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Sobre la "Clematis cirrosa" L. de Menorca

PER

P. FONT QUER

La Clematis cirrosa L., es a Menorca de les plantes mes fre-
qi ents; ja des de l'Octubre adornen ses flors les tanques de paret
seca que son per tota l'illa, i les roques i els penyals, o entortolligada
la Clematis per les mates de Pistacia, la Mata per excel•lencia, de
les garrigues, les corona de vistosos penjolls de flors i mes tard dell
plomalls de sos fruits. Essent aixi, ens fou possible, durant nostra
estada a Menorca recollir bon nombre d'exemplars d'aquesta planta, i a
mes dels exemplars nostres dels encontorns de Maho fins a s'Albufera.
els senyors HERNANDEZ PONSETI i PONS GuERAU ens oferiren altres
mostres d'altres indrets de l'illa. Amb totes elles hem pogut estudiar
les variacions que presenta alli aquesta Clematis, i de cada vegada
ens ha estat mes dificil referir qualgnes formes menorquines a le";
varietats que'ns donen els autors, segons caracters trets de la forma
i mida de les fulles o de la mida i color de les flors. Res no hi ha tan
polimorf com les fulles de la Clematis cirrosa, com es pot veure en la
lamina adjunta; presenten a vegades el marge gaire be integre ( n.(' 1),
o be fistons poc (2), o mes marcats (3 i 3 his), amb dos lobuls laterals
que comencen a manifestar-se (4) i que s'acusen mes (5), fins a cons-
tituir una fella tripartida (G) i trissecta (7); en el segment rnitja de in
mateixa apareixen dos petits lobuls (s), que's an mes pregons (9) al
mateix temps que altres dos es manifesten en els segments laterals, (10)
per arribar a tenir la fella una forma ben diversa de la del comenga-
ment (11). Els tranzits entre ones i altres formes son poc marcats en les
fulles aquf dibuixades, pero encara aixi, tenim fulles intermitges entre
les figurades, de tal faiso que s'arriba de manera imperceptible des
de la forma I a la 11. Aquest polimorfisme no deixa de mostrar-se
fins en on mateix exemplar i fins i tot en una mateixa rameta (fig. 1).
La base de les fulles es arrodonida en algunes (1), per, francament
cordiforme en altres (2). Poden esser agudes o obtuses, com s'observa
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en les 3 i 3 bis que pertanyen a tin mateix individu i a on mateix
fascicle. Aixi les varietats de KUNTZE apoiades sobre la forma de les
fulles poc tenen rao d'existir.

Per altra banda, les flors, pel que fa referencia a llur grandaria,
forma i col-loracio dels sepals,
es presenten corn les fulles va-
riades en extrem. Unes vega-
des petites, de 1 1/., cent., al-
tres grans, fins de 32 mni.,
amb totes les mides intermit-
ges; tins colps amb sepals
oblongs, altres mes amples,
fins suborbiculars; ades de co-
lor groguenca verdosa, esblan-
queits, ades mes colorejats
purpurescents, intensament pi-
gats i ratllats de porpra en sa
cara interna. Aquestes tilti-
mes formes purpurescents, co-
rresponen a la var. purpuras-
ceus de \VlLL1 or t (IZlustr.

Figura 1

Dugucs fullcs,l'un mateix peu 1 rama.

II, p. 50, t. CXXI et Supp. Pr. Fl. Hisp. , p. 315) quan les fulles son
fistonades i agudes. Pero, tant aquesta varietat cons la balearica
del propi autor (Clematis balearic(i Rich.), de fulles ternatissectes
i Hors petites, tampoc es presenten amb caracters fixos perque hone
les pugui pendre per altre cosa que per senzilles formes.

GIs tipus extrems podrien esser, tin amb fulles trissectes, petites
aixis cone les flors, que tenen sepals molt vellosos i purpurescents
part de fora i amb pies i estries de color de porpra en sa cara interna;
seria propia de les estacions mes seques. Altre tiptis, amb fulles
afistonades, flors grans, amb sepals poc vellosos, groc-verdosos o
esblanqueits, sense taques; correspondria a les estacions menys
seques. Perque a copia d'observar mostres i mostres, sembla notar-se
una certa correspondencia entre la presencia de taques en els sepals i
la forma trissecta de les fulles. Pero existeixen individus que s'apar-
ten completament de col que diem i ens mostren flors tacades amb
fulles solament afistonades, i al reves. Dintre doncs dels limits de
variabilitat de fulles i flors son possibles totes les combinacions entre
les formes d'aquelles. Amb tot haurien de fer -se observacions minu-
cioses in situ per si es podia preciar millor tot aixo.
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Aixo vol dir que la Clenratls crrrosa L., es de les especies mes
inestables que a^^ui coneixem en nostra flora; potser ben apropiada
per a fer-ne camp de recerques biolbgiques sobre adaptacions al medi
i modificacions hereditaries. EI nom de t%I^^rantl de Clematis poli-
morpha es tot exacte.

Les selaginellacies de Catalunya
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La gran abundor en que trobarem la Sela,^^rnella denticulahr
Spring., a la darrera excursio col'lectiva feta gels voltants de Caldes
de Montbuy i muntanya del Farell, ha estat el motiu que ens deter-
mine a escriure aquesta note relative a les Sela^lnellacies de la
nostra terra.

La susdita familia cols Conte un genere, del qual naturalment pren
el nom; per^^ en canvi hom pot char fins a 500 especies (1 ). habitado-
res en sa major part dels boscos humus de les zones tropicals. A
Europa se'n troben quatre i tan cols dos son propies de la Flora cata-
lana. Especies hi ha que hom veu conreades per la finor de les fuller
i preciositat de les formes llurs com a planter ornamentals; essent
prow coneguda pel fenbmen de la reviviscencia la Selaninella
lepidophrllln, originaria de les regions de ponent, Mexic i America
septentrional, anomenada vulgarment, encara que amb la mes gran
impropietat, aRosa de ,Jerico». La veritable cRosa de Jerico» os la
Anastatrcha hleroclrrrntina L., de la familia de les Cruciferacies,
planta indigene de I'Egipte i de la Palestine.

Dugues menes de materials ens hen sercit per a la redaccio
d'aquesta note, proporcionats en sa majoria per nostre President; Gb
es: clocrrnrenfs brbllotirajres, primer; segon: els exemplars conservats
en alguns Herbaris revisats. Aduim uns i altres, mes algunes poques

tt; oKryptogame;u con Dr. A1. ^iobius. Leipzig, 1908.- aPlore de la France%^ par I'AU.
H. Corte, Paris, 1906.


