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Resum

Presentem cites de 34 plantes aŀlòctones trobades a Catalunya i al País Valencià fruit principalment del treball de camp dut a terme en 
aquests territoris. Com a novetats, en citem dues per a Europa –Agave albomarginata i Euryops chrysanthemoides × E. pectinatus–, cinc 
per a la península Ibèrica –Opuntia chlorotica, Ptelea trifoliata, Rosa multiflora, Siphonostylis unguicularis i Solandra maxima–, vuit per 
a Catalunya –Aspidistra elatior, Echinopsis oxygona, Mammillaria elongata, Morus kagayamae, Paraserianthes lophantha, Proboscidea 
louisianica, Tara spinosa i Vachellia caven–, i vuit per a les diferents províncies catalanes: per a Barcelona, Malephora purpureocrocea, 
Oenothera lindheimeri, Solanum pseudocapsicum, Tecomaria capensis i Tipuana tipu; per a Girona, Bouteloua dactyloides; per a Lleida, 
Erythrostemon gilliesii; i, per a Tarragona, Agave lophantha. Tot i no ésser novetats, també aportem noves observacions de plantes poc ci-
tades. La majoria de les espècies són presents al territori de forma ocasional (tot i que en alguns casos estan plenament naturalitzades), i en 
general hi són com a conseqüència d’activitats principalment de jardineria.

Paraules clau: aŀlòctona, naturalitzada, península Ibèrica.

Abstract

New records of alien vascular plants in Catalonia and the Valencian Country

We provide here records of 34 non-native plants found in Catalonia and the Valencian Country, mainly as a result of recent field re-
search. The following taxa are cited as new at different scales: two in Europe –Agave albomarginata and Euryops chrysanthemoides × E. 
pectinatus–, five in the Iberian Peninsula –Opuntia chlorotica, Ptelea trifoliata, Rosa multiflora, Siphonostylis unguicularis and Solan-
dra maxima–, eight in Catalonia –Aspidistra elatior, Echinopsis oxygona, Mammillaria elongata, Morus kagayamae, Paraserianthes 
lophantha, Proboscidea louisianica, Tara spinosa and Vachellia caven–, five in the province of Barcelona Malephora purpureocrocea, 
Oenothera lindheimeri, Solanum pseudocapsicum, Tecomaria capensis and Tipuana tipu; and one in the provinces of Girona, Lleida and 
Tarragona –Bouteloua dactyloides, Erythrostemon gilliesii, and Agave lophantha, respectively. Data of some other plants not new for these 
regions but scarcely cited are also provided. Although most of the species are casual, for a few cases they are naturalized, mostly being 
originally introduced for horticultural purposes.

Key words: non-native, naturalized, Iberian Peninsula.
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Introducció

Durant els darrers anys s’han publicat nombrosos treballs 
on queda palès que les plantes ornamentals són el grup més im-
portant, amb diferència, d’espècies introduïdes que recentment 
s’han trobat escapades –i en alguns casos naturalitzades– ar-
reu del món (Dehnen-Schmutz & Touza, 2008; Faulkner et al., 
2016; Turbelin et al., 2017). Una petita part poden esdevenir 
invasores, però el gran volum i varietat de plantes implicades 
en aquest procés fa que la seva presència al medi natural pu-
gui comportar un greu impacte sobre els serveis ecosistèmics i 
una creixent pèrdua de biodiversitat. És per aquestes raons que 
cada cop més veus dins de l’àmbit científic reclamen una ma-
jor atenció i control d’aquest fenomen (Pergl et al., 2016; Ha-

euser, 2017). Conèixer la veritable identitat d’aquests tàxons i 
la seva distribució al nostre territori és bàsic per a poder gesti-
onar més efectivament la seva possible naturalització (Pyšek et 
al., 2013; Haeuser et al., 2018).

Aportem dades sobre plantes subespontànies molt pro-
bablement aparegudes a l’àrea d’estudi com a conseqüència 
d’activitats de jardineria, potser amb l’única excepció de Cu-
curbita moschata, que també té usos alimentaris. 

Materials i mètodes

El llistat de les citacions es presenta per ordre alfabètic del 
tàxon i inclou el nom del tàxon –amb el sinònim entre clau-
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dàtors en algun cas adient–, les dades de les cites –província, 
comarca, localitat, coordenades UTM 100 × 100 metres amb 
sistema de referència ETRS89, altitud i data de l’observació, 
recoŀlectors, plec d’herbari i comentari sobre l’hàbitat i els 
individus o poblacions observades–, la família segons Byng 
et al. (2016), l’origen, l’estat d’invasió a Catalunya i al País 
Valencià i, en els casos més rellevants, comentaris sobre la 
morfologia i distribució del tàxon.

Segons la metodologia proposada per l’herbari de l’Ins-
titut Botànic de Barcelona (BC), per a alguns dels tàxons 
que descrivim hem començat a aplicar la tècnica del photo 
voucher –fotografies en detall i en general de la planta on es 
fa servir un regle i una escala patró de colors per a tenir re-
ferència precisa de la seva mida i aspecte (en el text ho indi-
quem com «BC-PV», seguit del número de registre)– o del 
hybrid voucher, és a dir, la combinació del clàssic plec de 
mostra premsada i assecada de l’espècimen amb l’esmentat 
photo voucher (en el text ho indiquem com «BC-HV», seguit 
del número de registre). 

Resultats

Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet
BARCELONA, Maresme: Alella de Mar, en una banda del c/ 
Amadeu I, a prop de la riera d’Alella, 31TDF420920, 20 m, 
18-IV-2018, C. Burguera, C. Gómez-Bellver, J. López-Pujol 
& N. Ibáñez (BC 884054, BCN 149495) (Fig. 1a). Petita po-
blació en un talús ruderalitzat, en plena floració.

