
97

Butlletí ICHN 81, 2017

GEA, FLORA ET FAUNAGEA, FLORA ET FAUNA

Notes sobre flora aŀlòctona a Catalunya

Pere Aymerich*

* C. Barcelona, 29. 08600 Berga. A/e: pere_aymerich@yahoo.es

Rebut: 17.07.2017; Acceptat: 26.10.2017; Publicat: 28.12.2017

Resum

Aportem diverses observacions sobre plantes aŀlòctones a Catalunya, la major part de les quals procedents de jardineria. Segons la 
informació coneguda, són citats per primera vegada 19 tàxons: Aloe framesii, Begonia × semperflorens, Cereus jamacaru, Cleistocactus 
hyalacanthus, Cleistocactus straussii, Cotoneaster apiculatus, Delosperma cooperi, Helleborus niger, Hylotelephium spectabile, Iris × 
sambucina, Lampranthus aureus, Narcissus × cyclazetta, Polygala myrtifolia, Ruschia caroli, Scilla luciliae, Tulipa fosteriana, Tulipa 
gesneriana, Viola tricolor i Vitis × bacoi. S’han d’excloure de la flora catalana Scilla bifolia i Ruschia tumidula, ja que les citacions prèvies 
corresponen a Scilla luciliae i Ruschia caroli. Aparentment, també serien errònies les citacions prèvies de Cereus repandus i C. peruvianus, 
que correspondrien a C. jamacaru. Es confirma la naturalització local d’Opuntia tomentosa, fins ara només citada com a aŀlòctona casual.

Paraules clau: flora, plantes aŀlòctones, península Ibèrica, Mediterrània.

Abstract

Notes about alien flora in Catalonia

We provide some data about alien plants in Catalonia (NE Iberian Peninsula), mainly garden escapes. According known information, 
19 taxa are reported for the first time: Aloe framesii, Begonia × semperflorens, Cereus jamacaru, Cleistocactus hyalacanthus, Cleistocactus 
straussii, Cotoneaster apiculatus, Delosperma cooperi, Helleborus niger, Hylotelephium spectabile, Iris × sambucina, Lampranthus au-
reus, Narcissus × cyclazetta, Polygala myrtifolia, Ruschia caroli, Scilla luciliae, Tulipa fosteriana, Tulipa gesneriana, Viola tricolor and 
Vitis × bacoi. Scilla bifolia and Ruschia tumidula must be excluded from the Catalan flora because the previous data correspond to Scilla 
luciliae and Ruschia caroli. Apparently previous records of Cereus repandus and C. peruvianus are also erroneous and should be assigned 
to C. jamacaru. Local naturalisation of Opuntia tomentosa is confirmed. 

Key words: flora, alien plants, Iberian Peninsula, Mediterranean.
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Introducció

Aquest article té com a objectiu contribuir a millorar el 
coneixement de la flora aŀlòctona de Catalunya, una qüestió 
d’interès creixent en el context del canvi global, però que 
ha estat tractada de forma irregular pels botànics catalans. 
Les espècies que es consideren són plantes aŀlòctones no-
ves per al territori o bé poc citades, i que presenten graus de 
naturalització molt diversos però en general febles. Moltes 
són plantes cultivades als jardins que s’han escapat, un grup 
de tàxons aŀlòctons que tradicionalment havia estat poc es-
tudiat al nostre territori, tot i que en els darrers anys se n’ha 
millorat de forma notable la informació. Aquestes plantes 
procedents de jardineria, d’altra banda, solen plantejar pro-
blemes d’identificació deguts a la dificultat d’obtenir bibli-
ografia fiable i a l’existència d’híbrids i cultivars, limita-
cions que de vegades deriven en atribucions taxonòmiques 
errònies o incertes.

Material i mètodes

Les dades obtingudes s’exposen en forma de citacions 
de cada tàxon, els quals es presenten per ordre alfabètic. 
Les citacions estrictes consisteixen en informació sintètica 
sobre la localització (per aquest ordre: comarca, municipi, 
lloc i coordenades UTM 1 × 1 amb sistema de referència 
ETRS89), altitud, hábitat, recompte o estimació dels indivi-
dus observats i data o dates de l’observació. Segueixen les 
citacions uns comentaris diversos, referits sobretot al conei-
xement previ que es tenia sobre cada tàxon a Catalunya o en 
altres àmbits geogràfics i al grau de naturalització observat. 
A l’inici dels comentaris s’indiquen, entre parèntesis, la fa-
mília en la qual és inclòs el tàxon i el seu origen geogràfic. 
De les localitats indicades amb un asterisc (*) se’n conser-
ven plecs a l’herbari personal de l’autor.
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Resultats

Achillea filipendulina Lam.
ALT URGELL: la Vansa i Fórnols, a l’est de Fórnols, 
CG7779, 1290 m, marge de carretera, individu solitari, 23-
VI-2017; CONCA DE BARBERÀ: Vimbodí, carretera de 
Vallclara, CF3684, 490 m, talús sobre la carretera, individu 
solitari, 18-V-2014.

(Asteraceae, Àsia C-W) Espècie cultivada com a ornamen-
tal, que ocasionalment s’escapa i es pot arribar a naturalitzar 
de forma molt local. Ha estat citada de molt poques localitats 
catalanes (Pedrol et al., 2002; Aymerich, 2014; Guardiola et 
al., 2016).

Achillea roseoalba Ehrend.
PALLARS SOBIRÀ: *la Guingueta d’Àneu, riba est de la 
Noguera Pallaresa, entre Escalarre i la Guingueta, CH4618, 
940 m, prats de dall, uns quants centenars d’individus, 15-
VI-2017.

(Asteraceae, Europa) Planta d’àrea principal italoalpina 
recentment detectada als Pirineus, on està àmpliament natu-
ralitzada als prats de dall al voltant de la Seu d’Urgell (Ay-
merich & Soriano, 2016). La nova localitat correspon a una 
localitat situada en un altre sector geogràfic, força més cap 
a l’oest, i hi és molt localitzada (només l’hem vista en dos 
prats). En aquest mateix indret del Pallars hi ha una altra es-
pècie presumptament introduïda amb les barreges de llavors 
utilitzades als prats farratgers, Salvia nemorosa L., que hi 
manté una població ben establerta des de fa més de deu anys 
(cf. Sáez et al., 2010).

Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel.
TARRAGONÈS: Salou, litoral del cap de Salou, a la punta 
de la Farola, CF4646, 15-25 m, vessant rocós amb màquia 
litoral i plantes aŀlòctones (Opuntia ficus-indica, Senecio an-
gulatus), mínim 10 individus, 20-V-2017.

(Crassulaceae, illes Canàries) Aquesta espècie ha estat ci-
tada puntualment al llarg del litoral català, des del Mont-
sià fins a l’Alt Empordà, sobretot en els darrers anys (ex.: 
Casasayas, 1989; Guillot & Sáez, 2014b; Aymerich, 2015a, 
2016a). Tot i això, les dades es refereixen sempre a un o 
molt pocs individus, no pas a poblacions naturalitzades, 
cosa que resulta freqüent en regions mediterrànies meridi-
onals (ex. Moragues & Rita, 2005; Podda et al., 2012; Ce-
lesti-Grapow et al., 2010). La localitat del cap de Salou que 
ara aportem té interès perquè és l’única de Catalunya en la 
qual, segons la informació coneguda, hi ha una petita po-
blació amb indicis de naturalització. La mida dels individus 
presents és molt diversa i, considerant les dimensions dels 
més grans, sembla que l’establiment inicial es devia produir 
fa ja decennis.

Aeonium haworthii Webb & Berthel.
BAIX EBRE: l’Ametlla de Mar, sobre la platgeta de Xelin, 
CF1629, 5 m, màquia litoral sota cases, roseta solitària, 22-
V-2016.

(Crassulaceae, illes Canàries) Només coneixem una cita-
ció catalana prèvia d’aquesta espècie, al Baix Penedès (Ay-
merich, 2016a). Apareix de forma esparsa, com a escapada de 
cultiu i rarament naturalitzada, a la Mediterrània occidental.

Agave lechuguilla Torr.
BAIX EBRE: l’Ametlla de Mar, cala d’Arandes, CF1528, 5 
m, màquia en un vessant rocós sobre el mar, població d’unes 
quantes desenes de rosetes, 22-V-2016, (Fig. 1A); *l’Ametlla 
de Mar, entre la cala del Cementiri i la cala del Llop Marí, 
CF1528, 10 m, clarianes de màquia en terreny rocós vora 
cases, nucli d’una desena de rosetes, 22-V-2016; l’Ampolla, 
platja de Cap Roig, CF0821, 10 m, pineda en una zona se-
miurbanitzada, 4 rosetes mal desenvolupades, 4-XII-2016.

(Asparagaceae, Amèrica N) Noves dades sobre aquesta 
planta al litoral del Baix Ebre, on sembla en procés de natu-
ralització a partir d’escapaments de plantacions ornamentals 
o d’abocaments de restes de jardineria (Aymerich & Gus-
tamante, 2016); cal dir que, per ara, sembla que aquesta és 
l’única zona d’Europa en què s’ha documentat aquest feno-
men. A Catalunya també ha estat citada puntualment, sense 
que se’n coneguin poblacions ben establertes, a l’Alt Empor-
dà (Giménez, 2012; Aymerich, 2016b). Els caràcters de les 
plantes d’aquests nuclis entren dins la variabilitat coneguda 
d’A. lechuguilla (Gentry, 1982; Reveal & Hodgson, 2002), 
en general al rang alt de l’interval habitual de les dimensions 
de fulles i rosetes (fulles més grans amb longitud de 50-60 
cm i amplada excepcionalment fins a 5 cm; rosetes grosses 
amb diàmetres de 50-70 cm, excepcionalment prop de 80 
cm); només resulten discordants les marques de creixement 
foliar, sovint visibles a les plantes catalanes i que sembla 
que no estan presents en els exemplars típics d’A. lechugui-
lla. S’ha apuntat, de forma poc argumentada, la possibilitat 
que aquestes plantes corresponguin a A. difformis A. Berger 
(Mesquida et al., 2016; Nualart et al., 2016), una espècie 
d’aspecte similar però de dimensions clarament més grans, 
i que ha estat citada d’un lloc de Tarragona (López-Pujol et 
al., 2016). Això és improbable, perquè la possible assigna-
ció a A. difformis es basava només en la suposició que les 
plantes del Baix Ebre són individus immadurs i que encara 
no han assolit les seves dimensions potencials, cosa que no 
és certa, ja que l’únic individu reproductor observat era de 
dimensions similars a la resta i clarament inferiors a les que 
correspondrien a A. difformis (diàmetre de la roseta 60 cm, 
fulles més llargues 50 cm). En tot cas, sí que és convenient 
estudiar amb més detall la identitat taxonòmica de les plantes 
catalanes assignades a A. lechuguilla i A. difformis, perquè 
formen part d’un grup complex i no prou ben conegut d’es-
pècies similars, i també perquè el seu origen de jardineria fa 
probable la incidència de modificacions artificials derivades 
d’hibridacions o de la selecció de clons amb caràcters atípics 
en les poblacions salvatges.

