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El Polypodium camhricnm a Catalunya ?
per

A. de Bolos
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Desde 1919 en4a, en que vaig presentar a la INSrlrucI6 la nota sobre

el "Polypodirrnr vulgare L. var.aurila (Wild.) Rey-Pail." ha seguit interes-

sant-me sempre I'estudi del polimorfisme del Polypodiunr vrilgare.

Recentment he tingut I'avinentesa, nlerces ales generoses facilitats

del Dr. FONF i QUER, de poder estudiar Is col,lecci6 de Polypodiunr del

Museti de Ciencies, i de poder urilitzar algunes obres entre elles el Sy-

nopsis nulleleuropaischerr flora de ASCIFRSON i GHAFBNF.R. El resultat d'a-

quest estudi penso reunir-lo en tin treball mes extens, acompanyat d'una

sinop;is de les formes admeses per dits autors,treball de rescencio del ca-
pitol corresponent de Ia esinentada obra.

Com un avenc d'aquell treball m'es grat exposar avid als melts con-

socis algtnles consideracions sobre ones formes trobades a Olot i a la Se-

Hera en les dates respectives de Setembre

-" ' d 1921 ' G A t 1924 1- 1 d imera e r

Fig I Pol. s,,rr..lumj Aube.....-

s pe t r,- , es qu

cop de vista meresqueren la designacio

Pol. camhricnm Willd. (Pol. vulg. var.

cambricurn Rey-Pailhade).

Respecte a ('exemplar trobat a la Se-

Hera (Fig. 1) no puc donar tie altre detail

sino que'in fou gentilment reuses pel seu

col lector Sr. Joaquin.- ConIN.A amb el none

de Pol. cambricunr L. i que fou trobat en

el torrent de Bec-deju. La data de Is seva

recol'leccio sembla no esta gaire d'acord

antb el cicle vegetatiu de la subspecie

serratum a la qual 1'atribuiul, pero en

contraposicio d'aixo havens de ntauifestar

que pocs exemplars havem exautinat que

poseeixin les bifurcacions dels nervis se-

cundaris en nolnbre tan alt, caracteristica

de la subespecie serralum, com aquest.

En quant als exemplars d'Olot (fig. 2)

foren trobats en una molt uombrosa col6-

nia de Polvpodinm en tins paret margera

bricurn, de La Sellers, 1 : 4. del caul( de Is font de Les Feix s, dejus el
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mas Sole de Tarados. Aquesta colonia pot afirniar-se que pertany

a la subsp. serralunt, basant me per a dir aixu no tan cols en els

caracters individuals de les frondes, molt variables, sino en el caracter

del seu cicle vegeratia, puix al fort de I'istitt moren les frondes, pre-

vent all aspecte completament desolat aquelles parets que a I'hiveril

se pre,enten revestides d'ana esponerosa vegetacio. Les frondes que

vinen en aquella paret preaenten an seguit de variacions, trovailt-s'hi

sentpre entre elles, les formes crenata i serrulala. La paret es una pare!

seca, com en diuen en el pals, de pedres volcaniques juxtaposades, sense

ciment, i per la seva especial construccio, fa I'efecte que ha d'esser an

excel lent reservori de frescor i humitat El cas es que hi ha alguns in-

drets de a mateixa on les frondes prenen una major exuber"'mcia i de-

ntostren una major tendencia a I'atttplitud dels seas segments i profuudi-

tat de les incisions. En an d'aquests Ilocs es on vaig recollir (una sola ve-

gada!) els exemplars que son a la meva col'Ieccib i un que es al Museu

de Ciencies de Barcelona a nb el nom de Pol cambric•um.

Pertanyen realntent aquests exemplars a la forma cambricu,n? Veils

aquf on se presenta el dnbte. Segons ASCHERSON i GRAFnNec ei Polppodilua

vuleare L. se separa en dues branques. La primera,o especie propiantent

dita, to coin a car, cters essencials, la forma lanceolada allargada de la

fronde, la divisiu dels nervis secundaris dell segments en 2 (3) bifurca-

tions, la seva permanencia en estat vital dtirant l'istin, i el reunir-se els

quatre feixos vasculars de la base del peciol (dos de grossos centrals i

dos de petits dorsals) en an de sol, abans de la meitat del peciol. Aquest

agrupament contpren rata serie de formes que viuen en els paissos del

Nord.

La subespecie designada amh el nolll Polppodinnt serratum Willd.

estit extesa pets paissos nteridionals i les

seves caracteristiques son: fulles mortes al

fort de l'istiu, Him la major part de les vega-

des triangular, suaument acabat en punta.

Segments antb el, nervis sectindaris 3 4 ve-

gades hifnrcats; feixos vasculars del peciol

no reuni it-se en iln de so) fins al dannunt de

la meitat del peciol, fregiieutiltent fins al cim
del primer segment.

