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Tres especies del genere Genista

de l'illa d'Eivissa

pel

Dr. P. FONT QUER

L'Enric GROS, des d'Eivissa, ens deia en carta de 2G de
maig de 1918: a S. Josep hi he trobat una Genista que crec
que res to de comu amb la de S. Joan (G. biflora), vegi la
mostra que Ii trameto. Efectivament dins del sobre hi venia an
ramellet florit d'una Genista per a nosaltres desconeguda i con-
testarem tot seguit al recol'lector del museu que procures ob
tenir bons exemplars d'aquella planta. Quan, cap a darrers de
juny, regressa En GROs de la seva exploraciO a Eivissa torna
amb una pila de plecs de la susdita Genista de S. Josep, i amb
altres d'una nova localitat, la Cala de les Torretes de vora Sta.
Agnes, on havia trobat la mateixa planta o cosa semblant. La
primera especie de Genista que hem herboritzat a Eivissa fou
la susdita G. biflora DC. que el propi GROS descobri a S. Joan
pel mare de 1918. Posteriorment, ell tambe, hi troba una terce-
ra especie, la G hirsuta Vahl. La Genista dorpcnifolia que
descriurem tot segu t, la collirern nosaltres I'any passat, el 18
de maig, en retornar cap a] vespre d'una excursiO a Puig Cirer.
Per haver-la vist vAva la prenem per tipus de les tres formes
que en realitat,existeixen a Eivissa, puig aquesta esnientada
de Puig Cirer no difereix especificament de les de S Josep i
Sta. Agnes que en GROS herboritza. Son gyres, doncs, les espe-
cies de Genisla fins ara descobert(s a les Pitiuses, totes tres
d'Eivissa, on fins ara cap n'hi havia citat ningu. Cap de les
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tres era coneguda de les Balears i una d 'elles, segons les dades

que ens hem pogut facilitar, resulta nova per a la ciencia. Pei

que pertoca a aquesta darrera, nosalires la vegerem afi, de bell

antuvi, de les Genista radiata Scop. i G. ephedroides DC.

De la primera, pero, se n'aparta fortament per les flors dispo-

sades en ra'ims densos, per la seva talla considerable, i apart

altres caracters que hom veura detallats despres, per 1'habita-

ciO seva a tan poca altitud sobre'l nivell de la mar que just

atany 200 metres dessota Puig Cirer, i es practicament nul-la a

S. Josep i a la Cala de les Toiretes, mentre la G. radiata viu

en les zones elevades de les muntanyes calisses de l'Europa

austro-ori-ntal Per les condicions de la seva habitaciO, mes

ens feia pensar la Genista d'Eivissa amb la possibilitat d'una

assimilacio a la planta sarda G. ephedroides, s les fulles opo-

sades de la nostra, la forma de la inflorescencia, del calze, etc ,

no ens en haguessin fet desdir des del primer moment. I tampoc

vegerem afinitat especifica amb la Genista numidica Spach de

Algeria, p I.rque el caracter mes notable del calze de la G. do-

ryenifolia no permet s squera la compai acid, donada la llar-

gada excessiva del llavi inferior del de la Genista d'Africa del

Nord, i encara per les fuller alterres se n'aparta mes i mes.

Aixi e's nostres dubtes, demanarem a PAU unes mostres del seu

ric herbari, per a pGder comparar els exemplars nostres, i amb

Ia seva Iliberalitat acostumada no solament ens feu gracia de

aquelles, sine de l'opuscle de BUCHEGGER Beltrag zur Syslema-

tik von Genista Hassertiana, G. holopetala and G. radiata

(1), que ens ha estat molt util per a aquest treball. No havent

pogut ni amb aquell material ni amb el que actualment existeix

en el Museu, ni amb les obres que hem pogut consultar, referir

a les Genista fins avui conegudes les d'Eivissa, prof osem la

segUent:

(I) Separatabdruck aus der •Osterreichischen botanisehen Zeitschriftr, 1912'
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Genista dorycnifolia sp. nov.

(Sect. Ephedrastrum Rouy, Flore de France, IV., p 220).

