a l’anvers,
i vinós al revers. Tota la planta és pubescent,
amb pèls vermellosos tant a les fulles com a
les tiges floríferes. De la part central de la rose-
ta, d’abril a juny, en neix una panícula piramidal
de 20-45 cm, amb nombroses flors. Les flors
són netament zigomorfes, amb cinc pètals
enters: tres de superiors, iguals i ovalats, de co-
lor blanc amb taques de groc i porpra; dos
d’inferiors, 2-3 vegades més llargs que els altres
i diferents entre ells, lanceolats, blancs, persis-
tents durant la formació del fruit (vegeu fig.1).

L’espècie, originària del SE de Xina i del
Japó, va ser introduïda a Europa el 1791 com
a ornamental. S’ha observat ocasionalment
naturalitzada en murs de l’Oest, Centre i Sud
d’Europa (Fournier, 1952; Pignatti, 1982;
Webb, 1993), però ni a Catalunya ni a la pe-
nínsula Ibèrica no ha estat citada amb anterio-
ritat (Aseginolaza et al., 1985; Casasayas,
1989; Vargas, 1997). Espècie que dins la flora
olotina s’ha de considerar com subespontània
casual.

MIQUEL CAMPOS & ENRIC FÀBREGAS

Departament de Ciències Ambientals. Universitat de Girona.
Campus de Montilivi, s/n. E-17071 Girona.

Addicions i anotacions a la flora vascu-

lar de les illes Medes

Additions and annotations to vascular

flora of Medas islands (Catalonia)

Rebut: 16.09.98
Acceptat: 02.06.99

En el decurs dels treballs de seguiment de les
espècies vegetals bioindicadores del medi ter-
restre de les illes Medes per encàrrec de la di-
recció del Parc Natural, hem localitzat un con-
junt de tàxons que no figuren en el catàleg flo-
rístic de Bolòs & Vigo (1984). Són els següents:

Amaranthus deflexus L.
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.
Asphodelus fistulosus L. subsp. fistulosus
Avena barbata Pott ex Link
Bromus catharticus Vahl
Chrysanthemum coronarium L.
Datura stramonium L.
Euphorbia helioscopia L. subsp. helioscopia
Euphorbia segetalis L. subsp. pinea (L.) Hayek
Lamarckia aurea (L.) Moench

GEA, FLORA ET FAUNA



61

FIGURA 1. Saxifraga stolonifera Meerb, Olot (HGI12267):
a) port general; b) flor; c) fruit.

Saxifraga stolonifera Meerb, Olot (HGI12267): a) habit;
b) flower; c) fruit.
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Lamium amplexicaule L. subsp. amplexicaule
Lavatera cretica L.
Malva parviflora L.
Papaver hybridum L.
Phalaris minor Retz.
Silybum marianum (L.) Gaertn.
Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Sisymbrium irio L.
Urtica membranacea Poir.

La majoria d’aquests tàxons són teròfits
propis d’ambients ruderals. Que les noves ci-
tacions per a les illes Medes siguin de plantes
anuals és del tot lògic i ja ho preveien Bolòs &
Vigo (1984), a causa de la fluctuació en la
germinació que presenten aquestes plantes en
relació amb el temps meteorològic. Però que
totes siguin d’afinitats ruderals només és expli-
cable per l’augment del nombre d’ocells que hi
ha hagut els darrers anys, amb el consegüent
increment de la nitrofília a les illes, en especial
a la Meda Gran.

Hem pogut herboritzar també Allium
sphaerocephalon L., confirmant així la deter-
minació de Bolòs & Vigo, a partir d’una indi-
cació de Balcells (1968). D’altra banda, tots
els individus de figuera de moro corresponen
a l’espècie Opuntia ficus-indica (L.) Mill.

Pel que fa als peus de Melia azederach i
Pinus halepensis, han desaparegut. En les
nostres recerques tampoc no hem pogut loca-
litzar Trigonella monspeliaca, Silene sedoides,
Centaurea intybacea ni Armeria alliacea subsp.
ruscinonensis, que deuen ser extremadament
rares o potser fins i tot ja han desaparegut.

D’un altre tàxon interessant de les illes,
Astragalus tragacantha, només n’hem pogut
observar quatre individus, tots amb mala vita-
litat. De fet, la mateixa comunitat de l’Astra-
galo-Senecionetum cinerariae, que descri-
gueren els autors esmentats a l’arxipèlag
medenc, es troba molt desestructurada
(Bolòs & Vigo, 1984; Bolòs, 1989).

