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Notes breus (flora)
Rebudes: setembre 1993-gener 1994

Elatine brochonii Clavaud als
Paisos Catalans

Elatine brochonii Clavaud in
Catalan Countries

Petit higrofit recol•lectat a les depressions
inundables de terrenys granitics de l'Alt
Emporda (DG 98 i DG 99). Ocupa les parts
externes de les basses, en comunitats
d'Isoetion, just al nivell maxim que assoleix
l'aigua en epoques de pluja. A la primavera i
estiu de 1993 ha let densos poblaments a les
basses de la Jonquera (DG 9293), a les de
Bell-lloc a Cantallops (DG 9493), a les de
Vilartoli a St. Climent Sescebes (DG 9894) i a
la de Can Gaspar i Vilarnadal (DG 9588), on
ha florit i fructificat fins ben entrat el mes de
juliol.

Es fa juntament amb Isoetes setacea, I.
velata, diversos Juncus anuals, Peplis por-
tula, Lytrhum borystenicum, Exaculum
pusillum...

L'aparicio WE brochonii al territori rusci-

nic amplia l'area de distribucio coneguda

d'aquest taxon mediterraneo-atlantic, fins

ara esmentat a la bibliografia del litoral sud-

oriental frances (SCHOTSMAN & BOSSERDET,

1966), el N d'Africa i el S i W de la peninsula

Iberica (CIRUJANO & VELAYOS, 1993).

El genere Elatine destaca per la seva ra-
resa a casa nostra, amb localitats puntuals i
referencies antigues; tal vegada les citations
cerdanes recollides a BOLds & VIGO (1990)
corresponguin a aquesta especie. D'altra
Banda, en una de les localitats esmentades

anteriorment (Vilartoli) vam poder trobar
Elatine alsinastrum L., coneguda ja de la
zona d'enca que Vayreda la recolli al 1879

(BC 22162), i que juntament amb la localitat
baixempordanesa d'Elatine macropoda

Guss. (VILAR et al. 1989), completen la repre-
sentacio d'aquest genere al Principat.

L. VILAR, X. VINAS i J. FONT

Isoetes velata A. Br. i I. setacea
Lam. a l'Alt Emporda

Isoetes velata A. Br. and I. seta-
cea Lam. Alt Emporda region

Aquests dos isoets amfibis apareixen en
algunes depressions inundables de terrenys
granitics de 1'Alt Emporda, a St. Climent
Sescebes i Cantallops (DG 99), sovint acom-
panyant Elatine brochonii Clavaud.

La citacio empordanesa d'I. velata es la
primera per Catalunya i s'afegeix a les po-
ques conegudes als Paisos Catalans
(Rossell6, Plana d'Utiel i Menorca). De les
primeres analisis dels nostres exemplars, i
per l'ornamentacio esporal, sembla que po-
drien correspondre a la subespecie tipica.

Pel que fa a I. setacea, les nostres troba-

lles confirmen la presencia d'aquesta espe-

cie a la comarca, tal com ja havien indicat Fr.

Sennen (BC 73038 i 73039) l'any 1908 i, pos-

teriorment, BAUDIERE & CAUWET (1964).

J. FONT, L. VILAR, X. VINAS i I. SORIANO
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Consideracions sobre Trisetum
cavanillesianum Borja & Font
Quer (POACEAE)

About Trisetum cavanillesianum
Borja & Font Quer (POACEAE)

Trisetum cavanillesianum Borja & Font
Quer va ser descrit a partir de material reco-

llit a la valenciana serra de Corbera, la

Ribera Baixa (BORJA, 1950). A partir de la re-

visio de PAUNERO (1950) s'ha considerat que

les poblacions d'aquest Oxon constitueixen

una disjuncio septentrional de Trisetum ve-

lutinum Boiss., planta distribuida per les al-

tes serres betiques (S. Nevada, Tejeda,

Almijara, etc.) i que segons aquesta autora

hauria d'incloure's dins el genere Trisetaria

Forsskal. Aquestes considerations han fet

oblidar l'interes taxonomic de la planta va-

lenciana, la qual ha estat considerada dnica-

ment sinonim dins aquella.

En aquest treball, i mancant un estudi pro-

fund sobre la posicio taxonomica de T. cava-

nillesianum, s'accepta provisionalment la

seua independencia enfront del taxon anda-

his, car resulta indubtablement molt proper

a aquest.

