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NOTA BREU

Juniperus thurifera L. es una espècie distribuïda de forma 
discontínua en àrees de clima continental de la zona circum-
mediterrània occidental. La trobem (Fernández, 2003; Ayme-
rich, 2008): a l’Atles (Marroc i Algèria), als Alps (França i Ità-
lia), a Còrsega (França), als Pirineus (França i Catalunya) i des 
de la Cordillera Cantàbrica fins els relleus muntanyosos de las 
Serres Subbètiques (Espanya) formant un arc discontinu. 

A Catalunya no va ser localitzada fins a l’any 2006, quan 
es va trobar  un nucli al Pallars Sobirà (Aymerich, 2007; anò-
nim, 2007); en l’actualitat, als Pirineus se’n coneixen molt 
poques poblacions, que a més són petites (Aymerich, 2008). 
Aquestes, juntament amb les dels Alps, corresponen a les 
poblacions més  septentrionals les quals  tenen un caràcter 
relíctic, i serien testimonis de períodes postglacials en què el 
clima dominant hauria estat de tipus mediterrani continental 
(Barbero & Quézel, 1986; Jalut et al., 2000).

Als brots de la sabina turífera era coneguda una gala del 
Marroc (Houard, 1918). També a Soria (Espanya) de gales 
similars col·lectades en el mateix hoste Gijswijt (1990, 1993) 
descriu dues noves espècies parasitoides: Thureonella punc
tata Gijswijt, 1990 (Hym., Pteromalidae) i Eupelmus palli
cornis Gijswijt, 1993 (Hym., Eupelmidae). Però no és fins 
Skuhravá (1995) que es descriu el causant de la gala, Etsuhoa 
thuriferae Skuhravá, 1995 (Dipt., Cecidomyiidae), a partir 
d’unes mostres coŀlectades al Monegros.

El segon dels autors va observar al Jardí Botànic de Bar-
celona branques de J. thurifera que presentaven una enorme 
quantitat de gales (Fig. 1).  Aquestes (Fig. 1) estan causades 
pel dípter E. thurifera.

Les gales són arrodonides o ovoides (de 3,5-10 mm de 
llarg i 5-7 mm de diàmetre), inicialment verdes virant a cas-
tany o gris en madurar o després de la sortida dels adults. 
Estan situades en els extrems de les branques subjectes a una 
porció escurçada de la mateixa. Cada gala consisteix en sis 
parells d’agulles deformes i imbricades situades en 3 plans 
diferents. Les agulles externes (situades de la part inferior) 
són només una mica més grans que les agulles de les bran-
ques no atacades; les agulles de la part central són grans són 
les que configuren la gala són molt grans i gruixudes (5 × 5 

Figura 1. Juniperus thurifera del Jardí Botànic amb les branques plenes 
de gales d’Etsuhoa thuriferae i detall d’una branqueta amb gales. [Foto: 
Jaume Llistosella]

mm); i les de la part interior són blanc-groguenques, molt pe-
tites i primes, conformant una petita càmera on s’allotja la 
larva (rarament hi ha dos larves). Aquestes gales poden ro-
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mandre visibles durant diversos anys a la planta hoste.
És una espècie monovoltina. Els adults apareixen des de 

finals d’abril fins mitjans de maig. Les femelles ovopositen 
al borrons. Les larves a l’eclosionar entren en els brots vege-
tatius, xuclen la saba d’aquests teixits causant la deformació. 
La pupació es realitza dins la gala.

Skuhravá (1995) menciona que molt probablement aques-
ta gala estigui present a tots els indrets on existeix aquest 
hoste. Les dades que tenim així semblen confirmar-ho. Ha 
estat trobada per primer cop a Catalunya, però també fem 
constància de la seva presència a les províncies de León (sa-
binar de Crémenes, N. Pérez-Hidalgo com. pers.), i mercès 
a Biodiversitat Virtual també podem afirmar que es troba a 
Burgos (Parc urbà, M. A. Hernández 2016 leg.), Terol (Ja-
valambre: Camarena de la Sierra, J. A. Sánchez  2014 leg.), 
Osca (Monegros: Alcubierre, J. C. Alfranca 2013 leg.), Soria 
(Muriel de la Fuente: Fuentona de Muriel, G. Saiz 2011 leg.; 
Alcozar, D. Aparicio 2011, 2009, 2007 leg.), València (Jardí 
Botànic de València, P. Mars 2010 leg.; Jardí urbà, D. Molia  
2007 leg.) i Saragossa (Perdiguera: Monte Asteruelas, C. Es-
cuer 2009 leg.).

La troballa al Jardí Botànic de Barcelona necessita ser 
comentada. Juniperus thurifera no és una espècie autóctona 
de Barcelona; el peu examinat va ser portat d’un altre indret. 
Hem intentat saber quan va ser plantat i d’on va venir, però 
ha estat impossible poder-ho saber. La presencia de l’insecte 
cecidògen ens indica que quan es va plantar aquesta sabina 
ja presentava gales o com a mínim postes d’E. thuriferae les 
qual han perdurat tots aquests anys degut a que el cicle de 
l’insecte no precisa d’un canvi d’hoste. L’atac massiu que 
presenta aquest Juniperus s’explica perquè només hi ha un 
hoste on deixar les postes. 
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depositades en el «Banco taxonómico» que ens ha permès 
mencionar noves cites en diferents províncies espanyoles: 
Miguel Angel Hernández, José-Antonio Sánchez, Jose Car-
los Alfranca, Gabriel Saiz, Divina Aparicio, Paqui Mars, Da-
vid Molina, Constatino Escuer. Agraïment que s’estén també 
a Antonio Ordóñez, José Manuel Sesma, Jordi Clavell i Juan 

Carlos Cambronero, creadors del projecte Biodiversidad Vir-
tual. Finalment al nostre amic, Nicolás Pérez Hidalgo per ce-
dir-nos la dada de León i al Jardí Botànic de Barcelona (Mu-
seu de Ciències Naturals de Barcelona) per les facilitats que 
ens han donat per recoŀlectar les mostres.
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