Entre lea formes mes o nienys bipinna-

'des corresponents a I espi cie propiament di- ^

to hi ha a pinnatifida Wallr. i la ontnilaeera

Moore. I coin a forma bipinnada currespo-

neat a a snbespecie, hi ha la forma cantbri-
cr,m Willd "honuilog-^ de la pinnalilida", Fit;. 2. Pol. serrntunr t. sub-

sego ns els esnletitats auto ! S. Partint d'aquest cumbricum, d'Olot, 1 :9.
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sistenia , si tenim una forma de segments pinnatifids pertanyents a Ia sub-

especie Pol . serratunl Willd. se I'ha de designar com a forma camhricunt.

Aquest e; el cas de les formes de In Sellera i d'Olot objecte d'aquest

trehall.

Pero coincideixen les formes d'Olot i la Sellera amb la forma cambri-

C11171?

Havern pogut exantinar d'aquesta curiosa forma [exemplar (fig. 3)

que figura en I'llerbari del Br, Francisco X. Bolos , procedent d'una do-

macio de. Gouan amb la citacib de localitat " In Anglia, Monspelii". Ha-

vein pogut acute el gravat

taruni Ilistoriae

Universalis Oxoni-

ensis '', coil tambe

la il'lustraciu glre

acompanya l'obra

de Rey-Pailhade

"Fongeres de Fran-

ce". L'exemplar i

les dues figures co-

incideixen exacta-

ment entre si. En

canvi les to,nies

d'Olot i la Sellera

no coincideixen amb

cap d'elles.

Les diferencies

entre I a forma cant-

bricunt tipica y les

formes d 'Olot i la

Sellers sun: En la

forma canthrictun

els segments s6n

Fig

que acompanya I'ohra

3. 1'u7. cumblicum tipic, de
I'Herbari F. X. But us, I :4.

de Morisson "Plan-

aovats , afuant-se en

els dos extrems es-

pecialment a la ba-

se (que en els seg-

ments inferiors

m:-riba gairebe a te-

air in forma de pe-

ciol),en tart que en

ins formes catala-

nes els segments no

gtrire o gens eixam-

plats presenten sols

tires prolongacions

en forma de lobnls

rectes, que no ofe-

reixen en el sen

conjunt I'aspecte

auvat del canlh7'i-

ctnn.

La f.camhricnnt

no presenta gaire-

be mai sons, al-

menys en els segments uses dividits, . n taut quo a les formes catalanes

no els marled pas I 'aparell eporifer, inclris en algnna d'elles, dormant els

segments de segos ordre.

Fu In forma canlhricun1 cis segments de sr'gun gram sun molt nom

brosos i molts dells espattilats rrpiclllats, ell taut quo- oil cis nostres exem-

plars s6n menys numlbrosus, recce, i ohtusus.

Finalmleut la forma canthrccnm to in carlcter de perruanencia abas-

taurent provar, puix segons AscirerzsoN i GI<Ar: rxr-:Ia (zebra citada) fa rues de

200 any-; que s'ha nmutiugut cultivada em els jardins hotanics, Al men en-

tendre, la indicaciu de localitat, quo ports I'rxeniplar de I'herhari Fran-

cesc X. Jim us, denlostra aixb nrateix L'exenrplar procedia del jardi bota-
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nic de Montpeller, peru al sell torn els pens de cultill procedien d'Angla-
terra. Aquesta permauencia del Pol. canrbricum contrasta and) la fugaci-
tat de les formes d'Olot, que de tota cola colunia de plantes amb tenden-
cies a la lohulac16 dels segments, sols una vegada i e.ncara pocs exem-
plars, n'havem pogut trobar de bell caracteristics.

De tot I'exposat crec lug c deduir-ne que la forma L. canrhricum cle
Asch. i Graeb.(P. t>ul,-. P. eanrbricrun Willd.,Spec. pl. (1810).-P. carn-
hricum L., Sp. pl. (1753).-1'. canariense var. cambricanr Willd. herb)
mereix esser posada en tuna categoria superior (Linne va posar- la ja en

la categoria d'especie), almenys d'especie secundaria. Els exemplars d'O-
lot i la Sellera, en canvi deuel] nlaiteuir-se dintre el quadre de les veri-
tables formes.

Per a design-ir le; ionic, catalaaes, que fins ara , jo no tine not(cia
concordin amb cap altre forma estudiada i establerta, proposo el nom de
Polipadicun serratum Willd. f. sub-camhricum.

Olot, abril 1926.

Anotacions a la lepidopterologia iberica

Iv (I)

per

Ignasi de SA ARRA

La present contribnciO fixa les caractt ristigaes racials d'algunes for-

Ines yue hem estudiat recentnnent. Qnasi totes elles ,On de localitat tipica

catalana. No col]eixem gniua sera In difusi6 d'alguaa, coin In Lihhlkea

cellis Laich., rassa livid e, en In fail], iberica. D'altres n'hi ha que podenl

fixar la seva posicid relativa dins it ( onlplexe racial iberic, coil] 1' rliZ.1•11-

II) Vegen: Bi TI.I.ETI de la INSTITII('16 CATAI..ANA d'IlIST(IIiIA NAT1 eAI , ^. eerie,

(Iener I925 i desemhre I: 5.