La presencia de Trisetum cavanillesia-

num era coneguda solament de les munta-

nyes cretaciques dels territoris litorals dia-

nics del sud-est de la provincia de Valencia

(MATEO & CRESPO, 1990), mancant-hi cita-

tions mes enlla de la vorera esquerra del riu

Xuquer. Fins i tot, nomes sembla que es

abundant a la serra de Corbera d'Alzira (in-

cloent-hi el massis de la Murta i la serra de

les Agulles), d'on prove el material original.

Dins d'aquesta serralada les millors pobla-

cions es presenten cap als territoris centrals,

concretament a les rodalies del Cavall

Bernat i la vall de la Murta.

L'any 1990 trobarem aquesta especie molt

mes al nord, a la banda occidental de la serra

Malacara, dins el terme de Bunyol (la Foia de

Bunyol), on colonitzava les cingleres de la

Font de Roses (30SXJ7665) a 750 m s.n.m. i

sobre gresos calcaris del Mioce. A la Prima-

vera de l'any 1991 descobrirem noves pobla-

cions properes a les abans esmentades, just

a les cingleres del Retamal o Retamar

(30SXJ7764) a 950 m s.n.m., si be ara sobre

calcaries i dolomies cretaciques identiques a

les dominants a la serra de Corbera i la

Murta. Ambdues localitats se situen a l'obac

de la microconca d'aigues del barranc

Fresnal de Bunyol, on un mostreig realitzat

al llarg de 1992 ens fa considerar que en

aquestes poblacions existeixen almenys uns

300 exemplars (area batuda propera a 3 ha

de substrats verticals o gairebe). Igualment,

es troben algunes poblacions d'aquest ta-

xons a les serres dolomitiques dels voltants

d'Ayna, Albacete (30SWH8068), a uns 850 m

s.n.m. i on ocupen rocalls calcaris

(MARTINEZ-SANCHEZ & HERRANZ, 1992; com a

T. velutinum).

A causa de la ressemblanca d'aquesta

especie en l'estat vegetatiu amb

Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. i de

la seva tardana floracio (des de final de juny

fins a la meitat de juliol), pot haver facilitat

que T. cavanillesianum no haja estat detec-

tat a les serralades intermedies entre

Coberta i Malacara (e.g., Cavallo, 1'Au,

Martes, etc.), i entre ambdues i Ayna, on en-

cara no l'hem trobada, haura de buscar-se.

Les poblacions conegudes de T. cavani-

llesianum mostren un comportament sem-

blant, colonitzant, en tots els casos, terrenys

rocallosos calcaris o dolomitics i integrant-

se en comunitats d'Asplenietea trichomanis

Br.-Bl. & Meier 1934. D'una banda, a la serra

de Corbera aquesta planta es presenta entre

els 300 i 600 m s.n.m . (BOLOS et al., 1990)

dins 1'estatge termomediterrani i sota om-

broclima subhumit, on caracteritza l'associa-

cio Antirrhino valentini-Trisetarietum ca-

vanillesiani Borja & Rivas-Martinez 1956

(Teucrion buxifolii Rivas Goday 1955) i es

presenta junt amb Antirrhinum valenti-
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num. Font Quer, Sarcocapnos saetabensis
Mateo & Figuerola, Scabiosa saxatilis Cav.,
etc. D'altra banda, a la serra de Bunyol apa-
reix entre els 700 i 980 m s.n.m. a 1'estatge
mesomediterrani i sota ombroclima subhu-
mit, dins el Jasonio glutinosae-Teucrietum
thymifolii Rigual & al. 1962, corr. De la
Torre & Alcaraz 1989 (Asplenion petrarchae
Br.-B1. & Meier 1934), on s'acompanya
d'especies d'ambients menys calids i mes
continentals, com ara Teucrium thymifo-
lium Schreber, Campanula hispanica
Willk., Hieracium aragonense Scheele,
Saxifra.ga latepetiolata Willk., etc. Un com-
portament semblant presenten les pobla-
cions albacetenques.

Aixi, doncs, cone considerar 1'elasticitat

bioclimatica de T. cavanillesianurn am-

pliant a 1'estatge mesomediterrani i, fins i tot,

al supramediterrani inferior les possibilitats

de colonitzacio d'aquesta especie. Malgrat

tot, el comportament ecologic de la planta

valenciana resulta notablement distint al que

mostra T. velutinum, el qual viu als terrenys

sorrencs dolomitics supramediterranis d'al-

gunes serres betiques, on caracteritza l'asso-

ciacio Brachypodio retusi-Trisetetum velu-

timni Martinez-Parras et al. 1987 (Thero-

Brachypodion retusi Br.-Bl. 1925) i on

s'acompanya de Brachypodium, retusum

(Pers.) Beauv., Stipa dasyvaginata Mart.,

Convolvulus boissieri Steudel,

Hormathophylla longicaulis (Boiss.) Cullen

& T.R. Dudley, Seseli granatense Wilik., etc.