(Malvaceae, Amèrica del Sud) Ocasional. Primera cita co-
marcal (Maresme).

Planta de la que desconeixem cap cita del sud d’Europa, 
tret de la península Ibèrica, on s’ha citat de les rodalies de 
Cadis (Paiva & Nogueira, 1993), el Prat de Llobregat (Verlo-
ove & Sánchez-Gullón, 2008; Álvarez et al., 2016) i el Ven-
drell (Aymerich, 2016a).

Agave albomarginata Gentry
VALÈNCIA, Horta de València: el Saler, en un marge entre la 
carretera CV-500 i el càmping Park El Saler, 30SYJ296634, 
2 m, 22-VII-2018, C. Burguera, C. Gómez-Bellver, J. López-
Pujol, E. Mestre & N. Nualart (BC-HV 973163). Grup d’uns 
vuit individus de diferents mides, a una zona d’herba en una 
àrea oberta (Fig. 1b).

(Agavaceae, Mèxic) Ocasional. Primera cita europea. 
Atzavara del grup Marginatae segons Gentry (1982), jun-

tament amb Agave difformis A. Berger i A. lechuguilla Torr. 
Alguns autors proposen aquesta planta com a varietat d’A. 
lechuguilla, però és de morfologia força diferent –fulles es-
tretes de fins a 125 cm de longitud, de color verd clar o gri-
senc, amb dents blanquinoses (Thiede, 2001)–. El grup de 
plantes del Saler es troba en una zona relativament oberta al 
costat de la carretera, just per fora d’una franja arbustiva alta 
de llentiscle amb alguns pins joves, a prop d’altres atzavares 
(A. americana L. subsp. americana i A. ingens var. picta A. 
Berger). Encara que recentment hem trobat aquesta planta 
cultivada al jardí de l’edifici històric de la Universitat de Bar-

celona, no sembla que sigui una planta massa emprada com 
a ornamental.

 
Agave lophantha Schiede
GIRONA, Alt Empordà: Cadaqués, al km 15,1 de la carrete-
ra GI-614, al talús de la banda esquerra direcció Cadaqués, 
31TEG217823, 100 m, 22-XI-2016, C. Gómez-Bellver, J. 
López-Pujol & N. Nualart (BC 990425). Un adult, quatre 
juvenils i cinc rebrots, amb Cotyledon orbiculata (Fig. 1c); 
TARRAGONA, Tarragonès: Tarragona, urbanització Escor-
pí, 31TCF589561, 65 m, 5-IV-2015, J. López-Pujol, vidi vi-
vam. Petit nucli de rosetes fa anys cultivades, de les quals tres 
presentaven inflorescència madura i una l’escap en formació, 
on vam observar diverses noves plantes joves per reproduc-
ció vegetativa, amb altres atzavares: Agave difformis, Agave 
salmiana var. ferox i Agave sisalana s.l. (Fig. 1d); ibídem, 
a uns 100 m de l’anterior nucli, 31TCF590560, 64 m, 5-IV-
2015, J. López-Pujol, vidi vivam. Persistent de cultiu abando-
nat, on també s’observa reclutament, amb altres aŀlòctones: 
Agave sisalana s.l., Aloe maculata, Aptenia ‘Red Apple’ i 
Kalanchoe × houghtonii.

(Agavaceae, Mèxic) Ocasional. Primera cita per a Tarra-
gona.

Pertany al subgènere Littaea (Gentry, 1982; Thiede, 2001) 
d’inflorescència espiciforme. L’única cita europea coneguda 
d’aquesta planta fins al moment correspon a la d’Aymerich 
(2015) de Llançà (Alt Empordà). Aportem tres noves loca-
litats per a Catalunya, d’on confirmem la seva presència a 
Girona i donem primeres cites per a Tarragona.

Albizia julibrissin Durazz.
VALÈNCIA, Horta Nord: Rocafort, urbanització Santa Bàr-
bara, en una banda de la CV-310, 30SYJ211808, 84 m, 23-
VII-2018, C. Burguera, C. Gómez-Bellver, J. López-Pujol, E. 
Mestre & N. Nualart, vidi vivam. Un individu adult en flora-
ció.

(Fabaceae subf. Mimosoideae, centre i est d’Àsia) Ocasio-
nal. Naturalitzada localment.

Ha estat citada com a escapada en algunes localitats del li-
toral català (Oliver, 2006; Royo, 2006). Pel que fa al País Va-
lencià, sense donar cites concretes, Mateo & Crespo (2014) 
la consideren assilvestrada a terra baixa, i Mateo et al. (2015) 
comenten que excepcionalment pot trobar-se algun exemplar 
escapat o més o menys assilvestrat prop de zones habitades. 
Només l’hem trobat citada del Pinós a Alacant per A. Navar-
ro i J.C. Cristóbal el 1996 (GBIF, https://www.gbif.org, plec 
ABH 32766-1). Aportem aquí una localitat concreta per a la 
província de València.

Aspidistra elatior Blume
BARCELONA, Baix Llobregat: Collbató, riera de Can Dal-
mases, 31TDG005018, 358 m, 3-V-2018, P. Farelo, C. Gó-
mez-Bellver, N. Ibáñez, J. López-Pujol & S. Pyke (BC-HV 
973076). A la llera de la riera, ara sense curs d’aigua, a la 
base d’una paret coberta de vegetació lianosa, en una zona 
ombrívola i humida (Fig. 2a).
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(Asparagaceae, est d’Àsia) Ocasional. Primera cita per a 
Catalunya.

