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Polipodium vulgare L. var. aurita ( Willd.)

Rey-Pail.

per

ANTON DE BOLOS I VAYREDA

La exploracio de la muntanya volcanica La Garrinada, prou rica

ja en interessants falgueres, doncs viuen en ses penyes la Notholana

Maranta' R. B., el Cheilanthes odora Sw., I'Asplenium septen-

trionale (L.) Hoffm. i el Anagranuna leptophylla (L.) Link., ens ha

donat aquesta varietat del Polipodium crlgare, encara no coneguda

a Cataiunya.

L'habitat d aquesta interessant forma podem dir que esta reduit a

un indret ombrivol subjecte a la influencia de I'ombra d'unes penyes

basaltiques que en el Ilavi superior del crater mes enlairat del volcan

formen esquerdes i cavitats de escasa profonditat; orientades en di-

reccio al Nort.

A races d'aquestes penyes hi viuen alguns pens de polipodium

que tenen tots ells el tipus diferent dels que a pocs passos estan a

faire lliure. Els polipodium recollits en els indrets propers tenen el

tipus classic de la var. genuinunr, i a 1'epoca en que vareig fer la

recerca (Desembre 1918) estaven molt adelantats en la fructificacio,

amb els esporangis ja quasi desproveits d'espores. En canvi, els exem-

plars que vivien a redos de les penyes volcaniques, estaven molt poc

adelantats , eren tendres, amb els esporangis tot just mig desenrotilats

i aparentant el tipus de la var. serrata Rey-Pail, o sia, amb segments

molt Ilargs, lanceolats aguts i amb dents molt senyalades tot el

volt.
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D'entre els exemplars n'hi han posats en lloc mes descobert, que

no difereixen en res de la varietat serrata Rey-Pail, i amb aquest

nom els classifica el savi filicoleg P. Joa^uim de Barnola.

Pig. gr nat.)

Fronde de Polypodium vul^rrr L

var. aurita de Rey-Pail.

De la garrinada==Olot

xu-19:a indica el dibuix adjunt.

(Fig. I).

Pero hi ha tins altres.

peas situats en un Iloc

mes cavernos i mes fresc

que presenten unes auri-

cules a la base 'interna

de cada segment, i al-

tres tambe en la ba-

se externa, que foren

classificats. pel Pare

Barnola corn la var. an

rita .

Un caracter que pre

senten tots els exem-

plars, i que no se si

correspon a la var. se-

rrata, es una mesa de

contraccio que presenta

I'apex de la fella, de tal

manera que els segments

terminals no van decrei-

xent fins a l'ultim, sing

que apareixen abortant

i refosos en un segment

terminal major, tal corn

El fet de la coexistencia en una area tan redu'ida de les dugues

varietats, fa suposar que la una sigui un estat de transit i, I'altra
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corn aquesta var. aurita, podria considerar-se com tin transit

Fig. 2.-(gr. nat.)

Segment de fronde del Polypodiii n Cambricum L.

P. fondibus pinnatifidis , pinnis lanceolatis , lacero-pinnatifidis

serratis .;> Gouan.

In Anglia, Monspelii.

(Del Herb. del DR. F. o RKLd<;.

vers el P. cambricam, (fig. 2), no trobat encara amb certesa a

Catalunya.

Olot, febrer. 1919.