En definitiva, doncs, i especialment si te-
nim en compte les herboritzacions de Vayreda

(1902), Balcells (1968) i Bolòs & Vigo (1984),
a les illes Medes hi ha hagut una pèrdua de
tàxons propis dels prats del Thero-Brachy-
podion en benefici de noves espècies dels
Ruderali-Secalietea. La causa n’ha estat
l’absència d’activitat humana a les illes des de
l’any 1932 i el paral·lel augment del nombre
d’ocells que hi crien. Així doncs, a les Medes
es dóna un fenomen similar al d’altres illes
properes a la costa on s’han instal·lat grans
colònies ornítiques (Vidal et al., 1998).

El nombre d’ocells no és només elevat al
planell superior de la Meda Gran, sinó que
també afecta els altres indrets de l’illa impe-
dint, per exemple, l’evolució de l’ullastrar i
fragmentant les comunitats del Crithmo-
Limonion i del Brachypodion phoenicoidis.
En alguns indrets, com al vessant meridional
de la vall de Gregal, la freqüentació de l’avi-
fauna ha comportat la desaparició gairebé
absoluta de la coberta vegetal.

Pel que fa a la Meda Petita, hi hem detectat
menys canvis, potser perquè l’activitat huma-
na hi havia estat antigament menys important.

LLUÍS VILAR, JOAN FONT, JOSEP GESTI & MO-
DESTA JUANOLA

Departament de Ciències Ambientals. Universitat de Girona.
Campus de Montilivi, s/n. E-17071 Girona.

Notes sobre algunes plantes al·lòcto-

nes a les comarques gironines (Cata-

lunya)

Notes on some allochthonous plants

in the Girona province (Catalonia)

Rebut: 21.09.98
Acceptat: 02.06.99

La flora al·lòctona de Catalunya és prou
ben coneguda, car, ultra haver estat objecte
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de nombroses aportacions esparses, ha estat
estudiada de manera particular (Casasayas &
Masalles, 1981; Casasayas, 1989; Masalles et
al., 1996). A més, hom disposa d’un manual,
prou extens però ja no pas recentíssim, de les
plantes invasores de conreus al Principat
(Marquès et al., 1983). Tot amb tot, les pràc-
tiques agroramaderes sempre canviants (pin-
sos, adobs, mètodes de cultiu...) propicien
ràpides colonitzacions de nous indrets per part
d’algunes plantes poc o molt lligades a l’activi-
tat humana, moltes de les quals són introduï-
des a casa nostra. A continuació aportem
algunes dades referents a terres gironines so-
bre quatre espècies, l’àrea de distribució de les
quals ha anat expandint-se i que es comporten
com a males herbes en diversos conreus; cap
de les quatre no és inclosa al repertori de Mar-
quès et al. (l.c.).

Abutilon theophrasti Medik. (Malvaceae)

Alt Empordà: Cabanes, marges i interior
de camps de blat de moro (Zea mays L.) prop
del mas de les Figueres; UTM 31T DG98; 10-
VIII-1997; J. M. Poch & J. Vallès (BCF
45851).

Aquesta planta originària de l’Àsia meridi-
onal és molt comuna en els conreus de rega-
diu (sobretot de blat de moro) tant a l’Alt
Empordà com al Baix Empordà, la Selva, el
Gironès, el Pla de l’Estany i la Garrotxa. Fins
ara, a les comarques gironines només havia
estat citada al Gironès per Vilar et al. (1991).
És ben coneguda dels pagesos, que afirmen
que l’han vista a la zona des de fa almenys
deu anys i fins i tot s’hi refereixen amb un nom
popular, el de «soja borda». Segons ens han in-
dicat, aquesta denominació fa referència al fet
que la planta va ser detectada per primer cop fa
uns 15-20 anys a la vall d’en Bas (Garrotxa),
on es va introduir com a contaminació de lla-
vors de soja [Glycine max (L.) Merr.] proce-
dents dels Estats Units d’Amèrica i sembrades
per a establir uns conreus d’aquesta fabàcia

que després no han tingut continuïtat. Bolòs
& Vigo (1990) no la indiquen al Principat més
al Nord de la Noguera i el Maresme. Tampoc
no és inclosa al tercer –i més complet, encara
que força desconegut a causa de la seva poca
difusió– inventari de la flora altempordanesa
de Malagarriga (1985), ni és recollida als ca-
tàlegs florístics del Gironès (que, quan va ser
fet –Girbal, 1984–, incloïa el Pla de l’Estany),
la Selva (Vilar, 1987) i l’Alta Garrotxa (Viñas,
1993). Malgrat la indicació esmentada (Vilar et
al., 1991), Paiva & Nogueira (1993) la citen
com a adventícia a totes les províncies de
Catalunya, llevat la de Girona.