Plantada amb certa freqüència en jardins públics i particu-
lars, no tolera bé la insolació directa i requereix d’un ambi-
ent relativament humit. Els individus observats procedeixen 
d’abocaments d’habitatges propers, en un entorn propici per 
a la seva persistència. Segona cita peninsular, observada prè-
viament el 2001 a Serra, a la província de València (Guillot, 
2003).

Bouteloua dactyloides (Nutt.) Columbus
GIRONA, Selva: Sant Feliu de Buixalleu, Gaserans, 
31TDG674205, 75 m, 29-IX-2018, J. Gestí (HGI 23967). En 
un solar prop de l’ajuntament, ocupant ca. 4 m2 (Fig. 2b-c).

(Poaceae, Amèrica del Nord) Ocasional. Primera cita per a 
la província de Girona.

Gramínia de baix requeriment hídric i tolerant a la inso-
lació i al trepig que es fa servir per a gespes de baix man-
teniment. Va ser citada per primer i únic cop a la península 

Figura 1. a) Abutilon grandifolium, Alella de Mar; b) Agave albomarginata, el Saler; c-d) A. lophantha, Cadaqués i urbanització Escorpí, respecti-
vament. Fotos: C. Gómez-Bellver (a-c), J. López-Pujol (d).

a b

c d
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Ibèrica de la riera de Torrelles al Baix Llobregat (Álvarez et 
al., 2016), i a la resta del sud d’Europa només a Grècia (Ari-
anoutsou et al., 2010). Planta dioica de la que s’han observat 
els dos peus, d’espigues força diferents.

Casuarina cunninghamiana Miq.
BARCELONA, Barcelonès: Barcelona, Montjuïc, sot de la 
Foixarda, al costat de l’hípica, 31TDF289799, 53 m, 6-IV-
2018, S. Pyke, J.M. Montserrat, J. López-Pujol, N. Ibáñez & 
C. Gómez-Bellver, vidi vivam. Individus de diferents mides, 
des de plantes joves fins a altres de prop de 2 m, creixent a 
prop de la bassa d’aigua; ibídem, a les escales de pujada cap 
a l’estadi olímpic, 31TDF290798, 81 m, 13-VII-2017, P. Fa-
relo, C. Gómez-Bellver & N. Ibáñez, vidi vivam. Prop d’una 

dotzena de plantes de 10-30 cm creixent a la base d’alguns 
graons (Fig. 2d); Barcelona, a prop de la porta d’entrada de 
l’edifici Prevosti de la Facultat de Biologia, 31TDF264819, 
66 m, 21-IX-2017, C. Gómez-Bellver & A. Moreno (BCN 
143485). Planta d’uns 40 cm, en una petita esquerda del for-
migó del terra; l’explicació més versemblant de la seva pre-
sència és l’anemocòria de les seves llavors alades; VALÈN-
CIA, Ciutat de València: al sud de Pinedo, a la rotonda que 
enllaça la CV-5010 amb la CV-499, 30SYJ292654, 3 m, 22-
VII-2018, C. Burguera, C. Gómez-Bellver, J. López-Pujol, E. 
Mestre & N. Nualart, vidi vivam. Un exemplar d’uns 70 cm, 
en una zona viària, creixent en una població d’Agave four-
croydes persistent de cultiu (Fig. 2e); Camp de Túria: Bétera, 
voltants de la urbanització Providència, 30SYJ196842, 86 

Figura 2. a) Aspidistra elatior, Collbató; b-c) Bouteloua dactyloides, S. Feliu de Buixalleu, espiga mascle (b) i femella (c); d-e) Casuarina cunning-
hamiana, Montjuïc i València, respectivament. Fotos: J. López-Pujol (a), J. Gesti (b-c), C. Gómez-Bellver (d-e).

C. GÓMEZ-BELLVER ET AL.
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Figura 3. a) Crassula arborescens, Salou; b) Cucurbita moschata, S. Vicenç dels Horts; c) Cylindropuntia leptocaulis, Pira; d-e) Echinopsis oxygo-
na, Pira, a una banda de la carretera C-241d i per sobre del Camí Vell, respectivament; f) Erythrostemon gilliesii, Anglesola. Fotos: J. López -Pujol 
(a), C. Gómez-Bellver (b-f).

NOVES DADES PER A LA FLORA AŀLÒCTONA DE CATALUNYA I DEL PAÍS VALENCIÀ
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m, 23-VII-2018, C. Burguera, C. Gómez-Bellver, J. López-
Pujol, E. Mestre & N. Nualart. Una planta juvenil a prop de 
la carretera en una zona de cases baixes i erms ruderals.

(Casuarinaceae, nord-est d’Austràlia) Ocasional.
Arbre utilitzat com a ornamental, de ràpid creixement so-

bretot en ambients riparis on, a la seva àrea nativa, pot ser 
una espècie dominant (Potgieter et al., 2014). Encara que no 
és el seu hàbitat més adient, hem observat una certa capaci-
tat d’aquesta espècie per a créixer en esquerdes en substrats 
rocallosos i fins i tot de ciment. De fet ja va ser citada de 
la ciutat de Barcelona per Casasayas (1989) i n’és coneguda 
l’aparició esporàdica de plançons en diversos punts de la ciu-
tat, alguns reportats aquí; aspecte fins ara mal documentat en 
publicacions. Es troba subespontània principalment al sud i 
al litoral mediterrani de la península Ibèrica (Rocha, 1990). 
Aportem més cites per a Catalunya i el País Valencià i, per 
a aquest darrer, proporcionem la primera observació per a la 
comarca del Camp de Túria. És una planta que sembla ben 
adaptada a les nostres contrades, on és molt probable que 
augmenti la seva presència, sobretot a prop de les àrees on es 
cultiva, i que a Sud-àfrica ha mostrat caràcter invasor (Potgi-
eter et al., 2014).