Aloe × delaetii Radl.
BAIX PENEDÈS: Calafell, el Mas de la Font, CF7962, 80 
m, bosc de Pinus halepensis en una zona urbanitzada, grup 
clonal amb una desena de rosetes, 3-II-2017.
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Figura 1. A: Agave lechuguilla, B: Aloe vera, C-C’: Aloe framesii, D: Aloe perfoliata, E: Haworthiopsis attenuata, F: Phedimus spurius, G: Lam-
pranthus aureus. Fotos: Pere Aymerich.
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(Asphodelaceae, híbrid artificial entre Aloe ciliaris Haw. i 
A. succotrina Lam.) Segons la informació disponible, aques-
ta és la localitat més septentrional del litoral ibèric en què fins 
ara ha estat observat aquest tàxon. A Catalunya havia estat ci-
tat del Baix Ebre (Aymerich & Gustamante, 2015, 2016) i és 
relativament freqüent al País Valencià (Guillot et al., 2008).

Aloe framesii L. Bolus 
ALT EMPORDÀ: Llançà, zona suburbana al sector de la Mi-
randa, EG1390, 20 m, vessant rocós sobre el mar, prop de 
cases amb jardins, 9-10 grups clonals amb un centenar de ro-
setes, 30-III-2017 (Figs. 1 C-C’).

(Asphodelaceae, Àfrica S) No coneixem cap citació prè-
via d’aquesta espècie com a aŀlòctona, ni a Catalunya ni a 
Europa. Té un aspecte general similar al d’Aloe maculata 
All., planta sovint naturalitzada, i les dues espècies es poden 
confondre en estat vegetatiu. Quan té flors, A. framesii es dis-
tingeix bé per la inflorescència cònica (capitato-corimbifor-
me en A. maculata) i perquè la tija floral molt sovint no és ra-
mificada (sempre en A. maculata); la tija floral d’A. framesii 
també pot ser ramificada, però en aquest cas les branques són 
escasses i es generen a la part baixa, mentre que A. maculata 
es ramifica a la part superior (Manning & Goldblatt, 2012). 
El nucli de Llançà s’ha format a partir de plantes cultivades 
en jardins situats a pocs metres, però actualment ha constituït 
una petita població naturalitzada als rocams litorals, on con-
viu amb altres espècies escapades (Agave americana, Aloe 
maculata, Aeonium arboreum, Bulbine frutescens, Carpo-
brotus edulis, Kalanchoe x houghtonii, Medicago arborea, 
Senecio angulatus).

Aloe perfoliata L.
ANOIA: Piera, urbanització Can Claramunt, CF9595, 285 m, 
pineda de Pinus halepensis en una zona semiedificada, taca 
clonal d’unes quaranta rosetes, 16-II-2017 (Fig. 1D).

(Asphodelaceae, Àfrica S) Els darrers anys aquesta planta 
ha estat citada com a escapada de cultiu en unes poques loca-
litats del litoral català, sempre a pocs metres del mar (Ayme-
rich, 2015a; Aymerich & Gustamante, 2016; Gómez-Bellver 
et al., 2016). Aportem una primera dada d’una zona relativa-
ment interior, a uns 30 km de la costa, en la qual creixia amb 
bona vitalitat.

Aloe vera (L.) Burm. f.
BAIX EBRE: l’Ametlla de Mar, Calafat, CF1833, 25 m, cla-
riana de màquia litoral prop de cases, individu amb dues ro-
setes, 4-XII-2016 (Fig. 1B); BAIX PENEDÈS: Calafell, el 
Mas de la Font, CF7962, 80 m, talús de carretera, individu 
amb dues rosetes, 3-II-2017.

(Asphodelaceae, Àfrica) Aquesta espècie ha estat indicada 
genèricament com a escapada de cultiu a Catalunya (Andreu 
& Pino, 2013), però gairebé no n’existeixen citacions concre-
tes i és probable que de vegades aquest nom hagi estat aplicat 
incorrectament a Aloe maculata. L’única citació prèvia ben 
documentada correspon a una localitat del Penedès, pròxima 
a la de Calafell (Aymerich, 2016a).

Asparagus setaceus (Kunth) Jessop
SELVA: Blanes, boscos de Sant Francesc, al sud del Jardí 
Pinya de Rosa, DG8414, 25 m, fondal d’un torrent, present 
en una superfície d’uns 10 m2, 26-III-2017; Lloret de Mar, 
torrent d’en Farinetes, DG8916, 30 m, fondal humit en una 
zona semiurbanitzada, present en una superfície d’uns 20 m2, 
26-III-2017.

(Asparagaceae, Àfrica S) Aportem dues localitats en què 
aquesta espècie sembla que ha establert petites poblacions 
naturalitzades. A. setaceus va ser citat com a aŀlòcton casu-
al a Catalunya per Casasayas (1989), concretament del Ma-
resme, i més endavant va ser indicat com a escapat al Baix 
Camp (Sanz & Sobrino, 2002), però només s’ha documentat 
una població clarament naturalitzada, al Baix Ebre (Ayme-
rich & Gustamante, 2015).

Austrocylindropuntia subulata (Muehlenpf.) Backeb.
BAGES: Manresa, barri de Bufalvent, DG0318, 285 m, aflo-
rament de roca sota cases, individu juvenil solitari, 6-XI-
2016.

(Cactaceae, Amèrica S) Espècie relativament comuna i 
més o menys naturalitzada a la franja litoral de Catalunya. 
No en coneixem, però, cap dada prèvia en zones interiors. 
Aquesta observació correspon a un sol individu petit que 
creixia enmig d’una taca gran d’una altra cactàcia, Opuntia 
microdasys.

Begonia × semperflorens Link & Otto
RIPOLLÈS: Queralbs, marge del riu Maçanell sota Fustanyà, 
DG3187, 1030 m, talús amb vegetació higròfila i nitròfila, in-
dividu solitari, 8-X-2015.

(Bignoniaceae, híbrid artificial entre B. cucullata Willd. i 
B. schmidtiana Regel) A Europa ha estat indicada rares ve-
gades com a casual, almenys a Bèlgica i Àustria (Verloove, 
2006; http://www.europe-aliens.org/). Aquesta primera dada 
catalana correspon també a una presència casual, en un lloc 
molt apartat de cases, però en el qual s’havien abocat resi-
dus.

Berberis aquifolium Pursh. [Mahonia aquifolium (Pursh.) 
Nutt.]

ANOIA: Capellades, perifèria sud de la urbanització de les 
Pinedes d’Armengol, CF8596, 540 m, bosc clar de Pinus ha-
lepensis pròxim a cases, un individu jove, 21-II-2017; CER-
DANYA: Puigcerdà, al nord de Sant Martí d’Aravó, marge 
dret del riu Querol, DG1098, 1155 m, bosc de ribera en un 
terreny pedregós, taca clonal densa que ocupa una superfície 
d’uns 25 m2, 10-IV-2017; *SOLSONÈS: Guixers, Valls, al 
sud de Cal Teuler, CG9065, 845-870 m, bosc de Pinus syl-
vestris amb Buxus sempervirens, més de 100 individus es-
campats en una superfície de 0,6 ha, 9-IV-2017.

(Berberidaceae, Amèrica N) Aquesta planta, tot i ser fre-
qüent com a aŀlòctona a Europa, ha estat molt poc citada a 
Catalunya. Fins ara havia estat indicada del Vallès, de la Cer-
danya i, sobretot, del Bages, on hi ha indicis de naturalització 
incipient (Casasayas, 1989; Aymerich, 2014, 2016c; Merca-

P. AYMERICH
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Figura 2. A: Cleistocactus hyalacanthus, B: Cleistocactus straussii, C: Opuntia puberula, D-D’: Opuntia tomentosa. Fotos: Pere Aymerich (A, C, 
D, D’), Lluís Gustamante (B).

NOTES SOBRE FLORA AŀLÒCTONA A CATALUNYA
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dé, 2016). Les noves localitats del Solsonès i la Cerdanya 
corresponen a poblacions plenament naturalitzades, relativa-
ment nombroses. 

Bunias orientalis L.
CERDANYA: *Montellà i Martinet, Estana, sota la borda del 
Baster, CG9085, 1360 m, prat de dall abandonat, uns pocs 
centenars d’individus, 1-VI-2017.

(Brassicaceae, Caucas) Segona localitat catalana d’aques-
ta espècie, després d’una primera citació a Bellver de Cer-
danya (Aymerich, 2014). La població d’Estana és molt més 
nombrosa que la de Bellver, on s’ha mantingut però l’any 
2017 només hi havia una vintena d’individus.

Campanula portenschlagiana Schult.
PALLARS SOBIRÀ: Llavorsí, nucli urbà, CH5206, 815 m, 
fissures de parets i paviment, una vintena d’individus, 29-
IX-2016 (Fig. 4A); RIPOLLÈS: Sant Joan de les Abadesses, 
carrer del pont Vell, DG4176, 765 m, mur artificial sobre la 
ribera del Ter, desenes d’individus, 11-X-2017.

(Campanulaceae, Europa SE) Aquesta planta es cultiva 
com a ornamental i es naturalitza sovint en ambients urbans 
i suburbans a Europa occidental, especialment a les illes Bri-
tàniques (ex. Verloove, 2006; Tison et al., 2014; https://data.
nbn.org.uk/; http://www.europe-aliens.org/), però a Catalu-
nya només havia estat citada de la Garrotxa, com a casual 
en murs i rocams (Oliver, 2009).  La localitat del Ripollès 
correspon a una veritable població que sembla ben establerta. 
A la localitat del Pallars és més probable que es tracti d’una 
aparició casual, ja que l’any següent havia desaparegut la 
major part dels individus, tot i que encara se n’hi observaven 
dos o tres.