(MARTINEZ-PARRAS & MOLERO-MESA, 1987).

Estudis taxonomics posteriors hauran

d'aclarir definitivament la naturalesa de la

relacio entre ambdues plantes.

MATERIAL ESTUDIAT: VALENCIA: serra
de la Murta, fissures de les rogues calcaries
del Cavall Bernat , 10-VII-1946, Boija [Fl.
Ilispan . Herb. Normal, Centuria III, S. 19.
271. 1 bis], MA 8016, 382140, 382140 (2).
Ibidem, Boija , MA 8010, 8010(2). Bang, serra

de Montduver, VI-1980, 400 in, Mansanet &
Mateo, VAB 80/813. Font de Roses, Collado
Uman (Bunyol), 30SXJ7665, 750 in, penyals
dolomitics, 13-VIII-1990, Laguna & Crespo,
VAB 91/0163. Umbria del Fresnal, serra de
Malacara (Bunyol), 30SXJ7565, 780 in, 35-
VII-1991, Laguna, VAB 91-3108.
ALBACETE: Ayna, 30SWH8068, 840 in,

calcaries, 10-VI-1987, Herranz, MUB 34482.

Emilio LAGUNA & Manuel B . CRESPO

El freixe de for Fraxinus ornus
L., un non arbre per a la flora de
Catalunya

Fraxinus ornus L., a new tree for
the flora of Catalonia

El freixe de for (F'raxinus ornus L.), co-
negut tambe amb el nom de freixe femella i
amb el neologisme de freixe orn, es un arbret
de capcada esclarissada, fusiforme o arrodo-
nida, que no assoleix les grans dimensions
dels seus parents, el freixe de fulla gran (F.
excelsior L.) o el de fulla petita (F. angusti-
folia Vahl.).

Les diferencis morfologiques que sepa-
ren el freixe de for dels altres freixes de les
terres catalanes son molt notables. El seu
nom fa ja una encertada referencia al mes
evident dels caracters diferencials, la for.

Les Hors de Fraxi.nus ornus L., son visto-
ses, de color blanc per la presencia de quatre
petals estrets, de pol•linitzacio entomofila,
es disposen en densos raims i apareixen al
mateix temps que les fulles. L'arbre en plena
floracio al final de la primavera es tot un es-
pectacle. Contrariament, les Hors de les al-
tres dues especies de freixes son molt sim-
ples, poc aparents, sense petals, de pol.linit-
zacio anemofila i aparicio primerenca, abans
que les fulles.

Els caracteristics fruits en forma de llarga
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FIG. 1. Fraxinus ornus L.

samara alada que pengen en densos raims a

la tardor, testimonien que es tracta d'un frei-

xe. Sovint, pero, la inflorescencia es avorta-

da i convertida en cecidi.

Les fulles son imparipinnades, gairebe

sempre compostes per set foliols, peciolu-

lats, de forma ovato-el•liptica i marge irregu-

larment dentat; sovint amb la punta molt

marcada i la base lleugerament asimetrica.

El folfol terminal es de la mateixa mida que

els altres, 5-6 x 2-3 cm, i ben clarament sepa-

rat dels dos segiients. Ala base del nervi cen-

tral del revers dels foliols i al peciol hi ha una

certa pilositat.
L'escorca del tronc es llisa. Si s'hi practica

una incisio, en brota un exsudat que prep co-
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for blanc en solidificar-se, conegut amb el
nom de manna, i compost majoritariament
pel Sucre mannitol. El seu us en medicina

traditional va motivar el conreu d'aquest ar-
bre, especialment a Calabria i Sicilia.

L'area de distribucio del freixe de for
compren la Mediterrania central i oriental.
Creix espontaniament des dels Alps
Maritims cap a Pest, per les peninsules
Italica i Balcanica fins a Grecia i Turquia, i a
les illes mediterranies de Corsega, Sardenya
i Sicilia. Ateny, pero, tambe la peninsula
Iberica on se'l creia confinat a les serres del
Pais Valencia, sobretot a les alacantines
-Mariola, Aitana,...- sempre pero en loca-
litats aillades.

El seu habitat predilecte son els boscos
caducifolis, situats en vessants ombrivols
sobre terreny calcari, on conviu amb espe-
cies com la blada de fulla petita (Ater opalus
subsp. granatense) l'arc blanc (Crataegus
monogyna) o el corner (Amelanchier ova-
lis).