Crassula arborescens (Mill.) Willd.
TARRAGONA, Tarragonès: Salou, punta del Lari, 31TCF 
445476, 13 m, 30-IV-2018, J. López-Pujol (BC-HV 973049). 
En un replà en penya-segat litoral, un sol individu acompa-
nyat d’altres plantes crasses aŀlòctones: Crassula multicava, 
Crassula ovata i Kalanchoe × houghtonii (Fig. 3a).

(Crassulaceae, Sud-àfrica) Ocasional. Primera cita comar-
cal (Tarragonès).

Planta citada de Catalunya al sud de Tarragona (comar-
ques del Baix Ebre i el Montsià) (Torres et al., 2003; Royo, 
2006) i del País Valencià a Castelló (Royo, 2006) i València 
(BDBCV, http://www.bdb.gva.es amb dues citacions, S. Fos 
& J.E. Oltra el 2010 i S. Fos el 2011). Aquesta espècie té una 
certa semblança –sense la inflorescència– amb Cotyledon or-
biculata, de fulles més grosses, i de vegades ha estat confosa 
amb Crassula ovata, amb la que vam podem comprovar in 
situ la diferència foliar respecte C. arborescens, amb hidà-
todes vermellosos marcats i amb un fi revestiment pruïnós 
característic (Jaarsveld, 2003) (veure detalls a la Fig. 3a).

Cucurbita moschata Duchesne
BARCELONA, Baix Llobregat: Sant Vicenç dels Horts, 
marge dret del Llobregat, a uns 500 m riu avall des de la de-
sembocadura de la riera de Torrelles, 31TDF185818, 9 m, 
8-VII-2015, H. Álvarez & C. Gómez-Bellver (BCN 123451). 
Diversos individus de petita mida, amb poques fulles, dis-
persos a la zona, sobre terreny argilós amb petits còdols (Fig. 
3b).

(Cucurbitaceae, nord d’Amèrica del Sud) Ocasional. Pri-
mera cita comarcal (Baix Llobregat).

S’ha citat recentment a Escandinàvia el 2010 i a Bèlgi-
ca el 2014 (on és considerada molt rara i efímera; Verloove, 
2018), a Portugal (Verloove & Alves, 2016), i també apareix 

al darrer checklist de la flora aŀlòctona d’Itàlia (Galasso et 
al., 2018). A Catalunya només es coneixia la cita de Terrassa 
(Casasayas, 1989) i la referència, sense cita concreta, de la 
comarca de la Garrotxa a Girona (Oliver, 2009), en marges 
d’horts i rius. Es considera cultivada i temporalment assil-
vestrada al País Valencià (Mateo et al., 2015). Encara que 
aquesta espècie consta al llistat de la Sinopsis de la Flora 
Alóctona Española (Sanz et al., 2004) no trobem referències 
concretes de la resta de la península Ibèrica, a part de les po-
ques esmentades.

Cylindropuntia leptocaulis (DC.) F.M. Knuth
TARRAGONA, Conca de Barberà: Pira, en una banda de la 
carretera C-241d, 31TCF500875, 406 m, 10-VII-2018, C. 
Burguera, C. Gómez-Bellver, J. López-Pujol & N. Ibáñez 
(BC-PV 973173). Grup nombrós de plantes en un talús, ocu-
pant uns 20 m2, convivint amb altres plantes crasses, la majo-
ria persistents de cultiu (Fig. 3c).

(Cactaceae, sud-oest d’Amèrica del Nord). Ocasional. Pri-
mera cita comarcal (la Conca de Barberà).

 Aquest cactus només ha estat citat a Europa al litoral est 
i nord-est de la península Ibèrica, a les províncies de Tarra-
gona (Aymerich & Gustamante, 2015; Aymerich, 2016a) i de 
València (Guillot et al., 2009a; BDBCV, citat per G. Balles-
ter, V. Deltoro i P. Luna els anys 2012, 2013 i 2017, respec-
tivament).

Echinopsis oxygona (Link) Zucc. ex Pfeiff. & Otto
TARRAGONA, Conca de Barberà: Pira, en una banda de la 
carretera C-241d, 31TCF500875, 406 m, 10-VII-2018, C. 
Burguera, C. Gómez-Bellver, J. López-Pujol & N. Ibáñez 
(BC-PV 973157). Grup de plantes antigament cultivades en 
un talús, on han aparegut diversos individus nous creixent a 
la base d’unes atzavares i amb restes de floració recent (Fig. 
3d); ibídem, al pendent d’un petit turó dominat per una pine-
da poc densa, per sobre del Camí Vell, 31TCF496872, 407 m, 
10-VII-2018, C. Burguera, C. Gómez-Bellver, J. López-Pujol 
& N. Ibáñez (BC-PV 973045). Sis o set individus, distribuïts 
aïlladament en una àrea d’uns 50-60 m2 (Fig. 3e).

(Cactaceae, Amèrica del Sud) Ocasional. Primera cita per 
a Catalunya.

Gènere sud-americà que compta ja amb cinc espècies al 
territori estudiat. De flors blanques, té una aparença semblant 
a Echinopsis eyriesii (Turpin) Pfeiff. & Otto, espècie amb 
la qual es podria confondre, tot i que aquesta darrera té les 
flors de color vermell clar o lila (Anderson, 2001). Només 
citada d’Europa de dues localitats del País Valencià, a Beni-
càssim (Castelló) i Cullera (València) (Laguna et al., 2014), 
i de la que s’han trobat poblacions naturalitzades a Austràlia, 
les illes Galápagos i Sud-àfrica (Cheek & Crouch, 2015). La 
fase final de l’antesi observada a les dues poblacions denota 
una bona adaptació als terrenys on l’hem trobada.