Cardamine occulta Hornem.
GARROTXA: Olot, sector nord-oest del nucli urbà, DG5770, 
435 m, fissures de paviment urbà, una desena d’individus, 
28-XI-2016; *PALLARS JUSSÀ: la Pobla de Segur, cua de 
l’embassament de Sant Antoni, sota la depuradora, CG3277, 
500 m, fangs exundats, convivint amb Veronica peregrina, 
milers d’individus, 9-III-2017

(Brassicaceae, Àsia E) Espècie en ràpida expansió a Euro-
pa des de fa dues dècades i que es fa sobretot en hàbitats ur-
bans, però que a Catalunya té les poblacions més nombroses 
en embassaments. Fins ara havia estat citada a Barcelona, al 
Berguedà, al Solsonès i l’Alt Urgell (Aymerich, 2016d), però 
segurament està més estesa i ha estat inadvertida a causa de 
la seva similitud amb C. flexuosa i C. hirsuta. 

Cereus jamacaru DC.
SELVA: Blanes, sector litoral de sa Llapissada, DG8414, 20-
50 m, vessant rocós sobre el mar, amb una coberta arbòria 
poc densa, 25 individus, 26-III-2017 (Figs. 3C-C’). 

(Cactaceae, Amèrica S) La identitat dels cactus del gène-
re Cereus culivats en jardins i escapats fora de la seva àrea 
d’origen ha estat, i encara és, força confusa. Tradicionalment 
aquestes plantes s’havien estat anomenant Cereus peruvianus 

L., un nom que en l’actualitat es considera atribuïble  a C. re-
pandus (L.) Mill. (Hunt, 2016), una planta de zones àrides del 
nord del continent sud-americà que rarament es cultiva. Quan 
es va detectar aquesta errada nomenclatural, es van referir en 
general a C. hildmannianus K. Schum. (o a C. uruguayanus 
R. Kiesling, sinònim d’una de les seves subespècies), espècie 
de distribució meridional (des del sud del Brasil fins al nord 
de l’Argentina); és el cas, a la Mediterrània, de les citacions 
franceses i italianes (Guiggi, 2010; Tison et al., 2014). Però 
l’anàlisi més detallada d’algunes poblacions aŀlòctones, en 
especial a Àfrica del sud (Walters et al., 2011), ha posat de 
manifest que la major part són atribuïbles a C. jamacaru, una 
espècie del mateix grup que C. hildmannianus, però d’àrea 
més septentrional (est del Brasil). La distinció d’aquests 
dos tàxons es basa sobretot en caràcters reproductius (flors 
i fruits), que no hem pogut observar en les plantes catalanes, 
però és difícil només amb caràcters vegetatius. Tot i això, di-
versos treballs -ex. Zappi et al. (2007), Walters et al. (2011)- 
indiquen que C. hildmannianus té les espines joves fosques 
(de rogenques a negres) i C. jamacaru més clares (grogues o 
brunenques). Si aquest caràcter és fiable, les plantes observa-
des a Blanes són referibles a C. jamacaru, per tenir les espi-
nes groguenques. A més, sembla que també ho serien les de 
les tres citacions catalanes prèvies de Cereus, sota els noms 
de C. peruvianus al Baix Camp (Sanz et al., 2004) i de C. 
repandus al Garraf i al Vallès Oriental (Sáez & Guillot, 2015; 
Gómez-Bellver et al., 2016), ja que en les fotos que iŀlustren 
els articles o en altres fotos disponibles (L. Sáez, com. pers.) 
es veuen espines grogues. Altres caràcters vegetatius que 
semblen més referibles a C. jamacaru són les arèoles amb 
feltre de color gris (brunenc en C. hildmannianus), la separa-
ció entre arèoles i les costelles columnars obtuses.

Independentment de la identitat de les plantes, el nucli de 
Blanes és especialment interessant per ser, amb diferència, 
el més important fins ara documentat a Catalunya, ja que les 
altres citacions sembla que corresponen a agrupacions clo-
nals molt puntuals. Fa una petita població aparentment ben 
naturalitzada, ja que es van veure individus de mides molt 
diverses (des d’un pam fins a una planta arborescent d’uns 8 
m) que creixen dispersos en una superfície relativament gran 
d’unes 1,5 ha i apartats de llocs habitats. A la mateixa zona es 
troben també, més o menys freqüents, altres cactàcies (Opun-
tia tomentosa i Echinopsis spachiana –que es comenten més 
endavant– i O. ficus-indica i O. engelmannii subsp. lindhei-
meri) i és probable que el seu origen –almenys per a les espè-
cies menys habituals– siguin els jardins de Pinya de Rosa. 

Cleistocactus hyalacanthus (K. Schum.) Rol.-Goss.
BAIX PENEDÈS: el Vendrell, perifèria sud de la urbanitza-
ció dels Castellassos, CF7862, 100 m, mosaic de prat sec i 
matollar d’Ulex parviflorus, prop de cases, individu solitari, 
3-II-2017 (Fig. 2A).

(Cactaceae, Amèrica S) Prenent com a principal referència 
el treball de Lowry (2016), atribuïm a aquest tàxon l’individu 
trobat al Vendrell, sobre la base dels seus caràcters vegetatius 
(nombre de costelles, distància entre arèoles, característiques 
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de les espines). El nombre d’espines d’aquesta planta (al vol-
tant de 20 per arèola) és menor que el de les formes típiques 
a Argentina (20-30), però poblacions amb un nombre baix 
d’espines han estat indicades d’algunes zones de Bolívia. Se-
gons la informació consultada, aquesta és la primera citació 
d’aquesta espècie com a planta aŀlòctona a Europa.

Cleistocactus straussii (Heese) Backeb.
VALLÈS ORIENTAL: Gualba, perifèria del nucli urbà, vora 
el torrent de la Llobregosa, DG5820, 170 m, plantació de Po-
pulus x canadensis prop de cases, individu solitari, 25-XII-
2016 (identificació a partir d’una fotografia de L. Gustaman-
te) (Fig. 2B).

(Cactaceae, Amèrica S) Cactàcia sovint cultivada en jardi-
neria i d’aspecte característic, pel revestiment llanós i blanc 
de les seves tiges columnars. A Europa només coneixem una 
citació prèvia d’aquesta espècie com a escapada dels jar-
dins, corresponent al sud d’Itàlia i a un sol individu (Guiggi, 
2014)

Cotoneaster apiculatus Rehder & E.H. Wilson  
BERGUEDÀ: *Vilada, perifèria del nucli urbà a la Ferrera, 
DG1166, 770-790 m, bardisses i bosc jove de Pinus sylves-
tris, 13 individus, 29-IV-2017 (Fig. 4B).

(Rosaceae, Àsia E) D’acord amb la informació disponible, 
aquesta és la primera citació d’aquest arbust com a aŀlòcton 
a Catalunya. És molt similar a Cotoneaster horizontalis, del 
qual es distingeix sobretot per l’hipant i la superfície dels sè-
pals glabres o glabrescents, pels fruits també glabres, per les 
fulles sovint més grosses, suborbiculars, d’àpex mucronat o 
més rarament emarginat, i per ser una planta en general de 
port més ascendent i amb ramificacions menys denses. És co-
negut com a espècie naturalitzada a Europa central i occiden-
tal (Dickoré & Kasperek, 2010) i també a l’oest d’Amèrica 
del nord (Fryer et al., 2014). Bona part de les citacions han 
estat fetes amb el nom de C. hjelmqvistii Flinck & B. Hylmö, 
però aquí preferim seguir el criteri menys analític de Dickoré 
& Kasperek (2010) i integrar aquest tàxon en C. apiculatus. 
La localitat de Vilada l’havíem citada prèviament com a C. 
horizontalis (Aymerich, 2013a) perquè no havíem pogut ob-
servar les flors; de fet, la confusió entre C. horizontalis i C. 
apiculatus és freqüent a Europa.

Cotoneaster coriaceus Franch.
ANOIA: Piera, urbanització Can Claramunt, en un torrent 
afluent de la Guinovarda, CF9595, 270-290 m, bardisses i 
bosc de Pinus halepensis, prop de cases, desenes d’indivi-
dus de mida gran (fins a 6 m d’alçada), 16-II-2017; OSONA: 
l’Esquirol, part sud de la urbanització del Pedró, DG4752, 
650 m, bosc de Quercus pubescens i Pinus sylvestris, prop de 
cases, individu solitari de mida gran, 6-II-2017.

(Rosaceae, Àsia E) No coneixem citacions d’aquesta es-
pècie a Osona i a l’Anoia, però sí que havia estat indicada de 
diverses localitats pròximes a aquestes comarques, tant lito-
rals com interiors (Pyke, 2008; Aymerich, 2013a, 2016c).

Cotoneaster horizontalis Dechne.     
ANOIA: *Capellades, perifèria sud de la urbanització de les 
Pinedes d’Armengol, CF8596, 540 m, sòl rocós calcari, en 
un bosc clar de Pinus halepensis pròxim a cases, un individu 
reproductor, 21-II-2017; SOLSONÈS: *Guixers, Valls, al sud 
de Cal Teuler, CG9065, 850-870 m, bosc de Pinus sylvestris 
amb Buxus sempervirens, uns 60 individus en una superfície 
de 0,5 ha, 7-V-2017.

(Rosaceae, Àsia E) Es tracta d’un dels Cotoneaster més 
sovint naturalitzats a Europa, però ha esta molt poc citat a 
Catalunya. Les dades prèvies són del Berguedà (Aymerich, 
2013a; 2016c), amb una sola citació a Osona (Pérez-Haase et 
al., 2013). La localitat del Solsonès és especialment interes-
sant per ser l’única de Catalunya on coneixem una veritable 
població naturalitzada d’aquest arbust, mentre que les altres 
citacions corresponen a individus solitaris o a petites taques 
clonals originades per creixement vegetatiu.

Cotoneaster pannosus Franch.
ALT PENEDÈS: Mediona, urbanització de la Font del Bosc, 
CF8895, 540-550 m, bosc de Pinus halepensis dins d’una 
zona urbanitzada, població localitzada d’unes poques dese-
nes d’individus, 21-II-2017; ANOIA: Capellades, diversos 
llocs en l’entorn la urbanització de les Pinedes d’Armengol, 
CF8496-8596, 530-580 m, boscos de Pinus halepensis prò-
xims a cases, uns quants centenars d’individus, 21-II-2017; 
OSONA: Prats de Lluçanès, serrat de l’església de Lurdes, 
DG2053, 710-730 m, arbredes, bardisses i vessants rocosos, 
població d’unes poques desenes d’individus, 15-XI-2016; 
SELVA: Blanes, boscos de Sant Francesc, al sud del Jardí Pi-
nya de Rosa, DG8414, 20-70 m, brolles silicícoles i pinedes 
clares, desenes d’individus, 26-III-2017.