Frute.z 1-3 rnm. all. Ran's novellis adspresse sericeis,
rirgatis, gradillis, foliosisque. Folizs oppositis rel suboppo-
sitis, inferiorihus frifoliolahs, superiorihus alternis, unifolio-
latis; foliolis lineari-laneeolalis, obtusis, hand fugaeibus. Ra-
cemis brerihus densisque, b-1b JI.; floribus alternis ex a.zilla
braetearum pedicello duplo hrei'ioribus. Cali'a 2-2'S nmm.
adspresse puberulo, segmentis superiorihus tuba subaegnilon-
gis segmento infimo brei'issimo, tridenlato, sublongioribns;
bracteolis brei'issinus. Ve.rillo earina breriori ambo suhtus
sericeis. Leguminibus subromhieis, faleiformis, 9X4'5 mm.,
dense longeque lanato-sericeis. flab. in insula Ebusae, 1. d.
Puig Cirer, ubi d. 19 majii 1919 legi.

Arbust fins de 3 metres d'alt., amb rams i ramells oposats,
el principal sempre florifer, els laterals florifers o terminats per
un parell 1e fulles uni o trifoliolddes, agiiell amb 8-10 entrenu-
sos, aquests laterals amb 1-4, persistents i afils dessota les su-
mitats floriferes de la planta, finament estriats, canescet is se-
dosos de pels curts, blancs, ajeguts i clars

Fulles trifoliolades, oposades o suboposades, les superiors
senzilles i alternes, totes persistents mentre dura IA florida. Fo-
lioles sessils sobre la base foliar una mica engruix da i tan am-
pla com alta, lineals-lanceolades de menys d'un n il'limetre de
ample per 10-12 de Ilarg, amb Ies vores enrotllades cap a la Ca-
ra superior que es glabra, finament canescents sedoses en el
revers, de pets clars i curts.

Flocs GAG en raYins densos en el ram principal, menys nom-
broses en els ramells laterals, alternes o suboposades, a I'axil-
la de brActees membranoses curtissimes, de 112 a 1 min , aova-
des lanceolades, Ies i,Jeriors tal volta folificies, unifoliolades;
les flors sempre peduncu'ades, peduncles iguals al calze o so-
Iam_^nt una mica mzs c'irts. Bracteetes aovades-lanceolades,
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curtfs imes, de ' 2

mm. com a maxim.

Calze com unaquar-

ta o quinta part de

la longitud total de

Ia flor, de 2 a 2'5

nmm., :amb el tub

igual o un xic mes

flare que'Is Ilavis;

Ilavi inferior igual o

una mica mes curt

que'I super ior, amb

tres dents menudes,

iguals, obtuses; Ira

/
vi superior profun-

dament bipartit amb
Frig I -Detail de I'extreln de la inflorescencia de

el sinus obert i elS
la Genr.qa dorhevti%ohi, B: 1. La flor isolada es

de G. radiala, segons Bucnr: cueR , 3: 1. dos lObuls diver-

gents,no acuminats;

tot ell es canescent - sedos , de pees curts i clarsEstandard aovat,

o aovatarrodonit , finament pubescent - sedos en tot el dors, esco-

tat a ('apex , me,, curt que la carena tambe pubescent sedosa, i

reflexa un cop desclosa la flor; ales tan aniples corn aquesta da-

rrera i molt mes curtes que ella, glabres. Flors de 1 cent . aprox ,

de color groga forta , les ales bru - taronja a I'extrem. Estil recor-

bat a la punta; papil - les estigmatiques que vesteixen (' apex de

I'estil i ses extremitats ventral i dorsal , mes llargament aquesta

que la primpra . Ovari arnb 4 - 6 Ovuls dels quals ne maduren 1-2.

Llegum ( no madura encara ) de 9 X 4'5 mm , subrombal,

falciforme , amb punta llarga recorbada, densa i llargament pe-

luda-sedosa.
Aquesta especie viu al peu del Puig Cirer, en la vessant W

de una petita vail, cap a 200 m. alt., en el hose de Pinus ha-

leneasis i demos plantes que I'acompanyen a Eivissa. Son so-

larnent pocs exemplars de gran talla els que nosaltres hi vege-
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rem, fins de tres metres, elegantissims,
amb el tronc groixut i tortuos, nu, ves-
tit de fulles i flors en ses ultimes rami-
ficacions. Els ramellets fullosos ens
han recordat els de la Botja (Doryc-
nrum suffruticosum), i rer aquest
motiu help pensat que Ii escauria el
nom de dorycnifolia. Des del segon
any rams i ramells son desfullats i per-
sisteixen dessota les sumitats florides,
donant a la planta un posat efedroide.
Els ramellets joves son regularment
estriats i verds; les rames velles irre-
gularment costelludes, pelades i gro-
guenques.