Erythrostemon gilliesii (Wall ex Hook.) Klotzsch [≡ Caesal-
pinia gilliesii (Wall ex Hook.) D. Dietr.]

LLEIDA, Urgell: Anglesola, al sud del poble, 31TCG400126, 
326 m, 10-VII-2018, C. Burguera, C. Gómez-Bellver, N. 

C. GÓMEZ-BELLVER ET AL.



29

Butlletí ICHN 83, 2019

GEA, FLORA ET FAUNA

Ibáñez & J. López-Pujol, vidi vivam. Dos individus en flor, 
escapats a pocs metres d’un habitatge rústic (Fig. 3f). 

(Fabaceae, Amèrica del Sud) Ocasional. Primera cita per a 
la província de Lleida.

Planta que apareix com a subespontània de forma disper-
sa al sud d’Europa (Arianoutsou et al., 2010; Galasso et al., 
2018). A Catalunya s’ha citat de Tarragona (Royo, 2006) i de 
les províncies valencianes d’Alacant (Serra, 2007; BDBCV, 
citat per J. Aragoneses i L. Serra els anys 2017 i 2014, res-
pectivament) i València (Peña et al., 2017; BDBCV, citat per 
G. Mateo el 2006, A. Peña el 2012 i E. Laguna el 2013).

Euryops chrysanthemoides (DC.) B. Nord. × E. pectinatus 
(L.) Cass.

GIRONA, Alt Empordà: l’Escala, al NE del poble, petit barri 
de cases baixes, molt a prop de la GI-623, 31TEG102629, 27 
m, 22-II-2018, C. Gómez-Bellver, J. López-Pujol & N. Ibáñez 
(BC 973262, BCN 149497), almenys dos arbusts de més de 
1,5 m d’alçada molt intricats, amb moltes fulles glabres però 
defoliats a la base, amb flors llargament pedunculades als ex-
trems de les branques, en un talús d’un bosquet esclarissat 
(Fig. 4a).

(Asteraceae, híbrid de parentals sud-africans) Ocasional. 
Primera cita europea.

Arbust ramificat, glabre –les parts joves poden ser inici-
alment canescents o piloses que amb el temps es tornen gla-
bres–, de fulles pectinades, gairebé pinnatipartides, amb lò-
buls linears. Forma capítols llargament pedunculats, de flors 
grogues. D’acord amb la monografia del gènere de Nordestam 
(1968), els exemplars trobats corresponen a l’híbrid Euryops 
chrysanthemoides (DC.) B. Nord. × E. pectinatus (L.) Cass. 
Malgrat ser estèril –forma aquenis immadurs–, aquest autor 
va observar que es podia generar de forma espontània a partir 
dels dos parentals cultivats en jardins i que es podia reproduir 
fàcilment mitjançant esqueixos, el que donava com a resultat 
una planta valuosa com a ornamental, sobretot perquè tenia 
flor tot l’any. Les dues espècies parentals tenen aspecte simi-
lar, però E. pectinatus és una planta generalment molt pilosa, 
amb abundant papus a la base de les flors tubuloses, mentre 
que E. chrysanthemoides és glabre i no presenta papus. Vam 
comprovar que les fulles de les plantes de l’Escala tenien pe-
cíols de mida intermèdia entre les dues espècies progenitores 
(més llargs que a E. chrysanthemoides i més curts que a E. 
pectinatus), i que presentaven papus a les flors, però no tan 
abundant com a E. pectinatus.

E. pectinatus es considera escapada a Nova Zelanda (Hee-
nan et al., 2004), mentre que E. chrysanthemoides ha estat ci-
tada com a ocasional a València (Peña et al., 2017) i Portugal 
(Verloove & Alves, 2016) i com a naturalitzada a Austràlia 

Figura 4. a) Euryops chrysanthemoides × E. pectinatus, l’Escala,; b-d) Koelreuteria paniculata, Montjuïc, Castelldefels i platja d’Alboraia, respec-
tivament; e) Malephora purpureocrocea, Barcelona; f) Mammillaria elongata, Pira. Fotos: C. Gómez-Bellver (a-f).
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(Thompson, 2006). Per altra banda, no trobem cap informa-
ció de l’híbrid com a introduït a cap territori, encara que és 
probable que s’hagi confós amb algun dels parentals. L’ús 
en jardineria d’aquestes tres plantes tant a nivell públic com 
privat ens fa pensar en nous episodis de subespontaneïtat al 
territori durant els propers anys.

Furcraea selloa K. Koch
VALÈNCIA, Horta de València: el Saler, a la vora dreta de 
la carretera CV-500 direcció al càmping, 30SYJ294635, 3 
m, 22-VII-2018, C. Burguera, C. Gómez-Bellver, J. López-
Pujol, E. Mestre & N. Nualart (BC-HV 973191). Adult in-
cipientment atacat pel morrut, a la vora de diverses plantes 
d’Agave americana subsp. americana, algunes mortes per la 
mateixa causa.

(Agavaceae, possiblement Guatemala) Ocasional. Segona 
cita per al País Valencià.

De la península Ibèrica se’n coneixen naturalitzades Fur-
craea foetida (L.) Haw. i F. selloa, la primera només de Por-
tugal i la segona de València i Portugal (Aedo, 1986; Sequeira 
et al., 2011; Guillot et al., 2016) i recentment F. parmentie-
ri (Roezl ex Ortgies) García-Mend., de Galícia (González-
Martínez, 2016). Furcraea selloa és freqüentment emprada 
com a ornamental en jardineria –sovint la forma marginata–, 
i ocasionalment es pot escapar de cultiu. L’exemplar trobat 
correspon a la forma verda (no variegada), així com la cita 
precedent del País Valencià (Guillot et al., 2016).