Ambrosia coronopifolia Torr. & A. Gray
(Asteraceae)

La Selva: Riudarenes, l’Esparra, marges
d’horts i altres ambients ruderals vora can
Boades; UTM 31T DG73; 5-IX-1992; J.
Vallès (BCF 37491).

Aquesta espècie d’origen nord-americà no
és indicada de la comarca de la Selva per Vilar
(1987). Bolòs & Vigo (1996) només l’esmen-
ten, dins de les comarques gironines, del Ripo-
llès.

Artemisia verlotiorum Lamotte (Asteraceae)

Alt Empordà: Vilabertran, vores de con-
reus prop de la carretera vella de Figueres;
UTM 31T EG98; 24-IX-1984; J. Vallès (BCF
33006).

Si l’origen d’aquest tàxon no s’ha aclarit
del tot (la Xina o Europa sud-occidental han
estat postulades com a àrees, cf. Gabrielian &
Vallès, 1996), la seva capacitat invasora és
fora de dubte i representa un vertader proble-
ma per a l’agricultura. Fa molts anys que els
pagesos de l’Alt Empordà i la Selva la troben
en els seus conreus o a prop; fins i tot rep a la
zona dos noms populars, «herba del Ter» (se-
gons ens han dit, per la creença que va ser
disseminada a la regió per les aigües d’aquest
riu) i «herba pudenta». A. & O. Bolòs (1987)
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citen aquest tàxon de Santa Pau (Garrotxa) i
indiquen que hi és introduït aproximadament
des de 1970, data força coincident amb la que
nosaltres hem recollit en les comarques es-
mentades. Bolòs & Vigo (1979) citen aquesta
espècie al Rosselló i a la Garrotxa; Girbal
(1984), al Gironès; Vilar (1987), a la Selva; i
Viñas (1993), a l’Alta Garrotxa. Casasayas
(1989) en recull diverses localitats de totes les
comarques gironines llevat de la Cerdanya.
Bolòs, en la nota introductòria al primer catà-
leg de la flora altempordanesa de Malagarriga
(1976), opina que les localitats de plana atri-
buïdes a A. vulgaris L. han de correspondre a
A. verloriorum, afirmació que compartim to-
talment; malgrat això, en els seus reculls
posteriors de la flora altempordanesa, Mala-
garriga (1978, 1985) no esmenta l’espècie
que ens ocupa i manté unes localitats de plana
més aviat inversemblants per a A. vulgaris.

Galinsoga parviflora Cav. subsp. hispida

(DC.) O. Bolòs & Vigo [G. parviflora var.
hispida DC., G. ciliata (Rafin.) S. F. Blake]
(Asteraceae).

Alt Empordà: Cabanes, marges i interior
d’horts vora el mas Grau; UTM 31T DG98;
10-VIII-1997; J. M. Poch & J. Vallès (BCF
45852).

Folch & Abellà (1974) citaren G. parviflo-
ra (subsp. parviflora), tàxon d’origen sud-
americà, per primer cop a Catalunya, als volts
de Cambrils. Poc més tard, Folch (1976) la
indicà, entre altres llocs, de Prada i Cuixà, al
Conflent. A les comarques gironines, havia
estat fins ara trobada al Ripollès (Nuet, 1978)
i també és present al Gironès (Girbal, 1984) i
la Selva (Vilar, 1987; Casasayas, 1989), tal
com Bolòs & Vigo (1996) recullen. La subsp.
hispida, originària de Centreamèrica i Sud-
amèrica, va ser citada (sota el binomi G.
ciliata) per primer cop a Catalunya –concre-
tament a la Selva– per Rovira (1987), i Casa-
sayas (1989) la reportà, a més, del Barcelo-