(Rosaceae, Àsia E) Noves dades sobre poblacions ben es-
tablertes i més o menys nombroses d’aquesta espècie. Aquest 
Cotoneaster utilitzat en jardineria es naturalitza sovint a la 
Catalunya interior (Aymerich, 2013a, 2016c). És també fre-
qüent com a escapat de cultiu a la franja marítima (ex. Pyke, 
2008; López-Pujol & Guillot, 2015), però sembla que hi esta-
bleix poblacions amb més dificultats.

Crassula multicava Lem.
BAIX PENEDÈS: Calafell, perifèria nord de la urbanització 
Calafell Parc, CF8265, 150 m, sota Pistacia lentiscus, en un 
lloc on s’havien abocat restes de jardineria i creixien altres 
espècies escapades (Crassula ovata, Senecio angulatus, Pas-
siflora coerulea), una desena d’individus, 3-II-2017.

(Crassulaceae, Àfrica S) Aquesta espècie havia estat cita-
da només de dues localitats catalanes, una de les quals també 
al Baix Penedès (Aymerich & Gustamante, 2015; Aymerich, 
2016a), mentre que resulta força freqüent al País Valencià 
(Guillot et al., 2009a). De les tres localitats, és en aquesta 
de Calafell on C. multicava creix en un hàbitat més natural i 
amb més bona vitalitat; l’observació de dos individus petits 
apartats uns quants metres de les plantes més grosses sugge-
reix que pot haver-hi reproducció per llavors.
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Crassula tetragona L. subsp. robusta (Toelken) Toelken
BAIX PENEDÈS: Calafell, el Mas de la Font, CF7962, 80 
m, talús de carretera, 3 individus, 3-II-2017; el Vendrell, ur-
banització Edèn Parc, CF7862, 45 m, sòl rocós en un erm 
dins una zona parcialment urbanitzada, una desena d’indivi-
dus, 3-II-2017; el Vendrell, perifèria oest de la urbanització 
dels Castellassos, CF7963, 125 m, talús sota una casa, indivi-
du solitari, 3-II-2017 .

(Crassulaceae, Àfrica S) Planta aŀlòctona molt rara a Eu-
ropa, que a Catalunya és coneguda com a localment naturalit-
zada al litoral de l’Alt Empordà (Giménez, 2012; Aymerich, 
2015a) i que també ha estat indicada com a casual al litoral 
meridional (Aymerich & Gustamante, 2016). 

Delosperma cooperi (Hook f.) L. Bolus  
RIPOLLÈS: Molló, Espinavell, afores del poble pel costat 
nord, DG5092, 1250 m, aflorament de roca a la base d’un 
mur, al costat de Sedum dasyphyllum i Umbilicus rupestris, 
petita taca de 0,2 m2, 23-II-2017.

(Aizoaceae, Àfrica S) Segons la informació disponible, 
aquesta seria la primera citació, com a aŀlòctona, d’aquesta 
espècie a Catalunya i a la península Ibèrica. És originària de 
zones interiors d’Àfrica del sud, i es tracta d’una petita mata 
de fins a 40 cm, amb flors de color rosa intens i fulles sucu-
lentes, de secció entre subcilindríca i trígona, amb papiŀles 
arrodonides (Hartmann, 2001). Les citacions europees són 
molt escasses i procedeixen sobretot del nord d’Itàlia, on els 
darrers anys han augmentat les observacions (Lazzaro et al., 
2014; Soldano et al., 2015). El petit nucli d’Espinavell va ser 
detectat en floració l’estiu de 2016 per Pilar Branyas, sense 
identificar l’espècie. 

Disphyma crassifolium (L.) L. Bolus
BAIX EBRE: l’Ametlla de Mar, entre la cala del Cementiri i 
la cala del Llop Marí, CF1528, 5-10 m, sòls rocosos, pobla-
ció estesa sobre unes poques desenes de m2 i originada per 
escapaments des de jardins adjacents, 22-V-2016.

 (Aizoaceae, Àfrica S) Aquesta espècie es coneixia fins fa 
poc com a naturalitzada en escassos llocs del litoral central i 
septentrional (Casasayas, 1989; Aymerich, 2015a). Al litoral 
sud ha estat descoberta recentment al Baix Ebre (Aymerich & 
Gustamante, 2016) i ara hi afegim una nova localitat.

Echinopsis spachiana (Lem.) Friedrich & G.D. Rowley
SELVA: Blanes, sector litoral de sa Llapissada, DG8414, 30-
50 m, vessant rocós sobre el mar, amb una coberta arbòria 
poc densa, 9 individus, 26-III-2017 (Figs. 3D-D’).

(Cactaceae, Amèrica S) Hi ha una sola citació prèvia 
d’aquest cactus a Catalunya, corresponent a un grup escapat 
en un talús adjacent a cases, a l’Anoia (Aymerich, 2015c). 
Les característiques de la localitat que ara aportem són molt 
diferents, ja que es tracta d’uns quants exemplars de mides 
diverses escampats per una superfície pròxima a 1 ha i situ-
ats lluny de cases. En aquesta localitat, E. spachiana mostra 
indicis de naturalització incipient, tot i que menor a la de Ce-
reus jamacaru i Opuntia tomentosa, amb les quals conviu i 

que també són comentades en aquesta nota. A Europa, aques-
ta espècie també ha estat indicada com a aŀlòctona al País 
Valencià i en diverses zones d’Itàlia (Gómez et al., 2013; 
Guiggi, 2014). 

Fragaria x ananassa Weston & Duchesne
PALLARS SOBIRÀ: Alins, Araós, al sud del poble, CH5610, 
890 m, herbassar entre la carretera i el riu, taca d’1 m2, 6-II-
2016.

(Rosaceae, híbrid artificial entre F. chiloensis (L.) Mill. i 
F. virginiana Duchesne) Tàxon molt cultivat als horts, però 
rarament citat a Catalunya com a planta escapada. En conei-
xem dades prèvies a la Garrotxa (Oliver, 2009) i al Berguedà 
(Aymerich, 2015b)

Gamochaeta subfalcata (Cabrera) Cabrera
VALLÈS OCCIDENTAL: *Terrassa, sector nord del nucli 
urbà, pla del Bon Aire, DG1703, 350 m, zones semienjardi-
nades, unes poques desenes d’individus, 13-V-2016.

(Asteraceae, Amèrica S) Aquesta espècie va ser detectada 
a Catalunya fa menys de dues dècades, concretament a les 
comarques del nord-est (Font et al., 2002), on en l’actualitat 
està força estesa. Més al sud ha estat indicada puntualment 
del sector dels cingles de Bertí del Vallès Oriental (Mercadé, 
2016) i del Maresme (Guardiola, 2013). N’ampliem la dis-
tribució al Vallès Occidental, amb una dada en ambients ur-
bans, en els quals ha estat poc citada en territori català.

Haworthiopsis attenuata (Haw.) Rowley [Haworthia atte-
nuata (Haw.) Haw.]
ANOIA: Piera, urbanització Can Claramunt, CF9595, 285 
m, pineda de Pinus halepensis en una zona semiedificada, 
taca clonal d’unes vint rosetes, 16-II-2017; BAIX EBRE: 
l’Ampolla, el Baconer, CF0720, 15 m, talús amb vegetació 
ruderal i plantes exòtiques, un individu amb dues rosetes, 
4-XII-2016 (Fig. 1E).

(Asphodelaceae, Àfrica S) Només coneixem una citació 
prèvia d’aquesta espècie, com a escapada de cultiu, en una lo-
calitat imprecisa del curs inferior del riu Ebre (Royo, 2006). 
Les noves observacions corresponen a plantes que han arrelat 
després d’abocaments de restes de jardineria, o potser a la 
persistència d’un cultiu antic en el cas del nucli de l’Anoia.

Hedera hibernica (G. Kirchn.) Carrière
RIPOLLÈS: *Sant Pau de Segúries, cap al polígon industrial, 
DG4779, 860 m, talús sobre el riu Ter, entre Fraxinus excel-
sior i altres caducifolis, poblament discontinu sobre unes po-
ques desenes de m2, 23-II-2017.

(Araliaceae, Europa W) Heura atlàntica que es cultiva so-
vint en jardineria i que de tant en tant s’escapa, tot i que sovint 
és inadvertida per la gran semblança amb l’espècie autòctona 
H. helix (Aymerich & Sáez, 2015). No en coneixem citaci-
ons prèvies d’aquesta zona dels Pirineus. Aquest nucli del 
Ripollès s’ha originat amb tota probabilitat per l’abocament 
de restes de jardineria, i sembla ben establert; les plantes són 
d’una forma de fulla relativament petita, que es confon més 
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Figura 3. A: Opuntia scheeri, B: Opuntia leucotricha, C-C’: Cereus jamacaru, D-D’: Echinopsis spachiana. Fotos: Pere Aymerich.
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amb H. helix que les formes de fulla grossa més sovint usa-
des als jardins.

Hedera maroccana McAll.
ANOIA: Capellades, perifèria sud de la urbanització de les 
Pinedes d’Armengol, CF8596, 530-550 m, bosc de Pinus ha-
lepensis pròxim a cases, present de forma dispersa sobre unes 
quantes centenes de m2, 21-II-2017; BAIX PENEDÈS: Cala-
fell, perifèria nord de la urbanització Calafell Parc, CF8265, 
140-150 m, bosc de Pinus halepensis pròxim a cases, pobla-
ment que ocupa de forma discontínua uns pocs centenars de 
m2, 3-II-2017; *NOGUERA: Os de Balaguer, Gerb, riba de 
l’embassament del Partidor, al costat de la urbanització de 
Cantaperdius, CG1934, 230 m, plantació de Populus x ca-
nadensis vella, poblament dens estès sobre uns pocs cen-
tenars de m2, 17-XI-2016; SELVA: Blanes, boscos de Sant 
Francesc, al sud del Jardí Pinya de Rosa, DG8414, 20-40 m, 
fondal d’un torrent i bosc de Pinus pinaster, poblament dis-
continu sobre unes quantes desenes de m2, 26-III-2017.

 (Araliaceae, Àfrica N) Espècie molt cultivada en jardine-
ria i que es naturalitza sovint, tot i que fins fa pocs anys havia 
estat inadvertida a causa de la confusió amb H. helix (Ayme-
rich & Sáez, 2015; Aymerich, 2016c). Actualment ja ha estat 
citada de la major part dels grans sectors geogràfics catalans, 
però no en coneixem cap dada publicada de la plana de Po-
nent, on se situa la localitat de la Noguera. A la franja litoral 
i prelitoral és una planta relativament freqüent a l’entorn de 
les urbanitzacions, però ha estat poc documentada i no ens 
consta cap citació de les comarques indicades.

