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Un curios mitja de dispersio de les Ilevors

del "Avena sterilis" L.

per

PERE PALtAU

Als molts cassos notables de dispersio de Ilevors n'hi hem de jun-
tar tin que creiem nou ben digne de ser conegut.

L'observacio fou casual, i despres de feta hem pogut constatar que
tin fet desconegut-creiem-dels botanics, es conegut de tots els
pagesos.

Ilaviem observat i Ilegit que certes especies del genre Avena
tenen ies arestes de Ies glumelles acolzades y torcades en hNix des
de l'acolzament fins a la base. Lo que no sabem que s'hagues actidit
a ningu, (''') ni a nosaltres se'ns acudi, es la finalitat amb que la natu-
ralesa ha dotat a ies Ilevors d'aquelles plantes, de glumelles arestades
d'aital faiso.

Un mati d'estiu, de sol roent, cercavem fer tin manat d'Herniaria
hirsnta L., que el vulgus gasta com diuretica, a manca de la glabra
que aquf no hi existeix-i si aixb no ve a tom , serveixi at menys com
una dada de geografia botanica.

Recorriem nostre propi camp, rescent segat, i ens sorprengue
veure botar una cosa que, de moment, ens sembla una bestiola estra-
nya. Amb la natural curiositat volguerem veure de que es tractava, i
nostra sorpresa cresque at observar que no era res menys que una
espigueta de ctigula o Avena sterilis L., amb ses llarguissimes arestes
i despullada de Ies glumes. Pero aquesta sorpresa no dura: una rapida
associacio d'idees ens porta a creure que 1'espigueta no havia botat
accidentalment tocada per un bri d'herba que haguessim pogut moure
amb el pen, sing que ens feu sospitar que entre el salt, les arestes
retorcades i el fort calor estival hi havia alguna relacio intima.

Efectivament: portada I'espigueta a un Iloc pla, desembracat de
rostoll i herbes, i exposada a ple sol, poguerem veure com, a la curta
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estona, encavallava les arestes acabant per dar un salt i allunyant-se
aiguns centimetres del Iloc on l'havfern deixat.

Repetint les experiencies hem pogut constatar que una espigueta
de Cugula, durant les hores de sol fort d'un dia d'estiu, pot allunyar-se
mes d'un metre del punt on resta el dia anterior. Clar que hi inter-
venen factors modificatius d'aquesta velocitat de trasllacio, corn, que
el sol siga o no tapat a estones pels nuvols, que 1'herba, pedres,
terrocos, etc., contrarfin el salt, i, finalment, la posicio en que resti
I'espigueta al acabar una progresio, puix segons ella sigui, s'allunyari
mes o desfara el carpi at saltar novament.

Aquesta progresio de les espiguetes de Cugula, determinada
naturalment pel calor solar transformat en forca rnotriu, es pot pro-
vocar artificialment, a casa, posant una espigueta sobre una planxa
de ferro-la mateixa pala de cuina-i aquesta a son torn, sobre un
fogo, procurant que el foc no siga massa viu per a evitar que les
arestes es cremin.

La Cugula es troba poc menys que en tots els camps de blat i es
planta molt avorrida dels pagesos. Per tal de conservar-se com
especie, ella es defensa produint espiguetes caduques, espiguetes
que'l pages destruiria, at segar, si les trobes sobre la planta, i no sols
les prudueix caduques, sf que, tarnbe, segons acavem de veure, salta-
dores, que no resten at peu de la planta, on seria facil destruir-les,
sino que's dispersen pel camp fins que la manca d'un grau suficient de
calor o un objecte qualsevulla les obliguen a la inmovilitat, en quin
cds sols poden esser transportades pel vent o les aigiies de pluja.

Facis l'observacio a pie sol, o at fogo com hem dit, i es podran
constatar facilment i perfecte els segiients extrems:

1.11 Que'l calor provoca una major torsio de les arestes.
2.011 Que aquestes, en el moviment de torsio, s'encavallen i mu-

tuament se'l priven.
3.er Que ve tin moment en que la forca de torsio d'una aresta

venti la resistencia de I'altra i, obrant coin una molla o ressort en
tensio, d'un poder relativament gran, s'escapa i produeix el salt, en
quin fenomen hi interve la reaccio sobre la part d'espigueta que con-
tacta amb el soport.

4.rt Que l'acolzament de les arestes juga un paper tant important
com la mateixa torsio, puix de ser enterament dretes o paraleles,
seria impossible que s'encavallessin at augmentar la torsio i deixarien
d'actuar com una molla.

5.nt Que'l natural mitja de dispersio de les Ilevors de la Cugula
es el salt de les seves espiguetes.

No portern fetes altres experiencies; pero pensem fer-les sobre
altres especies d'Avena d'arestes tor4ades, sospitant que hi hem
d'obtenir iguals resultats.

Sant Jaume dels Domenys.-Juny de 1918.