Segons FONT QUER (1961), s'han identifi-
cat restes del freixe de for en pedra tosca a
la Provenca francesa, on ara no es troba es-
pontaniament. Aquest fet, junt amb la margi-
nalitat del seu habitat i la seva raresa a la pe-
ninsula Iberica, el porta a pensar que el frei-
xe de flor es un arbre en regressio a la
Mediterrania occidental del qual en queden
alguns reductes a les serres valencianes.

Darrerament, pero, a la comarca del
Bages hem pogut trobar dues localitats on el
freixe de for creix aparentment de manera
espontania. Aquestes son, doncs, les prime-
res citations de Fraxinus ornus L. a
Catalunya.

Una d'aquestes localitats es el cingle de
Roca Tinyosa, sobre el riu Llobregat al seu
pas pel terme municipal de Manresa,
DG0519. Un unit exemplar, ja adult, creix al
peu d'aquesta cinglera, a uns 20 metres del
riu.

L'altra localitat es situada al vessant obac

de la dreta de la riera de Marganell, en terme
de Castellbell i el Vilar, DG0311-DG0411.

Aqui no es tracta d'un arbre solitari, sing

d'una poblacio que pot sobrepassar el cente-

nar d'individus, restringits, pero, a una area

reduida. S'observen exemplars d'edats dife-

rents, els mes grans dels quals fructifiquen

tot i que moltes de les inflorescencies es per-

den a causa dels cecidis, i hi ha naixenca de
nous plancons. Tot plegat demostra la viabi-
litat d'aquesta poblacio i la seva tendencia a

expandir-se.

L'orientacio del vessant sobre la riera de
Marganell ha fet possible que s'hi instal-16s a
claps un bosc caducifoli divers, dominat per
1'aur6 negre (Ater monspessulanum) i els
roures (Quercus humilis, Quercus faginea)

i on creixen tambe el server (Sorbus domes-

tica), la noguerola (Pistacia terebinthus), el

boix (Buxus sempervirens), el marfull
(Viburnum tinus), l'arc blanc (Crataegus

monogyna), el corner (Amelanchier ova-
lis)... i el freixe de for (Fraxinus ornus).

Les conditions ambientals i les especies que
acompanyen els freixes de for bagencs coin-
cideixen forca amb les del freixe de for al
Pais Valencia.

El substrat geologic es constituit per mar-

gues, calvaries i gresos d'origen marl, sedi-
mentats al final del periode Eoce, que per-
tanyen a la Formacio Santa Maria.

La roca calcaria nummulitica s'explota a
la pedrera veIna del pla de les Roques. La po-
blacio de freixe de for es amenacada per
l'activitat d'aquesta pedrera, situada just a
tocar. Els actuals treballs d'extraccio i tritu-
racio de roques son responsables que una ca-
pa de pols cobreixi la vegetacio de bona part
del vessant, especialment quan fa dies que
no plou. En cas d'estendre's l'activitat de la
pedrera cap a l'oest, s'enduria ja els exem-
plars mes propers de freixe de for.

Els dies 4 i 9 de juliol de 1994, en plena
setmana de foc a la Catalunya central, sen-
gles incendis es van iniciar tambe a la zona
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del freixe de for. Afortunadament, aquests

foes van ser detectats aviat i controlats

abans que agafessin grans proporcions. La

petita extensio cremada inclou, pero, set

exemplars adults de freixe de for.
Caldria alguna actuacio administrativa

que evites el risc actual de perdre l'dnica po-

blacio coneguda d'aquest arbre a Catalunya.

La limitacio estricta de 1'area d'explotacio i

del tipus de treball de la pedrera, perque ni

s'eixampli la superficie oberta de terreny ni

s'emeti l'actual gran quantitat de pols, hauria

de ser el primer pas urgent. L'ampliacio del

Parc Natural de la muntanya de Montserrat

fins a la riera de Marganell englobaria el ves-

sant obac cobert de caducifolis i la poblacio

sencera de Fraxinus ornus. L'aplicacio real

sobre aquest terreny de la normativa protec-

tora de pare natural podria garantir la super-
vivencia del nucli de la poblacio catalana de

freixe de for.
L'exploracio detallada d'ambients simi-

lars a la comarca del Bages no ens ha permes

descobrir noves localitats de freixe de for.
Tampoc es un arbre que es trobi als jardins

de la comarca, ni tenim la mes minima noti-
cia d'algun possible conreu antic. El cert es

que, autoctona i relictual, o naturalitzada a
partir de desconeguts avantpassats, una po-

blacio de Fraxinus ornus viu a la localitat
citada del Bages, cosa que suposa l'addicio

d'un nou arbre a la flora catalana.

FLORENCI VALLES & JORDI BADLA
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