Helleborus niger L.
BERGUEDÀ: Berga, àmbit de l’antiga fàbrica dels Carburs, 
vora el Llobregat, DG0759, 495 m, bardissa en un jardí aban-
donat, taca clonal sobre una superfície aproximada d’1 m2, 
21-I-2017 (Fig. 4C).

(Ranunculaceae, C i SE Europa) Petit nucli originat per 
plantes persistents de cultiu, en un jardí creat a primers del 
segle XX, que va ser abandonat fa dècades i s’està natura-
litzant. Helleborus niger es fa servir com a ornamental, però 
només s’escapa molt rarament i no sol persistir. Tot i això, ha 
estat assenyalada de forma ocasional com a espècie aŀlòctona 
casual a Europa central i occidental (per exemple a Bèlgi-
ca, Eslovàquia i Txèquia: Verloove, 2006; Medvecká et al., 
2012; Pysek et al., 2012) i també d’alguna localitat d’Amè-
rica del Nord (Ford, 1997); la major part d’aquestes observa-
cions sembla que són antigues. A la França mediterrània la 
situació coneguda seria comparable a la de Catalunya, ja que 
es considera subespontània, com a resta de cultiu als Alps 
Marítims (Tison et al., 2014).

Hyacinthus orientalis L.
BERGUEDÀ: Casserres, l’Ametlla de Casserres, DG0655, 
480-495 m, vessant arbrat sota una casa, sota arbres caduci-
folis (Quercus pubescens, Celtis autralis, Fraxinus ornus,...) 
i Buxus sempervirens, una vintena de plantes en tres grups, 
15-IV-2017.

(Asparagaceae, Mediterrània E) Espècie molt utilitzada en 
jardineria, amb diversos cultivars, que de vegades s’escapa 
i pot ser més o menys persistent. Aquests escapaments han 
estat molt poc documentats a Catalunya, tot i que sens dubte 
es deuen produir de tant en tant. A la síntesi de flora aŀlòctona 
de Casasayas (1989) només es va recollir una dada antiga de 
la muntanya de Montserrat. En aquesta localitat berguedana 
hi coneixem la persistència d’aquest tàxon fora de jardins des 
de fa una desena d’anys, i és probable que hi estigui des de 
fa més temps. Al mateix indret es troben individus escapats 
d’altres plantes bulboses: Sternbergia lutea i Tulipa gesne-
riana, que també es comenten en aquesta nota, i Lilium can-
didum, Narcissus pseudonarcissus, Hemerocallis fulva i un 
petit grup de Galanthus nivalis.

Hylotelephium spectabile (Boreau) H. Ohba
BAGES: Santpedor, sota la granja Camargo, DG0227, 355-
340 m, talús amb vegetació ruderal i altres plantes escapades 
de jardí (Yucca gloriosa, Agave americana, Opuntia engel-
mannii subsp. lindheimeri), sota una coberta de Pinus hale-
pensis, 6-XII-2016.

(Crassulaceae, Àsia E) Planta sovint escapada dels jardins 
a Europa, que fins ara no havia estat citada a Catalunya. El 
nucli observat a Santpedor s’ha format per l’expansió des 
d’un jardí semiabandonat fins a una pineda adjacent, proba-
blement per multiplicació vegetativa. 

Iris × sambucina L.  
CERDANYA: Fontanals de Cerdanya, Queixans, ribera del 
Segre a l’alçada del pla d’Arenes, DG1194, 1100 m, bosc de 
ribera, taca clonal de menys d’1 m2, 24-V-2017 (Fig. 5C).

(Iridaceae, Europa E) Tàxon del complex d’híbrids entre I. 
pallida Lam. i I. variegata L., que alguns autors inclouen dins 
I. germanica L. en sentit ampli i altres consideren diferenci-
at. En tot cas, la planta observada a la Cerdanya és clarament 
diferent dels I. x germanica que s’observen a Catalunya. Per 
la coloració és més afí a les formes que s’han anomenat I. x 
squalens L. que no pas a I. x sambucina estricte, que aquí 
considerem sinònims. I. x sambucina (incl. I. x squalens) ha 
estat citat com a naturalitzat sobretot a Europa central (http://
www.gbif.org; Celesti-Grapow et al., 2010; Lauber et al., 
2012). El petit nucli vora el Segre, molt apartat de cases, es 
deu haver originat a causa de l’arrossegament de rizomes per 
l’aigua, des d’algun jardí situat riu amunt.

Kleinia mandraliscae Tineo
ALT EMPORDÀ: el Port de la Selva, Punta Negra, EG1588, 
10 m, vessant rocós sobre el mar, prop d’una casa, dos indi-
vidus, 30-III-2017.

(Asteraceae, Àfrica S) Aquesta espècie de fulles crasses 
es fa servir sovint en xerojardineria, però gairebé no ha estat 
citada fora de la seva zona d’origen. A Catalunya  ha estat 
indicada sense precisions a Olèrdola, Garraf, per Guardiola 
(2015), i de forma més detallada com a escapada en hàbitats 
seminaturals de Cadaqués (Aymerich, 2016b). Ara podem 
afegir una nova localitat de la costa empordanesa, en con-
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Figura 4. A: Campanula portenschlagiana, B: Cotoneaster apiculatus, C: Helleborus niger, D: Trachycarpus fortunei, E: Polygala myrtifolia, F: 
Scilla luciliae. Fotos: Pere Aymerich (A, B, C, D, E), Juan Fernández (F).

dicions molt semblants (en tots dos casos un o dos individus 
escapats de jardins que creixen en rocams sobre el mar).

Lampranthus aureus (L.) N. E. Br.
ALT EMPORDÀ: el Port de la Selva, franja litoral entre la 
Punta Negra i Cala Colomera, EG1588, 10 m, sotabosc d’una 
pineda molt antropitzada, en una parceŀla sense edificar entre 
dues cases, una desena d’individus, 30-III-2017 (Fig. 1G).

(Aizoaceae, Àfrica S) No coneixem dades prèvies 
d’aquesta espècie, com a aŀlòctona, ni a Catalunya ni en àm-
bits geogràfics pròxims. Sí que n’hi ha alguna observació a 
les illes Britàniques (Marshall et al., 2007; Stace, 2010). El 
nucli trobat al Port de la Selva és molt petit, però sembla que 
està creixent, ja que dos dels individus observats eren plantes 
immadures situades a uns pocs metres de les reproductores 
més pròximes.
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Lampranthus multiradiatus (Jacq.) N. E. Br.
BAIX EBRE: l’Ametlla de Mar, entre la cala del Llop Marí i 
la platja de l’Estany Tort, CF1529, 5 m, rocam litoral prop de 
cases, individu solitari, 22-V-2016; TARRAGONÈS: Salou, 
al nord del cap de Salou, CF4646, 15 m, rocam litoral sota 
cases, individu solitari, 20-V-2017.

(Aizoaceae, Àfrica S) Aquesta planta és relativament fre-
qüent al litoral més septentrional de Catalunya, on presenta 
diversos nuclis naturalitzats (Aymerich, 2015a, 2016b). En 
canvi, al litoral meridional només en coneixem una citació 
prèvia, com a casual, a les Cases d’Alcanar (Royo, 2006).

Malephora uitenhagensis (L. Bolus) H. Jacobsen & Schwanthes
BAIX EBRE: l’Ametlla de Mar, entre la platja de l’Estany 
Tort i la platgeta de Xelin, CF1629, 10 m, rocam litoral prop 
de cases, individu solitari, 22-V-2016.

(Aizoaceae, Àfrica S) Tàxon que fins ara havia estat indi-
cat només del litoral de l’Alt Empordà (Roses), on es coneix 
un petit nucli naturalizat (Aymerich, 2015a). Fora de Cata-
lunya, a Europa aquesta espècie ha estat citada a Sardenya 
(Bacchetta et al., 2009) i Mallorca (Sáez et al., 2016), bé que 
existeixen citacions de M. lutea Schwanthes que podrien cor-
respondre a confusions amb M. uitenhagensis.

Narcissus × cyclazetta Chater & Stace
BERGUEDÀ: Berga, sector sud del nucli urbà, DG0461, 680 
m, marge d’horts abandonats, entre vegetació nitròfila domi-
nada per Urtica dioica, petit grup amb una desena de flors, 
25-II-2017.

(Amaryllidaceae, híbrid artificial entre N. cyclamineus 
DC. i N. tazetta L.) Aquest híbrid originat en jardineria cap a 
1940 és molt cultivat a les regions temperades, amb la forma 
anomenada comercialment “tête à tête”. Ocasionalment s’es-
capa i pot arribar a naturalitzar-se, fet documentat sobretot a 
Anglaterra (Chater & Stace, 2003; Stace, 2010). És una plan-
ta de mida petita, de fulles més o menys planes i no glauques, 
i amb flors generalment solitàries de color groc viu, de coro-
na de longitud similar a la dels tèpals, que són patents o una 
mica reflexos. L’observació que aportem és la primera per a 
Catalunya i correspon a una presència casual en un ambient 
molt antropitzat.

Oenothera oehlkersi Kappus
PALLARS SOBIRÀ: *Alins, Àreu, riu Noguera de Vallfer-
rera a l’alçada del poble, CH6216, 1215 m, codolar fluvial, 
una desena d’individus, 14-VII-2016 (Fig. 5A); Llavorsí, ai-
guabarreig dels rius Noguera Pallaresa i Noguera de Cardós, 
CH5306, 800 m, codolar fluvial i herbassars humits, poques 
desenes d’individus, 26-VIII-2016; Llavorsí, carretera C-13 
al nord del poble, CH5207, 830 m, herbassars al marge de la 
carretera, poques desenes d’individus, 26-VIII-2016; Tírvia, 
riu Noguera de Cardós sota la confluència amb la Noguera de 
Vallferrera, CH5509, 835 m, codolars fluvials, una vintena 
d’individus, 14-VII-2016.

(Onagraceae, origen desconegut, probablement generada 
a Europa a partir d’espècies nord-americanes) Tàxon que so-

vint es confon amb O. biennis L. o O. glazioviana Micheli, 
que a Catalunya havia estat citat de les ribes dels rius Fluvià i 
Ter (Verloove & Sánchez Gullón, 2008; Aymerich, 2016c) i, 
sense precisar, de la província de Barcelona (Dietrich, 1997). 
En una prospecció feta l’any 2016 al Pallars, tots els nuclis 
d’Oenothera detectats van correspondre a O. oehlkersi, mo-
tiu pel qual considerem que les citacions en aquesta zona 
d’O. biennis i O. glazioviana (Bolòs, 1998; http://biodiver.
bio.ub.es/biocat/) serien degudes a confusions. Per contra, en 
valls pirinenques veïnes, a l’alt Segre només hem vist O. bi-
ennis i a l’Aran només O. glazioviana.