Koelreuteria paniculata Laxm.
BARCELONA, Barcelonès: Barcelona, Montjuïc, c/ dels Tres 
Pins, prop de la cruïlla amb c/ Font i Quer, 31TDF298798, 
119 m, 21-VI-2016, C. Gómez-Bellver (BC 955825, BCN 
133402). Dos individus d’1,60-1,80 m amb unes 10 plantes 
joves, en una àrea d’uns 12 m2 en un talús herbaci ruderalit-
zat, i una petita planta d’uns 60 cm a l’altra banda del carrer, 
en ambient similar (Fig. 4b); Baix Llobregat: Castelldefels, 
urbanització a la part alta del Ratpenat, 31TDF098687, 98 
m, 27-IV-2018, H. Álvarez & C. Gómez-Bellver, vidi vivam. 
Dos individus, d’1,60-1,80 m, a la part alta d’un talús, en una 
zona de moviment de terres per a la construcció de cases uni-
familiars (Fig. 4c); VALÈNCIA, Horta Nord: desembocadu-
ra del riu Carraixet, nord de la platja d’Alboraia als voltants 
de l’ermita dels Peixets, 30SYJ300758, 2 m, 23-VII-2018, C. 
Burguera, C. Gómez-Bellver, J. López-Pujol, E. Mestre & N. 
Nualart, vidi vivam. En un herbassar ruderalitzat, en fructifi-
cació (Fig. 4d); VALÈNCIA, Horta Oest: Xirivella, al sud-est 
de la població, a prop de la vora del Túria, 30SYJ225705, 23 
m, 24-VII-2018, C. Burguera, C. Gómez-Bellver, J. López-
Pujol, E. Mestre & N. Nualart, vidi vivam.

(Sapindaceae, Corea, Vietnam i Xina) Ocasional. Primera 
cita comarcal (el Barcelonès).

Apareix com a naturalitzada de forma dispersa a la penín-
sula Ibèrica (Muñoz & Navarro, 1986; Sanz et al., 2004) i 
mostra un cert caràcter invasor local al sud dels Estats Units 
(Gilman & Watson, 2007) i Sud-àfrica (Henderson, 2007). 
S’ha reportat dels municipis valencians d’Alboraia, Catarro-
ja i Paterna (Laguna & Ferrer-Gallego, 2012; Ferrer-Gallego 

et al., 2016; Peña et al., 2017); a Catalunya ha estat citada de 
la província de Barcelona a Barcelona ciutat i a la muntanya 
de Montjuïc, però també a la Garriga i Puig-reig, i a Girona a 
Castellfollit de la Roca (Casasayas, 1989; Aymerich, 2013).

Malephora purpureocrocea (Haw.) Schwantes [= M. crocea 
(Jacq.) Schwantes]

BARCELONA, Barcelonès: Barcelona, vorera al c/ de Sa-
bino Arana, 31TDF269819, 67 m, 24-IV-2018, C. Gómez-
Bellver (BC 973087). Una planta en floració, i observada en 
fructificació 10 dies després (Fig. 4e).

(Aizoaceae, Sud-àfrica) Ocasional. Primera cita per a la 
província de Barcelona. 

Espècie considerada per alguns autors com a varietat de 
Malephora crocea (Jacq.) Schwantes (p. ex. Ferren et al., 
1981; McIntosh, 2011; Scholz et al., 2013) basant-se prin-
cipalment en la coloració dels pètals, entre vermellosa i por-
pra. Malephora crocea és una planta mal coneguda i possi-
blement conespecífica d’altres espècies del gènere segons 
recents flores sud-africanes (Klark, 2012, 2013), mentre que 
Hartmann (2017), a la revisió de la família, indica que no es 
coneix l’ecologia ni la seva distribució a Sud-àfrica.

La diferent tonalitat dels pètals sembla un caràcter poc sò-
lid per a diferenciar les dues espècies, sobretot si tenim en 
compte que al llarg del període de floració pot anar canviant 
(Ferren et al., 1981). Creiem, doncs, que si bé es pot parlar de 
varietats, tots dos tàxons s’haurien de considerar la mateixa 
espècie. En aquest cas el nom prioritari seria M. purpureo-
crocea (Haw.) Schwantes [basiònim: Mesembryanthemum 
purpurocroceum Haw., Observ. Mesembryanthemum 2: 257. 
1795] respecte a M. crocea [basiònim: M. croceum Jacq., 
Fragm. Bot. 17 (t. 11). 1800].

Dins el nostre àmbit d’estudi ha estat citada generalment 
com a M. crocea, amb distribució litoral, d’Alacant (Gui-
llot et al., 2009b, com a M. purpureocrocea; BDBCV, amb 
dues citacions, J. Pérez el 2013 i E. Laguna et al. el 2017), 
de Girona (Pyke, 2008; Gómez et al., 2010; Giménez, 2012; 
Aymerich, 2016c) i de Tarragona (Aymerich & Gustamante, 
2015).

Vam observar aquesta planta en un ambient totalment urbà, 
creixent entre una vorera molt estreta i la calçada d’un carrer 
asfaltat, on semblava prou adaptada. No l’hem vist plantada 
als voltants, a diferència d’altres aizoàcies ornamentals.

