
73

Butlletí ICHN 79, 2015

NOTA BREU

Mesembryanthemum nodiflorum L. (Aizoaceae) al cap de Creus
(nord-est de Catalunya)
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NOTA BREU

ALT EMPORDÀ: Cadaqués, capçalera del rec de Culip, 
31TEG2585, 70 m, sòl sorrenc amb cobertura vegetal molt 
feble, enmig d’una pista forestal tancada al trànsit, 4-V-2015  
(Fig. 1).

Aquesta espècie té una distribució àmplia a les terres àri-
des d’Àfrica, Àsia occidental i la Mediterrània, i també s’ha 
establert com a planta aŀlòctona a Califòrnia i a Austràlia 
(Vivrette, 2003; https://florabase.dpaw.wa.gov.au/). Als Paï-
sos Catalans és freqüent al sud del País Valencià, i apareix de 
forma esparsa a la resta d’aquest territori i a les illes Balears 
(Bolòs et al., 2000). A Catalunya M. nodiflorum només ha 
estat citat amb seguretat dues vegades. Bolòs (1950) el va 

indicar de l’àrea de Barcelona, recollint una observació de 
Sennen a Can Tunis, entre Montjuïc i el delta del Llobregat, 
on l’espècie es va trobar en murs i runams; aquesta citació 
és refrendada per un plec de l’herbari de la Institució Catala-
na d’Història Natural, datat el 6-III-1915 (Ibáñez, 2006). Ja 
en temps moderns, Royo (2003, 2006) el va observar força 
abundant a Sant Carles de la Ràpita, en ambients nitrohalò-
fils del dic nou de la Ràpita, i relaciona aquesta troballa amb 
una possible introducció zoòcora, per gavines, des de les illes 
Columbrets, on aquesta espècie té poblacions estables. A més 
d’aquestes citacions concretes, existeixen també un parell de 
dades catalanes imprecises i no confirmades d’aquesta plan-

Figura 1. Mesembryanthemum nodiflorum al cap de Creus, a l’inici de la floració.
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ta. A la Flora de Catalunya de Cadevall (1919), M. nodiflo-
rum és indicat com a «cultivat i subespontani» a Catalunya, 
sense precisar cap localitat, cosa que sí que fa quan parla de 
M. crystallinum L. D’altra banda, a Flora iberica, Gonçalves 
(1990) l’assenyala de l’àmbit provincial de Girona, sobre la 
base d’una suposada citació bibliogràfica que desconeixem 
i que no apareix recollida a les síntesis botàniques catalanes 
(Bolòs & Vigo, 1990, Bolòs et al., 2000).  

La nova localitat del cap de Creus està molt aïllada de la 
resta de les conegudes, i és més o menys equidistant del nu-
cli ja indicat de Sant Carles de la Ràpita –on desconeixem 
si encara persisteix– i de les escasses poblacions existents 
a la costa rocosa propera a Marsella. En aquest sector de la 
Provença M. nodiflorum  té el seu límit septentrional i hi ha 
estat documentat de forma continuada des del segle XIX fins 
a l’actualitat (Marnac & Reynier, 1910; Tison et al., 2014). 
Al cap de Creus hi vam observar una població que ocupava 
una superfície de pocs m2 però força nombrosa (desenes d’in-
dividus), i que a primers de maig tot just començava a florir. 
El fet que l’espècie no hagués estat detectada en estudis flo-
rístics previs de la zona (Franquesa, 1995) fa pensar que pot 
haver-hi arribat en temps recents, i que potser es tracta d’una 
aparició accidental o efímera, possibilitat que caldrà avaluar 
en els pròxims anys. Pel que fa als mecanismes pels quals 
podria haver arribat, la localització en una pista abandonada 
podria suggerir una intervenció antròpica, però igualment hi 
podrien haver intervingut altres vectors de transport, en es-
pecial els ocells marins, ja que es troba a menys de 0,5 km 
del mar.
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