nès, el Conflent i el Gironès. Masalles et al.
(1996) assenyalen l’espècie, sense indicació
de subespècies, a totes les comarques de la
demarcació de Girona llevat l’Alt i el Baix
Empordà i el Pla de l’Estany. A l’Alt Empordà,
d’on Malagarriga (1985) no recull cap de les
dues subspècies, sembla per ara restringida a
l’àrea de Cabanes, on ens han indicat que
l’han detectada fa uns cinc anys, i ha causat
preocupació als agricultors de la zona per tal
com evidencia un elevat poder invasor i, a
més, pot ser transmissora del virus del mo-
saic del cogombre i del de l’esgrogueïment
infecciós dels àsters (Häflinger & Brun-Hool,
1976). Cada planta produeix una gran quanti-
tat de cípseles, les quals han mostrat un poder
germinatiu mitjà: tres assaigs fets en plaques
de Petri amb cent fruits cada vegada ens han
donat una mitjana del 61 % de císpeles germi-
nades. Tot i la similitud de les dues subespè-
cies, que pot haver causat confusions segons
Casasayas (1989), les característiques mor-
fològiques apropen els nostres exemplars a la
subsp. hispida (G. ciliata). El nombre cro-
mosòmic que hem trobat en plantes de la po-
blació altempordanesa (2n = 32) significa el
primer recompte en material ibèric per al tà-
xon en qüestió; Fernandes & Queirós (1971)
havien reportat 2n = 16 en plantes portugue-
ses de la subsp. parviflora. Els nombres cro-
mosòmics citats per Moore (1982) i Bolòs &
Vigo (1996) permeten de pensar en una sepa-
ració de les dues races basada en aquest ca-
ràcter: 2n = 16 –subsp. parviflora (G. parvi-
flora)– i 2n = 32 i 2n = 36 –subsp. hispida (G.
ciliata)–. La situació no sembla, però, tan cla-
ra, car Fedorov (1969) i Agapova et al. (1990)
recullen 2n = 16, 2n = 32, 2n = 36 per a la
subsp. parviflora i 2n = 32 per a la subsp.
hispida. No s’ha de descartar que en algun
cas s’hagi produït una confusió entre els dos
tàxons; en tot cas, calen més estudis cariolò-
gics i sistemàtics per a assignar correctament
el nombre cromosòmic a cada tàxon i per a

GEA, FLORA ET FAUNA
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valorar el sentit dels casos de poliploïdia i
disploïdia en el si del grup.

JOAN VALLÈS XIRAU* & JOSEP M. POCH

YMBERT**

* Laboratori de Botànica. Facultat de Farmàcia. Univ. de Bar-
celona. Av. Joan XXIII, s/n. E-08028 Barcelona.
** C/ Sant Llàtzer 55, 5è, 2a, E-17600 Figueres.

Aportació al coneixement de Carex

grioletii Roem. a la Serralada Litoral

Catalana

Contribution to the knowledge of

Carex grioletii Roem. in the Catalan

Littoral Mountains

Rebut: 29.06.98
Acceptat: 29.09.99

Carex grioletii és una ciperàcia de distribu-
ció mediterrània i caucàsica que a la península
Ibèrica només ha estat citada de Catalunya
(Luceño, 1994), on tenia quatre localitats co-
negudes: Santa Pau (Garrotxa, 31T DG66; A
& O. Bolòs, 1987), Vallgorguina (Vallès Ori-
ental, 31T DG50; C. Macías in BCC5159),
Argentona (Maresme; Sennen ap. Montser-
rat, 1968) i Tibidabo (Barcelonès, 31T DF28;
Sennen ap. A. & O. Bolòs, 1950).

Durant els anys 1998 i 1999 i en el context
d’un projecte de protecció i gestió de la flora
amenaçada, promogut pel Parc Serralada Li-
toral, hem pogut detectar la presència de l’es-
pècie en diferents localitats:

Maresme: Argentona, torrent de Burriac;
31T DF4999, 180-260 m. s. m. (23-05-1998;
M. Guerrero & X. Tarruella; BCC5160, BC
s/n); 161 exemplars, la població més nom-
brosa de les observades. Vessant E del turó de
Cirers; 31T DF4899, 380 m s.m.; 3 exem-

plars aïllats en el marge d’un camí forestal.
Riera de Clarà; 31T DG4700, 180-200 m
s.m.; un grup de 6 individus. Conca del tor-
rent de l’Espinal, al costat de la font dels Àl-
bers d’en Jovà; 31T DG4804, 220 m s.m.; 15
individus. Vilassar de Dalt, torrent de can
Cuquet o riera d’Ardenya; 31T DF4398, 200
m s.m.; un exemplar prop del Molí vell. Tor-
rent de la Molinera (afluent del torrent de can
Cuquet), 31T DF4496, 360 m s.m.; un grup
d’uns 45 exemplars. Torrent de Sant Mateu;
31T DF4497, 300-360 m s.m.; 9 exemplars.
Dosrius (fora de l’àmbit del Parc): afluent del
torrent de Rupit que baixa dels tres turons,
31T DG5706, 410-460 m s.m.; 14 exemplars.