Mammillaria elongata DC.
TARRAGONA, Conca de Barberà: Pira, al pendent del pe-
tit pujol per sobre del Camí Vell, 31TCF496872, 405 m, 10-
VII-2018, C. Burguera, C. Gómez-Bellver, J. López-Pujol & 
N. Ibáñez (BC-PV 973077). Individu format per un agregat 
compacte d’unes 25 tiges de fins a 15 cm, en una clariana 
d’un talús amb marcat pendent dins d’una pineda esclarissa-
da (Fig. 4f).

(Cactaceae, Mèxic als estats de Guanajuato, Hidalgo i 
Querétaro) Ocasional. Primera cita per a Catalunya.

Fins ara només havia estat citada el 2014 de Nàquera a 
València (Laguna et al., 2014) com a primera cita europea. 
Actualment es coneix també d’Itàlia, on es considera natura-
litzada localment (Galasso et al., 2018).
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Morus kagayamae Koidz.
BARCELONA, Barcelonès: Montjuïc, al nord del cementiri, 
31TDF294789, 104 m, 09-XI-2017, N. Ibáñez, P. Farelo & 
C. Gómez-Bellver (BC 973263). Peu jove de prop de 2 m, en 
una obaga a la vora d’una petita riera seca, en un indret molt 
ruderalitzat.

(Moraceae, Japó) Ocasional. Primera cita per a Catalu-
nya.

Aquesta morera ornamental ha estat considerada com 
una varietat de Morus alba L. però sembla més relacionada 
amb M. australis Poir. –del grup Dolychostylae de Koidzumi 
(1917), d’estils florals llargs– que no pas amb M. alba i M. 
nigra L. –del grup Macromorus, d’estils curts– (Laguna & 

Ferrer-Gallego, 2014). Considerant possibles hibridacions, al 
treball d’aquests darrers autors es distingeix Morus austra-
lis, de fulles molt llustroses, amb lòbuls apiculats (els cen-
trals molt més llargs que els laterals) i revers amb pilositat 
abundant amb tricomes, de M. kagayamae, de fulles sense 
brillantor, amb lòbuls molt apiculats, sobretot a les fulles més 
terminals, i revers gairebé sense pèls ni tricomes. El cultivar 
‘Fruitless’, que produeix només flors masculines, és el més 
emprat en jardineria a la península Ibèrica (Guillot, 2009). 
Aquesta morera ha estat citada com a escapada a València 
(Laguna & Ferrer-Gallego, 2014) i Itàlia (Galasso et al., 
2018). A Montjuïc vam veure plantes cultivades d’aquesta 
espècie en fruit, on eren molt visibles les restes d’estils molt 
sobresortints de les sorosis.

Figura 5. a-b) Nephrolepis cordifolia, S. Cugat del Vallès i Montjuïc, respectivament; c) Oenothera lindheimeri, Barcelona; d-e) Opuntia chloroti-
ca, Collbató; f) Paraserianthes lophantha, Montjuïc. Fotos: H. Álvarez (a), C. Gómez-Bellver (b-d,f), N. Ibáñez (e).
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Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl
BARCELONA, Barcelonès: Sant Cugat del Vallès, riera de 
Sant Medir a la serra de Collserola, 31TDF266882, 215 m, 
9-VII-2017, H. Álvarez, vidi vivam. Un individu a la vora 
d’un camí forestal (Fig. 5a); Barcelona, Montjuïc, camí de 
la Foixarda, 31TDF287797, 58 m, 13-VII-2017, C. Gómez-
Bellver, N. Ibáñez & P. Farelo (BC 990559, BCN 143181). 
Diversos individus a la banda d’una gran paret de roca, la 
majoria a la base i alguns a uns 3 a 8 m d’altitud, amb Teco-
maria capensis (Fig. 5b); Vallès Occidental: Montcada i Rei-
xac, en una banda de la C-17, 31TDF319922, 55 m, 17-VII-
2017, J. Altimira, vidi vivam. En un contrafort de formigó en 
una banda de la carretera.

(Nephrolepidaceae, Àsia i Oceania) Ocasional.
Aportem noves dades per a la ciutat de Barcelona i roda-

lies, on va ser trobada per primer cop el 2007 prop del riu 
Besòs (Pyke, 2008). Falguera força popular en jardins do-
mèstics, la qual cosa fa que probablement en el futur es vagin 
trobant noves plantes escapades a ambients rupícoles i parets 
o murs artificials a les poblacions on es cultiva.

Oenothera lindheimeri (Engelm. & A. Gray) W.L. Wagner 
& Hoch

BARCELONA, Barcelonès: Barcelona, les Glòries, a la ban-
da nord, 31TDF319837, 13 m, 12-IX-2018, C. Gómez-Bell-
ver (BC 844048, BCN 149499), grup compacte de plantes en 
flor que creixen al llarg de ca. 35-37 m a tocar de la reixa me-
tàŀlica provisional que delimita una gran zona d’obres, sobre 
terres remogudes i amb diverses espècies de plantes ruderals 
oportunistes (Fig. 5c).

(Onagraceae, sud dels Estats Units) Ocasional. Primera 
cita per a la província de Barcelona.

Plantada en jardins i zones verdes urbanes. Els precedents 
al territori com a planta ocasional són relativament recents, on 
s’ha citat a Alacant (Crespo et al., 2013; Sánchez et al., 2017) 
i a Tarragona (Aymerich & Gustamante, 2016; P. Barnola & 
F. Caralt, 2016, com. pers.). A la resta de la península Ibèrica 
s’ha observat a Andalusia (Sánchez & Verloove, 2015) i al 
sud de Portugal (Verloove & Sánchez-Gullón, 2012). El rà-
pid establiment i creixement de la població barcelonina indi-
ca una bona predisposició d’aquesta espècie a naturalitzar-se 
en aquest tipus d’ambient.

