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NOTA BREU

Fraxinus pennsylvanica Marshall  al curs inferior del riu Ebre.

Fraxinus pennsylvanica Marshall on the lower course of the Ebro river
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NOTA BREU

Fraxinus pennsylvanica Marshall 
Baix Ebre: riu Ebre, riba esquerra, 31TBF8918, 2 m, 1993, R. 
Balada; riu Ebre, riba esquerra, 31TBF9031, 4 m, 15-VI-1995, 
R. Balada; 31TBF8830, 6 m, 20-V-1999, R. Balada (Herb. 
pers.); Mas dels Bonos, 31TCF1108, 1 m, 15-VII-2016, R. Ba-
lada (Herb. pers., Fig. 1); riu Ebre, riba esquerra, 31TBF8929, 
5 m, 21-VI-2017, R. Balada; riu Ebre, riba dreta, 31TBF9017, 
1 m, 14-VII-2017, R. Balada; riu Ebre, riba dreta, 31TBF9026, 
2 m, 21-VI-2017, R. Balada. Montsià: riu Ebre, riba dreta, 
31TBF9708, 1 m, 2-VIII-2017, R. Balada; riu Ebre, riba dreta, 
31TCF0109, 1 m, 2-VIII-2017, R. Balada; riu Ebre, riba dreta, 
31TCF0210, 1 m, 02-VIII-2017, R. Balada.

L’any 1981, moguts per l’interès de conèixer la situació 
del bosc de ribera de l’Ebre, vam estudiar la seva composi-
ció i vam detectar un freixe clarament diferenciat del Fra-
xinus angustifolia Vahl subsp. angustifolia, del mateix bosc 
ripari del riu Ebre, i també, del Fraxinus excelsior L., pre-
sent al Parc Natural dels Ports. Per la pilositat que presen-
tava a les nerviacions del revers foliar es va identificar com 
Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa (Willd.) Franco & 
Rocha Afonso (Balada, 1985), i així s’ha anat repetint des 
d’aleshores (Curcó, 2003; Royo, 2006). En disposar de bi-
bliografia sobre els freixes de Nord Amèrica (Fowells,1965; 
Little,1993) i comprovar les diferències morfològiques que 

Figura 1. Detall foliar d’un exemplar de Fraxinus pennsylvanica situat prop del Mas dels Bonos (Deltebre).
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separen el F. angustifolia del F. pennsylvanica: folíols peci-
olats, i el terminal amb un peciòlul de fins a 3 cm, periant re-
duït al calze, sàmares amb la part seminal subcilíndrica i molt 
més estreta que l’ala, llavor situada a una cavitat de secció 
circular, etc., considerem que les mostres identificades com 
a F. angustifolia subsp. oxycarpa corresponen a F. pennsyl-
vanica Marshall, una espècie que viu a la part oriental dels 
Estats Units d’Amèrica, que pel sud no arriba a Mèxic i, pel 
nord, gairebé ressegueix la frontera amb Canadà. Per altra 
banda, la presència del F. angustifolia subsp. oxycarpa, a 
l’Europa occidental, actualment és objecte de revisió i estudi, 
i alguns autors neguen la seva presència a la zona mediterrà-
nia francesa (Tison, 2014a) i fins i tot a Europa Occidental  
(Vallander, 2008; Tison, 2014b).

Atès que des de 1981 venim seguint l’evolució de la po-
blació dels arbres del bosc de ribera de l’Ebre, hem vist que 
la presència d’aquest freixe no és recent, per l’existència 
d’algun vell exemplar, i hem detectat un augment de la seva 
presència, on l’evolució ha estat, a la riba dreta, entre Xerta 
i la desembocadura: 15 exemplars a l’any 1981, 40 al 2003 
i 66 al 2017. Per contra, la seva àrea de distribució, pràcti-
cament no ha variat: es troba als quadrats UTM 31TCF00, 
CF01, CF10, BF81, BF82, BF83, BF90, BF91, BF92 i BF93. 
Per altra part, no hem detectat, a les ribes del riu Ebre, la pre-
sència de Fraxinus americana L., ni cap altra espècie natura-
litzada de freixe aŀlòcton.

No hem observat F. pennsylvanica aigües amunt de Man-
zanedo i, a partir d’aquest punt, apareix fins a Casp, tot i que 
a partir de Gelsa es fa cada vegada més rar. A  partir de Casp 
no l’hem retrobat fins a Tivenys.
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