2

3

Fig. 2 - Calzes de les Ge-
nista radiala, d'Estiria, 1;
de la G. ephedroides de
Sicilia, 2 ; i de la G. dort'c-
nifolia , 3. Tots 4: 1.

var. Grosii, nova

Internodiis foliisque ramulorum pancis; foliis stipulis
auriculiformis comilatis, foliolis fugacibus, majoribus. Race-
mis paucifloris, floribus 12-13 nun. long'.; bracteis bracteolis-
que deciduis, ealya 3 mm.; ve.rillo rotundato Carina alisque
sublongiori.

Fig. 3 - Estandards de la Genisla dorrcni/olia, a I'es-
querra , i de la var . Grosii, a la dreta . Ambdds, 2: 1.
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Ramells de l'any amb menys entrenusos , el principal amb
3-4, els laterals, esterils, mes escassos , amb un sol, per tant
tots plegats menys fullosos, i les fulles no tan persistents. Base
foliar amb dues orelletes laterals; folioles majors. Raims mes
clars, de poques flors, que son rues grans. Bractees i bractee-
tes m°nys persistents; calze de 3 mm , estandard arrodonit,
igual o gaire be a la carena i a les ales.

Algun dels caracters distintius d'aquesta varietat, serien de
primera forca per a la caracteritzacio d'una nova especie segons
criteri dels autors. MeS en aquesta Genrsta d'Eivissa, que her-
boritza En Enric GROS a la Cala de 'es Torretes, es tan estable
la forma del calze, que seria feta amb violencia una separacio
especifica de la G. dorycnifolia. Tant mes quan existeix enca-
ra una tercera forma al Torrent dels Nadals, de S. Jcsep, mes
proxima per I'aspecte vegetatiu i per la ramificacio a la var.
Grusii; pero amb el calze de 2 mm. corn el tipus i les flors en-
cara mes petites que les d'aquest, i per les fulles, mes ^emblant
tambe a la G. dorycnifolia tipica, sense orelletes.

Per la ramificacio la G. dorycnifolia var. Grosii i la for-
ma intermedia de S. Josep, s'acosten mes a la G. radiala que
no el tipus; en ambdues formes els rameIs no florifers son d'un
sol entrenus, i no porten sino un parell de fulletes terminals,
rarament son florifers amb dues fulletes al mig. Aquestes distin-
tes formes de ramificacio que segons BUCHEcou donen carac-
ters prou forts per a la diferenciacio especifica de les G. radia-
ta, G. Hassertiana, i G. holupetala, no ens semblen en el cas
de les Genista d'Eivissa mes que d'una valor molt relativa.

La G dorycnifolia var. Grossii representa un estat mes
avencat cap a la perdua de les fulles i consegtlent reemrl c de
la funcio clorofilica d'aquelles per la dels ramellets verds per-
sistents.

Les fulles en totes les Genista dorycnifolia d'Eivissa, son
oposades les inferiors o una mica desnivellades, de tal faiso
que no queda l'una ben enfront de I'altra; les superiors sempre
alternes , senzilles les darreres . Aquesta manera d'estar dispo-
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sades les fulles que presenten tainbc algunes especies d'aquesta

seccio propies de ('Asia Menor, moslra la poca estabilitat d'un

dels caractes en que es basava SPACH per a formar els seas

grups 1sterosparlum i F_phccl, osparttnn. (1) La noslra Genista

to d'amdues seccions caracters propis, i per aquest motiu I'liern

fet entrar en la que Rouv ha proposat que les compren les dues.

Les fulles no exactarnent oposades, les hi tenen tarnbe, pero

rarament, les especies del grup de la G. radiata (BUCHEGGER).