Vallès Oriental: La Roca del Vallès, riera de
Gassuacs; 31T DG4603, 170 m s.m.; 45 peus.
Torrent de Sant Bartomeu; 31T DG4402, 260
m s.m.; 2 exemplars. Vilanova del Vallès, torrent
de can Pei (afluent del torrent de Céllecs); 31T
DG4300, 190-220 m s.m.; 4 exemplars.

Les mostres de Sennen (in BC4045) esmen-
tades a Montserrat (1968) probablement cor-
responen a la primera de les localitats indicades.
La resta de les que aportem són citacions noves
de l’espècie a Catalunya. Tanmateix, només les
que pertanyen a la quadrícula DG40 representa-
rien una nova aportació a l’Atlas corològic de la
flora vascular dels Països Catalans (cf. Bolòs,
1998: 199).

En totes les localitats, Carex grioletii pre-
fereix els hàbitats amb humitat edàfica i ambi-
ental elevada, situats vora de cursos d’aigua
temporals o permanents, i sòls profunds d’ori-
gen al·luvial, textura franca o francosorrenca
i rics en humus. Malgrat que es troba associat
a comunitats forestals denses i ombrívoles,
com les avellanoses (Polysticho-Coryletum)
o l’alzinar litoral (Quercetum ilicis pistacie-
tosum), té predilecció per les clarianes i ambi-
ents de mitja ombra.

Aquestes condicions ecològiques tan exi-
gents afegides a la degradació generalitzada
que pateixen molts del torrents del Parc
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(sobreexplotació del freàtic, plantacions fusta-
neres en torrents, expansió de la bardissa, pe-
tits abocadors incontrolats...) poden ésser
l’explicació de la distribució fragmentada i
l’escassa abundància de l’espècie. Amb les
dades de què disposem en l’actualitat i apli-
cant els criteris de la UICN en relació amb
l’elaboració de llistes vermelles, podem assig-
nar a Carex grioletii la categoria de vulnerable
(VU) dins de l’àmbit d’estudi. Malgrat això,
val a dir que les diferents poblacions presen-
ten una bona vitalitat tant des del punt de vista
de creixement vegetatiu com de les taxes de
floració, fructificació i germinació. Per tant,
creiem que amb un mínim control i gestió per
part del Parc, es pot assegurar la pervivència
de l’espècie en aquest sector de la Serralada
Litoral.

XAVIER TARRUELLA & MERCEDES GUERRERO

Parc Serralada Litoral. Carretera de Cabrera de Mar, 52 (Edifici
de la Cooperativa Agrícola). E-08349 Cabrera de Mar.

Juniperus thurifera L. (Cupressaceae)

a la Baixa Ribagorça

Juniperus thurifera L. (Cupressaceae)

in Baixa Ribagorça (NE of Iberian

Peninsula)

Rebut: 21.07.99
Acceptat: 29.09.99

Baixa Ribagorça: Benavarri, plana de
Castilló del Pla, entre els encreuaments de
Camporrells i d’Estopinyà, a uns 20 m de la
carretera N-230; carrascar amb boix aclarit i
jonceda; UTM 31T BG95, 770 m s. m.

L’àrea de distribució de Juniperus thuri-
fera ha estat tractada fa poc per Gómez
Manzaneque et al. (1993). Segons aquest tre-

ball, el límit oriental de la savina turífera a la
vall de l’Ebre es troba a la serra de Alcu-
bierre-Pallaruelo. Nosaltres n’hem observat
un únic peu a la localitat de referència, la qual
dista uns 70 km de les poblacions conegudes
més properes i representa el punt més oriental
d’aquesta espècie a la península Ibèrica.

Malgrat una recerca bastant intensa no hem
trobat cap més peu a la zona. Creiem, però, que
a causa de les dimensions de l’exemplar –d’uns
6 m d’alçària i amb 3 troncs d’uns 14 cm de
diàmetre cadascun– i a la forta pressió antròpi-
ca –tala i roturació, principalment– a què ha
estat sotmesa la vegetació de la plana, no es
pot descartar del tot la hipòtesi d’una presència
relicta de la savina turífera en aquesta plana.

RAFAEL RODRÍGUEZ OCHOA & JOAN PEDROL

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària. Universitat
de Lleida. Rovira Roure, 177. E-25198 Lleida.
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