Opuntia leucotricha DC.
BAIX CAMP: Cambrils, vora l’enllaç de l’autopista, CF3549, 
50 m, talús de carretera, individu solitari, 4-XII-2016; BAIX 
EBRE: l’Ampolla, al sud del mas de Gasques, CF0271, 25 
m, marges de camí i garriga pertorbada, una desena d’indivi-
dus, 4-XII-2016 (Fig. 3B).

(Cactaceae, Amèrica N) Noves localitats d’una espècie 
rara a Catalunya, que no havia estat citada fins fa poc (Sáez 
et al., 2015; Aymerich, 2015c, 2016a). S’ha localitzat bàsica-
ment a la franja litoral entre els rius Llobregat i Ebre, sector 
del qual també provenen les noves dades.

Opuntia engelmannii Salm-Dyck subsp. lindheimeri (En-
gelm.) U. Guzmán & Mandujano
NOGUERA: Camarasa, Sant Llorenç de Montgai, prop de 
cal Fontanet, CG2137, 250 m, grup gran segurament plan-
tat al costat d’una pista forestal i quatre individus aparent-
ment espontanis entre la carretera i l’embassament a uns 50 
m distància, 17-XI-2016; OSONA: Lluçà, DG2055, 765 m, 
talús rocós sota una casa, quatre individus, creixent al costat 
d’Agave americana, 15-XI-2016.

(Cactaceae, Amèrica N) Tot i ser una planta rara, després 
d’O. ficus-indica, aquesta és l’espècie del gènere que més 
s’observa a l’interior de Catalunya (Aymerich, 2015c). El 
nou nucli trobat a Lluçà és de les formes típiques del tàxon, 
mentre que el de Camarasa correspon a la varietat de cultiu 
linguiformis, de cladodis molt allargats i que és més comuna 
com a escapada, sobretot a la franja litoral.

Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff.
BAGES: Manresa, barri de Bufalvent, DG0318, 285 m, aflo-
rament de roca sota cases, taca densa de més d’1 m2, 6-XI-
2016; Manresa, polígons industrials de la perifèria nord, sota 
la Torre d’en Carreres, DG0321, 265 m, talús amb vegetació 
ruderal, 2 individus, 16-I-2017.

(Cactaceae, Amèrica N) Es tracta d’una de les espècies de 
cactàcia més freqüent com a escapada de jardins, especialment 
a la franja litoral. Afegim dues noves localitats del Bages, que 
és l’única zona de l’interior de Catalunya en què ha estat ci-
tada fins ara (Guillot & Sáez, 2014a; Aymerich, 2015c). A la 
primera localitat les plantes corresponien a la forma albida, de 
gloquidis blanquinosos, i a la segona a la forma rufida, de glo-
quidis vermellosos; totes dues formes són diferents dels mor-
fotips salvatges, de gloquidis de color bru-daurat.
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Opuntia puberula Pfeiff.
ANOIA: Piera, urbanització Can Claramunt, CF9595, 285 
m, pineda de Pinus halepensis en una zona semiedificada, 
una vintena d’individus de mides molt diverses, 16-II-2017 
(Fig. 2C).

(Cactaceae, Amèrica C) A Europa aquest tàxon només ha 
estat citat a l’est de la península Ibèrica, d’un parell de locali-
tats d’Aragó i València (Guillot, 2008; Guillot et al., 2009b) i 
de tres catalanes (Aymerich, 2016b; Aymerich & Gustaman-
te, 2016). Aquestes poblacions europees són d’aspecte molt 
similar a les que han estat atribuides a O. puberula a Aus-
tràlia, però són necessaris més estudis per a clarificar la seva 
identitat taxonòmica. 

Opuntia scheeri F.A.C. Weber
NOGUERA: la Baronia de Rialb, Gualter, sota el poble, 
CG5043, 380 m, marge d’un camp d’ametllers, individu so-
litari de mida gran, 17-XI-2016 (Fig. 3A); PALLARS SO-
BIRÀ: Soriguera, Baro, CG4291, 640 m, talús rocós entre 
camps abandonats, prop d’una casa, una desena d’individus, 
9-III-2017.

(Cactaceae, Amèrica N) Noves citacions d’aquesta espè-
cie, que a Catalunya i la península Ibèrica només havia estat 
indicada d’una localitat de l’Anoia (Aymerich, 2016c). A Eu-
ropa ha estat citada sobretot a Itàlia i França (Celesti-Grapow 
et al., 2010; Guiggi, 2014; Tison et al., 2014).

Opuntia stricta (Haw.) Haw.
BAIX EBRE: l’Ampolla, platja de Cap Roig, CF0821, 10 m, 
pineda en una zona semiurbanitzada, dos individus, 4-XII-
2016.

(Cactaceae, Amèrica N) Aquesta és la localitat més meri-
dional de Catalunya en què fins ara han estat observades les 
formes més típiques d’aquesta espècie a Europa, de cladodis 
orbiculars i poc o gens espinosos, que són molt abundants i 
tenen comportament invasor a la franja marítima de l’Em-
pordà (litoral de l’Albera i cap de Creus). Aquestes formes, 
en canvi, són molt rares al litoral meridional de Catalunya 
i al País Valencià, on per contra són freqüents les plantes de 
cladodis estrets i espinosos que sovint han estat identificades 
erròniament com a O. tuna (L.) Mill. o O. ammophila Small. 
En aquesta franja meridional també apareix O. dillenii (Ker 
Gawl.) Haw., tàxon que força autors consideren una varietat 
particularment espinosa d’O. stricta.

Opuntia tomentosa Salm-Dyck
SELVA: Blanes, sector litoral de sa Llapissada, DG8414, 20-
70 m, sobretot en un vessant rocós sobre el mar i menys en 
pinedes clares més interiors, un centenar d’individus, 26-III-
2017 (Figs. 2D-D’).

(Cactaceae, Amèrica C) Fa poc es va citar per primera ve-
gada aquesta espècie a Catalunya –i concretament d’aquest 
sector de Blanes– com a aŀlòctona casual (Aymerich, 2015d). 
Ara hem constatat que es tracta d’una planta ben naturalitza-
da, gràcies a noves prospeccions fetes en una zona adjacent 
situada una mica més al sud. Hi hem vist un nombre elevat 

d’individus de totes les mides, escampats per una superfície 
pròxima a les 4 ha. Suposem que la introducció d’aquesta es-
pècie data de fa força dècades, atesa l’existència d’individus 
de port arborescent que creixen en roquissars sobre el mar, i 
és molt probable que l’origen estigui en els jardins de Pinya 
de Rosa, on hi ha exemplars cultivats de mida gran.

Pallenis maritima (L.) Greuter [Asteriscus maritimus (L.) 
Less.]

BAIX EBRE: l’Ametlla de Mar, Calafat, entre l’autopista i la 
carretera N-340, CF1733, 30 m, erm al costat d’una carrete-
ra, unes poques desenes d’individus, 17-V-2014.

(Asteraceae, Mediterrània) Espècie autòctona en regions 
mediterrànies pròximes (sud del País Valencià, illes Balears, 
Provença), però absent de forma natural a Catalunya. Ha es-
tat citada com a introduïda a Begur, Baix Empordà (Font & 
Vigo, 2008) i se’n coneix un plec antic recoŀlectat a Mont-
juïc, Barcelona (Bolòs & Vigo, 1996). La localitat més prò-
xima a l’Ametlla en què ha estat citada és Vinaròs, al Baix 
Maestrat, on es coneixia una població d’autoctonia incerta 
(Royo, 2006). A Calafat formava una població relativament 
nombrosa fora de la zona urbanitzada, en un erm que havia 
estat objecte de moviments de terres, i no es pot excloure que 
inicialment alguns dels individus fossin plantats de forma in-
tencionada; en la mateixa data, vam observar també aquesta 
espècie plantada en jardins de les urbanitzacions pròximes.

Passiflora caerulea L.
BAIX PENEDÈS: Calafell, perifèria nord de la urbanització 
Calafell Parc, CF8265, 150 m, matollar mediterrani en un 
lloc on s’havien abocat restes de jardineria, juntament amb 
Senecio angulatus, poblament espars sobre una desena de 
m2, 3-II-2017; el Vendrell, perifèria oest de la urbanització 
dels Castellassos, CF7863, 70-80 m, bardisses i matollar me-
diterrani, en llocs en què s’han abocat restes de jardineria, 
diversos nuclis que en conjunt ocupen unes quantes desenes 
de m2, 3-II-2017.

(Passifloraceae, Amèrica S) Aquesta espècie es naturalitza 
progressivament a l’entorn de les urbanitzacions del litoral 
català, però es tracta d’un procés mal documentat. Casasayas 
(1989) només la va detectar com a casual a l’entorn de Bar-
celona. Més endavant ha estat indicada d’alguns altres llocs 
del litoral, sobretot al nord del riu Llobregat i especialment al 
Baix Empordà (Mallol & Maynés, 2008), on s’explicita que 
fa «colònies grans». Tot i això, Andreu & Pino (2013) la cata-
loguen encara com a «adventícia» i assenyalen que és present 
en un mínim de 7 quadrats. A les dues localitats que aportem 
del Penedès –zona en la qual no ens consta que hagués estat 
citada– fa nuclis poblacionals que es poden considerar natu-
ralitzats, bé que limitats a entorns pertorbats.

Phedimus spurius (M. Bieb.) ‘t Hart [Sedum spurium M. Bieb.]
PALLARS JUSSÀ: Cabdella, perifèria oest del poble, 
CH3404, 1430 m, afloraments de roca prop de cases, diver-
ses taques que cobreixen uns 8 m2, 29-VIII-2017; PALLARS 
SOBIRÀ: Alins, Àreu, riba dreta del riu Noguera de Vallfer-
rera a l’alçada del poble, CH6216, 1215 m, sobre roques 
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d’una escullera artificial del riu, poblament dens en una taca 
d’1 m2, 14-VII-2016 (Fig. 1F).

(Crassulaceae, Àsia E) Aquesta espècie és freqüent com 
a escapada de jardins a l’Europa de clima temperat, però a 
Catalunya només en coneixem una dada prèvia, també dels 
Pirineus centrals, a Espot (Carrillo & Ninot, 1992). Ha estat 
més observada al vessant atlàntic dels Pirineus (www.atlas-
florapyrenaea.org).