Les orelletes laterals de la base foliar en la var. Grosii, tarnbe

coin la ramificaciO de la rnateixa, I'apropen a la G. radiata, i

per aquest caracter aixi mateix a la G. Hassertiana. S'aparten

d'ambdues, en canvi, les formes ebusitanes, per les fulles de

bon trot no tan peludes.

Per les flors ell ra'ims densos, de vegades fins de 16 flors,

corn en qualque exemplar del Torrent dels Nadals, es aihora

distinta nostra planta de la G. radiata i afins i de la G.-ehlte-

droides de Sardenya. Les bractee.tes mel.ldes de la base del

calze son semblants a les de la G. Ilassertiana, fins avui sola-

ment coneguda de Skutari, a Albania, pero el propi calze, per

la seva forma, es distint del d'aquelta especie i dels de les de-

mes formes afins. En el calze es on hi ha els caracters mes no-

tables de la G. dorf'cnifolict, sobre tot per esser el Ilavi superior

igual o mes llarg que ('inferior amb els dos lobuls divergents i

no acuminats. La G. radiata i especies proxinles i la G. cphe'-

droides el tenen mes curt que ('inferior, i qualque especie vefna

del nord d'Africa coin la G. mnnieliea mostren una perllongacio

molt notable d'aquest darrer. Pel caracter suara esmentat, i en-

cara mes per la divergencia dels dos segments del llavi supe-

rior, la G. dotycnifolia es tarnbe all de les Genista d'Asia Me-

nor. Aquest darrer caracter es tingut per BUCHEGGER corn de

primer ordre per a diferenciar les formes primitives asiatiques

de les occidentals, derivades. Es notable tambe en la G. doryc-

nifolia la pelositat escassa del calze, que contrasta amb la que

(I) Spach , Revisio Generis Genista, • Annales des Sciences Naturelles•, Serie Ili,

p. 240 etc.
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presenten les demes especies de que hem parlat. La disposiciO
de les papil les estigmatiques repartides sobre una major exten-
sio en la extremitat dorsal de I'estil que en la ventral, fa mes
prbxima la Genisla d'Eivissa de la G. ephc'droides que de la
G. radiata. Les formes asiatiques tenen papil'les solament en
el dors, la G. radiata sobre tot en la extremitat ventral. Per
aquest caracter, doncs, la G. dori'cnij'otia hauria estat menys
modificada que les de la Europa continental, i potser representi
un estat intermedi des de les Genista fctuherti i afins de I'Asia,
cap a la G. ephedroides.

Genista hirsuta Vahl

forma trichoacantha F. Q.

Corn hem consignat en cornencar aquesta rota, la G. hirsu-
ta fou herboritzada per En (iRoS, pel maig de 1918 a I'illa d'Ei-
vissa; En GROS la trobA entre Sta. Eulalia i S. Miquel, en una
sola localitat Nosaltres, la primavera passada, Them collida en
tins marges secs de vora la carretera de S. Joan, no Iluny tam-
poc de Sta. Eulalia, cap al kilometre 10. Comparada amb
exemplars d'Andalusia, no presenta la d'Eivissa diferencies
remarcables. Solament les espines peludetes fins prop de I'apex
ens han mogut a donar-li el nom de forma trichoacantha.

Aquesta espocie ocupa a l'illa d'Eivissa una posiciO cen-
tral, i per ara, es la mes rara alli de les tres. Solament era co-
neguda de 'a meitat meridional de la Peninsula iberica.
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Genista biflora (Desf.) DC.

(Crtisus Fontancsii Spach)

La Genista biflora DC. la descobri En GIROS pel mare de

I'any passat entre S. Joan i la Punta d'En Serra , quan comenca-

va a florir . Despres ] ' hem trobada abundosa entre Cala Xarra-

ca i Cala del Canaret , i cap a I'atalaia de St. Vicent. En res

no s'aparta de les mostres peninsulars

Aquesta Genista , ] a mes abundosa de les tres, queda limi-

tada fins avui a I ' extrem septentrional de l'illa. Habita la part

meridional i austro-oriental de la Peninsula i el Hord d'Africa.

Les localitats d'Eivissa relliguen aquestes dues zones de distri-

bucio geografica.

Barcelona , febrer 1920.