Polygala myrtifolia L.
BAIX EBRE: l’Ampolla, tram final del barranc del Baconer, 
CF0720, 5 m, talús cobert de vegetació arbustiva sota unes 
cases, almenys un individu de mida gran, 4-XII-2016 (Fig. 
4E).

(Polygalaceae, Àfrica S) Primera citació d’aquesta espècie 
com a aŀlòctona casual a Catalunya, tot i que és àmpliament 
utilitzada en jardineria. A la Mediterrània ha estat assenyala-
da com a dubtosament naturalitzada o casual a la Provença, 
la península Itàlica i les illes de Còrsega, Sardenya i Sicí-
lia (Paradis, 2004; Celesti-Grapow et al., 2009; Podda et al., 
2012; Tison et al., 2014). 

Portulacaria afra Jacq.
ALT EMPORDÀ: Llançà, zona suburbana sud de la platja 
del Cros, EG1292, 10 m, vessant rocós sobre el mar, prop de 
cases, individu solitari, 30-III-2017; BAIX PENEDÈS: Ca-
lafell, el Mas de la Font, CF7962, 80 m, talús de carretera, 
individu solitari, 3-II-2017.

(Portulacaceae, Àfrica S) A Catalunya només havia estat 
indicada com a aŀlòctona casual, rarament escapada de jar-
dins, en ambients nitròfils de l’extrem sud (Royo, 2006). La 
situació al País Valencià és similar (Guillot, 2016).

Ruschia caroli (L. Bolus) Schwantes
(Aizoaceae, Àfrica S) En dos treballs recents (Aymerich, 

2015a, 2016b) vam citar Ruschia tumidula (Haw.) Schwant-
hes de l’Alt Empordà, a Llançà i Portbou. Una anàlisi poste-
rior d’aquestes plantes ens ha dut a la conclusió que aquesta 
identificació va ser errònia i que serien referibles a una altra 
espècie del gènere, R. caroli. Segons la síntesi de flora ca-
pense de Manning & Goldblatt (2012), R. tumidula té fulles 
subcilíndriques, mentre que les plantes de l’Empordà les te-
nen clarament trígones, de manera que no poden correspon-
dre a aquesta espècie. En canvi, R. caroli té fulles trígones 
i, segons la breu descripció que ofereix aquesta obra, els 
exemplars catalans poden entrar dins la seva variabilitat. La 
confusió deriva de la dificultat inherent a la identificació de 
plantes escapades de jardineria, la informació sobre les quals 
sovint és limitada i de fiabilitat incerta, cosa que s’agreuja en 
gèneres complexos i amb molts representants com Ruschia. 
Concretament, en aquest cas, l’error va ser causat perquè es 
van seguir els criteris d’Alexander (2004), que no contempla 
R. caroli com a cultivada a Europa i diu que R. tumidula té 
fulles «des de linears fins a estretament triangulars». D’altra 
banda, les informacions consultades en aquell moment sobre 
R. caroli (sobretot Preston, 1988) indicaven que tenia fulles 

en general més llargues, fins a 7 cm, mentre que les de l’Em-
pordà fan habitualment al voltant de 3 cm. A Europa R. caroli 
ha estat indicada com a aŀlòctona a les illes Britàniques, el 
País Basc i Portugal (Preston, 1988; Aizpuru et al., 2001; Do-
mingues de Almeida & Freitas, 2006). R. tumidula ha estat 
citada a Sardenya (Bacchetta et al., 2009), però desconeixem 
si aquesta referència pot derivar, com en el nostre cas, d’una 
errada.

Scilla luciliae (Boiss.) Speta
PALLARS SOBIRÀ: Soriguera, camí d’accés a l’ermita 
d’Arboló, CG4088, 600-610 m, sotabosc d’una pineda clara 
de Pinus nigra, en talussos al costat del camí, 10 individus, 
6-IV-2017 (Fig. 4F).

(Asparagaceae, Mediterrània E) Fa pocs anys (Recasens 
& Mallorques, 2009) es va descobrir en aquesta localitat del 
Pallars un petit nucli d’una planta del gènere Scilla, que va 
ser atribuïda a S. bifolia L., proposant que es tractava d’una 
població autòctona. Aquesta possibilitat era rellevant, ja que 
cap de les indicacions prèvies de S. bifolia als Pirineus havia 
estat confirmada. Tot i això, l’hàbitat atípic per a aquesta es-
pècie i l’aspecte general de les plantes van fer dubtar del seu 
caràcter autòcton (Sáez et al., 2010), motiu pel qual S. bifolia 
no es va acceptar en la revisió del gènere a Flora iberica (Al-
meida da Silva & Crespi, 2013). Una anàlisi recent d’aques-
tes plantes ha posat de manifest que no corresponen pas a S. 
bifolia, sinó a S. luciliae, una espècie originària de muntanyes 
de l’oest de Turquia (Yildirim et al., 2013) i que s’utilitza en 
jardineria. Per tant, S. bifolia s’ha d’excloure de la flora cata-
lana. És evident que aquestes plantes no corresponen a S. bi-
folia per dos caràcters: 1) els estams tenen filaments blancs i 
amples que s’agrupen de forma piramidal-cilíndrica al centre 
del periant, i amb anteres també blanques; 2) els tèpals estan 
fusionats a la seva base. Aquests caràcters són diferencials de 
les Scilla que tradicionalment havien estat incloses en un gè-
nere diferenciat, Chionodoxa Boiss. (Yildirim et al., 2013). 
De fet, la disposició peculiar dels estams es podia apreciar ja 
a la foto de la flor que iŀlustra la nota de Recasens & Mallorca 
(2009). S. luciliae ha estat citada com a localment naturalit-
zada a Anglaterra (Stace, 2010). També ha estat indicada com 
a aŀlòctona en altres països europeus com Noruega, Txèquia 
o Romania (Gederaas et al., 2012; Pysek et al., 2012; Anas-
tasiu & Negrean, 2005) i als Estats Units (McNeill, 2002), bé 
que part d’aquestes citacions podrien correspondre al tàxon 
pròxim S. forbesii (Baker) Speta, al qual sovint s’ha aplicat 
de forma errònia el nom de S. luciliae. Seguint els criteris de 
Rix (2011), les plantes del Pallars serien assignables a S. lu-
ciliae perquè tenen una inflorescència pauciflora d’1-4 flors, 
generalment 2-3 (3-8 en S. forbesii, habitualment més de 6, i 
fins a 12), i perquè el periant és de color blau clar amb centre 
blanc (blau intens amb centre blanc en S. forbesii). Tot i això, 
caràcters com la relativa freqüència d’inflorescències amb 4 
flors o el fet que alguna flor no sigui clarament erecta, fan que 
tampoc no es pugui excloure que aquestes plantes siguin hí-
brids amb participació de S. luciliae i S. forbesii generats en 
jardineria, la possible existència dels quals ha estat assenya-
lada a Anglaterra i Txèquia (Wurzell, 1995; Trávnicek et al., 
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Figura 5. A: Oenothera oehlkersi, B: Tulipa fosteriana, C: Iris × sambucina. Fotos: Pere Aymerich.
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2009). Suposem que S. luciliae va ser introduïda en aques-
ta localitat a causa d’operacions de jardineria associades al 
condicionament del camí d’accés a l’ermita d’Arboló, bàsi-
cament al seu inici. Aquest nucli ha persistit de forma pre-
cària en els darrers deu anys, amb observacions que van des 
d’una dotzena de plantes (Recasens & Mallorques, 2009) fins 
a 5-10 entre els anys 2015 i 2017 (J. Fernández & A. López, 
com. pers.; dades personals).

Selenicereus grandiflorus (L.) Britton & Rose
BAIX PENEDÈS: el Vendrell, perifèria est de la urbanització 
dels Castellassos, CF7963, 130 m, entre Pistacia lentiscus i 
Quercus coccifera, a pocs metres d’una casa, individu solita-
ri, 3-II-2017.

(Cactaceae, Amèrica C) Aquesta és l’única espècie de cac-
tus de creixement escandent fins ara citada com a aŀlòctona a 
Europa, i només en coneixem una observació, que correspon 
a una localitat catalana del Baix Llobregat (Gómez Bellver et 
al., 2016). N’aportem una nova localitat, no gaire apartada de 
l’anterior (menys de 40 km) i en un ambient similar (serres 
litorals molt urbanitzades, entorn dels 100 m d’altitud). Quan 
es va fer l’observació al Vendrell, l’individu de Selenicereus 
havia estat tallat en diversos fragments a conseqüència d’una 
estassada recent, de manera que és incert que rebroti i persis-
teixi en aquesta localitat.

Sisymbrium altissimum L.
ALT URGELL: Cava, el Querforadat, dins el poble, CG8786, 
1395 m, vegetació ruderal, menys de deu individus, 9-VIII-
2013; PALLARS SOBIRÀ: Sorpe, al sud del poble, CH4223, 
1270 m, herbassar nitròfil en un marge de camí, una vintena 
d’individus, 6-VIII-2013.

(Brassicaceae, Àsia C-W i Europa E) Planta aŀlòctona que 
encara ha estat molt poc citada a Catalunya i sembla en ex-
pansió lenta. Fora de la Cerdanya (Carreras & Font, 1991; 
Bolòs et al., 1997; Vigo et al., 2003) només en coneixem una 
citació al sud del Pallars Sobirà, Gerri de la Sal (Sáez et al., 
2008).

Spiraea cantoniensis Lour.
BERGUEDÀ: Olvan, entre la Casa Nova de Ferreres i Cal 
Llop, DG0855, 520 m, bosc clar de Pinus nigra, un individu 
solitari, 1-IV-2017; SELVA: Blanes, boscos de Sant Fran-
cesc, al sud del Jardí Pinya de Rosa, DG8414, 60 m, pineda 
clara de Pinus pinaster, un individu solitari, 26-III-2017.

(Rosaceae, Àsia E) A diferència del que és habitual a 
l’Europa temperada, a Catalunya són molt rares les citacions 
d’arbusts del gènere Spiraea escapats de cultiu. S. cantonien-
sis és l’espècie més sovint cultivada al nostre territori, però 
tot just se’n coneixen tres citacions com a aŀlòctona (Vigo, 
1983; Casasayas, 1989; Royo, 2006; Aymerich, 2013a). 

Sternbergia lutea Spreng.
BERGUEDÀ: Casserres, l’Ametlla de Casserres, DG0655, 
480-495 m, vessant arbrat sota una casa, sota arbres caduci-
folis (Quercus pubescens, Celtis autralis, Fraxinus ornus,...) 

i Buxus sempervirens, diversos grups escampats en una su-
perfície d’uns 200 m2, 5-III-2017 (fulles).

(Amaryllidaceae, Mediterrània) Nova localitat a la Catalu-
nya central, que s’afegeix a les que es van aportar a Aymerich 
(2013b), una de les quals se situa poc més d’1 km cap al nord 
(la Plana). Es tracta d’una població relativament nombrosa i 
ben establerta, l’origen de la qual deuen haver estat els abo-
caments de restes des d’un jardí que es troba al capdamunt 
del vessant.

Teucrium fruticans L.
SELVA: Blanes, boscos de Sant Francesc, al sud del Jardí Pi-
nya de Rosa, DG8414, 40 m, pineda clara de Pinus pinaster, 
20 individus, 26-III-2017.

(Lamiaceae, Mediterrània) Aquesta espècie, cultivada 
com a ornamental, no va ser recollida a la primera síntesi de 
flora aŀlòctona de Catalunya (Casasayas, 1989). Més enda-
vant ha estat indicada de diversos llocs (Bolòs et al., 2003; 
BDBC), però les informacions són en general poc precises i 
sovint confuses pel que fa a l’estatus local de la planta (no-
més cultivada, escapaments puntuals,...). En tot cas, la gran 
majoria d’aquestes dades se situa a la part meridional de 
Catalunya, fora de la qual només en coneixem una citació a 
Portbou (Font, 2000). A la nova localitat de Blanes feia una 
petita població amb individus de mides molt diverses i pre-
senta indicis d’un procés de naturalització incipient.

Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl.
BERGUEDÀ: Berga, ribera del Llobregat vora l’antiga fà-
brica dels Carburs, DG0759, 490-505 m, bardisses i bosc de 
ribera prop d’un antic jardí abandonat, desenes d’individus 
juvenils, 21-I-2017 (Fig. 4D).

(Arecaceae, Àsia E) Nova dada sobre la naturalització 
d’aquesta palmera xinesa a la conca mitjana del riu Llobregat, 
on ja havia estat indicada de tres altres localitats (Aymerich, 
2013a, 2016c). Dels nuclis poblacionals coneguts en aquest 
sector, aquest és el que mostra un procés de naturalització més 
avançat, tot i que encara no es pot dir que hagi establert una 
població consolidada. Els individus juvenils en hàbitats natu-
rals (bosc de ribera) són nombrosos i alguns ja han assolit una 
mida considerable (> 2 m), però no hem vist cap exemplar 
reproductor que no sigui plantat. Pel que fa a la capacitat de 
dispersió a distància, almenys un individu creix en un vessant 
al marge oposat del riu, a uns 80 m de distància de les palme-
res reproductores més pròximes. A Catalunya, aquesta espècie 
ha estat citada com a aŀlòctona també a la serra de Collserola 
(Guix et al., 2001) i a la Garrotxa (Oliver, 2009).

Tulipa fosteriana W. Irving
CERDANYA: Puigcerdà, entre Saneja i Sant Martí d’Aravó, 
talús sobre el marge dret del riu Querol, DG1099, 1170 m, 
sotabosc d’una arbreda de caducifolis on s’havien abocat res-
tes de jardineria, grup clonal de 10 tiges, quatre de les quals 
amb flor, 10-IV-2017 (Fig. 5B).

(Liliaceae, Àsia C) L’escapament de plantes del gènere 
Tulipa cultivades en jardins gairebé no ha estat documentat a 
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Catalunya, tot i que s’observen de forma molt ocasional. En 
general, a Europa sol assumir-se que aquestes plantes escapa-
des corresponen a T. gesneriana L., l’espècie més utilitzada 
en jardineria, i que sol ser molt poc persistent fora de cultiu. 
En canvi, seguint els criteris de Matthews & Grey-Wilson 
(2011), les plantes observades a la localitat de la Cerdanya 
que aportem tenen caràcters que les fan referibles a T. fos-
teriana: tija i fulles finament pubescents i cara interna de la 
túnica dels bulbs densament pilosa (en T. gesneriana fulles 
glabres, tija glabra o pilosa i túnica sense pèls o amb pocs 
pèls a la part distal). T. fosteriana és també molt usada en 
jardineria, amb nombrosos cultivars, i és més persistent que 
T. gesneriana, amb la qual s’han creat híbrids artificials. A la 
mateixa localitat vam observar un altre grup clonal de Tulipa 
amb caràcters diferents (fulles pubescents, tija glabra, túnica 
amb alguns pèls a la part distal), que podria correspondre a 
un híbrid entre T. gesneriana i T. fosteriana.

Tulipa gesneriana L.
BERGUEDÀ: Casserres, l’Ametlla de Casserres, DG0655, 
480-495 m, vessant arbrat sota una casa, sota arbres caduci-
folis (Quercus pubescens, Celtis autralis, Fraxinus ornus,...) 
i Buxus sempervirens, grup clonal amb set tiges, 15-IV-2017; 
CERDANYA: Prats i Sansor, al sud de Sansor, DG0290, 1120 
m, talús sobre un camp de cereals, en un lloc on s’havien fet 
abocaments de terres, un individu solitari, 20-IV-2010.

(Liliaceae, Àsia W) De forma prou sorprenent, aquesta es-
pècie no és indicada als reculls de flora aŀlòctona a Catalunya 
(Casasayas,1989; Andreu & Pino, 2013) i és citada només 
com a cultivada per Bolòs & Vigo (2001). Tot i això, segur 
que apareix de tant en tant com a aŀlòctona casual escapa-
da dels jardins, com passa arreu d’Europa. Amb aquesta nota 
aportem dues dades concretes sobre aquests escapaments, 
una sobre una aparició casual (Cerdanya) i l’altra referida a 
la persistència precària d’un grupet durant un període mínim 
d’una desena d’anys (Berguedà).

Viola tricolor L.
PALLARS SOBIRÀ: *Alins, Àreu, entre el poble i el riu No-
guera de Vallferrera, CH6216, 1215 m, herbassars ruderals, 
una vintena d’individus en dos punts diferents, 13-VI-2016 
i 27-VI-2017.

(Violaceae, Europa) Primera citació a Catalunya d’aques-
ta espècie com a aŀlòctona. Es tracta de V. tricolor en sentit 
estricte, no pas d’algun dels tàxons ja coneguts al territori i 
que de vegades han estat considerats subespècies d’aques-
ta, com ara V. saxatilis F.W. Schmidt o V. arvensis Murray. 
Les plantes observades corresponen a varietats de jardineria, 
i suposem que la seva presència a Àreu és casual, derivada 
d’abocaments recents de terres o de restes de jardí.

Vitis × bacoi Ardenghi, Galasso & Banfi 
BERGUEDÀ: *Vallcebre, entre les Casulles i la Casanova, 
DG0175, 1120 m, bosc jove de Pinus sylvestris, individu 
solitari, 13-VII-2017; NOGUERA: *Alòs de Balaguer, con-
gost de Mu, CG2741, 270 m, bosc de ribera, individu solitari, 

17-XI-2016; PALLARS SOBIRÀ: *Sort, sota Montardit de 
Dalt, CG44495, 880 m, bardisses al marge de prats, 3-4 in-
dividus, 8-IX-2017; SOLSONÈS: Guixers, al nord de Vila-
saló, CG8465, 830 m, bardissa entre antics camps, individu 
solitari,4-VIII-2017.

(Vitaceae, Híbrid artificial entre V. vinifera L. i V. riparia 
Michx.) Segons les dades conegudes, primeres citacions ca-
talanes d’aquesta vinya, que es coneix com a naturalitzada 
a Itàlia (Ardenghi et al., 2015). Té fulles grosses de forma 
variable, de color groc amb taques vermelles a la tardor i amb 
sinus basals molt marcats; al revers foliar presenta pèls arac-
noides i pèls rígids, en general escassos i concentrats a l’axiŀ-
la dels nervis.

Vitis × goliath Ardenghi, Galasso & Banfi
NOGUERA: *Ponts, marges de la sèquia de Ponts i del riu 
Segre, CG5043, 355 m, bosc de ribera i arbredes, població 
d’unes poques desenes d’individus, 17-XI-2016.

(Vitaceae, híbrid artificial entre V. vinifera L., V. rupestris 
Scheele i V. riparia Michx.) Híbrid complex generat per la 
viticultura, que es coneix com a naturalitzat sobretot a Itàlia 
(Ardenghi et al., 2015) i que també ha estat assenyalat com a 
freqüent, amb menys precisió, a la península Ibèrica (Lagu-
na, 2005). A Catalunya havia estat indicat de forma puntual 
al Bages, representat per pocs individus a la perifèria d’antics 
cultius (Aymerich, 2016c). La nova localitat de la Noguera 
és interessant perquè s’hi ha observat una veritable població 
naturalitzada, que ha colonitzat un bosc de ribera. Els indivi-
dus d’aquesta població presenten fulles de dimensions mit-
janes, de color vermellós a la tardor, amb la base en general 
truncada i sense sinus foliar (com és típic de V. rupestris), bé 
que de vegades també poden tenir sinus poc profunds en for-
ma de V; el revers foliar presenta pilositat aracnoide concen-
trada sobretot als nervis, i uns pocs pèls rígids a les axiŀles 
d’aquests.

Yucca gigantea Lem.
BAIX CAMP: Mont-roig, plana dels Penyals a la perifèria 
de Miami Platja, CF2542, 50 m, garriga, creixent enmig de 
Quercus coccifera, un individu reproductor, 1-XII-2016; 
BAIX EBRE: l’Ametlla de Mar, barranc de Sant Jordi sota la 
urbanització de Sant Jordi d’Alfama, CF1532, 30 m, bardissa 
al marge del torrent, un individu, 20-V-2017.

(Asparagaceae, Amèrica C) La presència a Catalunya 
d’aquesta espècie, com a aŀlòctona, havia estat inadvertida 
fins fa poc (López-Pujol & Guillot, 2014), tot i que sembla 
força estesa al litoral i és localment freqüent al Penedès (Ay-
merich, 2016a). Les localitats que aportem són les més meri-
dionals fins ara conegudes en el nostre àmbit administratiu.

Agraïments

A Lluís Gustamante, Juan Fernández, Agustí López, Pi-
lar Branyas i Llorenç Sáez per les informacions aportades a 
aquest treball, en forma de fotos, observacions de camp o co-
mentaris diversos. 
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