Opuntia chlorotica Engelm. & J.M. Bigelow
BARCELONA, Baix Llobregat: Collbató, a prop de la riera 
de Can Dalmases, 31TDG003019, 364 m, 3-V-2018, P. Fa-
relo, C. Gómez-Bellver, N. Ibáñez, J. López-Pujol & S. Pyke 
(BC-HV 973082), revisitat en flor el 9-VI-2018, N. Ibáñez. 
Planta de gran mida a la part alta d’un talús, en una gespa, 
prop de la riera, en fructificació (Fig. 5d-e). 

(Cactaceae, sud-est dels Estats Units i estat de Sonora al 
nord-est de Mèxic) Ocasional. Primera cita a la península 
Ibèrica.

La planta observada correspon a la descripció d’Anderson 
(2001) i a la determinació segons la clau de Guiggi (2008). 
A la resta d’Europa només ha estat citada d’Itàlia (Galasso 

et al., 2018), com a ocasional. Vam identificar exemplars 
d’aquesta espècie cultivats en un habitatge proper situat a uns 
200 m de la població silvestre.

Paraserianthes lophantha (Willd.) I.C. Nielsen 
BARCELONA, Barcelonès: Montjuïc, camí per sota del ce-
mentiri, per sobre del Sot del Migdia, 31TDF289787, 80 m, 
1-VI-2016, S. Pyke, N. Ibáñez, J. López-Pujol & P. Farelo 
(BC 956032), revisitat el 9-XI-2017 (BCN 143487). Diver-
sos individus adults amb reclutament a punt de florir i encara 
amb llegums persistents de l’any anterior (Fig. 5f). 

(Fabaceae subf. Mimosoideae, Amèrica del Sud) Natura-
litzada localment. Primera cita per a Catalunya.

Al País Valencià va ser observada per primer cop el 1991 a 
Teulada, Alacant (Nebot & Mateo, 1993), encara que actual-
ment s’ha citat a les tres províncies valencianes (Sanz et al., 
2011). De la resta de la península Ibèrica es coneix naturalit-
zada a diverses localitats de Galícia (Pino et al., 2011) i de 
Portugal (Marchante et al., 2008).

Phymosia umbellata (Cav.) Kearney
BARCELONA, Barcelonès: Montjuïc, jardins del Mirador, 
al vessant nord-est cap al port, 31TDF305798, 114 m, 17-III-
2017, C. Gómez-Bellver, vidi vivam. Alguns grans arbusts en 
flor, en un lloc inaccessible degut a unes reixes metàŀliques i 
a un fort pendent (Fig. 6a).

(Malvaceae, Mèxic) Ocasional.
Va ser indicada com a novetat de la península Ibèrica a 

la serra de Collserola de Barcelona el 2014 (Gómez-Bellver 
et al., 2016). La nova localitat que aportem es troba a ca. 8 
km de la primera, a la part alta de la muntanya de Montjuïc, 
on hem observat aquesta espècie cultivada sobretot al ves-
sant marítim. A Europa només la coneixem citada de Rodes a 
Grècia com a casual (Galanos, 2015).

Proboscidea louisianica (Mill.) Thell.
BARCELONA, Baix Llobregat: Sant Boi de Llobregat, 
Camps Blancs, 31TDF188766, 55 m, 28-IX-2018, H. Álva-
rez (BC 973089, BCN 149503). Exemplar solitari en flora-
ció, acompanyat d’espècies ruderals nitròfiles, situat en el 
talús d’un solar sense manteniment (Fig. 6b). 

(Martyniaceae, Mèxic i sud dels Estats Units) Ocasional. 
Primera cita per a Catalunya.

Planta anual cultivada com a ornamental pels seus fruits 
característics, amb dos apèndixs en forma de llarga banya 
corbada, que es poden consumir com a verdura. Es troba na-
turalitzada a Europa, la Xina i Austràlia, al centre i oest de la 
península Ibèrica (Paiva, 2001) i a es Mercadal a Menorca 
(Fraga et al., 2001), i ha estat citada puntualment a Bellús, a 
la província de València (Conca et al., 2002).

Ptelea trifoliata L.
BARCELONA, Barcelonès: Barcelona, Montjuïc, pineda a 
la vora del castell, 31TDF298791, 170 m, 11-XII-2018, H. 
Álvarez & C. Gómez-Bellver (BC 973488). Individus joves, 
de 0,80-1,20 m, en tres punts de la pineda, separats uns 25-30 
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Figura 6. a) Phymosia umbellata, Montjuïc; b) Proboscidea louisianica, S. Boi de Llobregat; c) Ptelea trifoliata, Montjuïc. d) Rosa multiflora, 
Molins de Rei; e-f) Siphonostylis unguicularis, font de la Pineda (var. alba) i Molins de Rei, respectivament. Fotos:  C. Gómez-Bellver (a,c-e), H. 
Álvarez (b,f).
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m entre ells, amb juvenils de Celtis australis i Olea europaea 
(Fig. 6c).

(Rutaceae, Amèrica del Nord) Ocasional. Primera cita per 
a la península Ibèrica.

Arbre de no més de 8-9 m o arbust gran, de fulles aro-
màtiques, alternes, trifoliades, que produeix sàmares més o 
menys orbiculars, molt semblants a les dels oms. Espècie in-
troduïda a Europa el 1704 (Fournier, 1951-1952) i emprada 
com a ornamental a la península Ibèrica (Sánchez de Loren-
zo, 2007; Guillot et al., 2009c) encara que al nostre territori 
d’estudi sembla poc cultivada. A la resta d’Europa es coneix 
com a casual d’Itàlia (Pignatti, 1982; Galasso et al., 2018), 
Bèlgica –introduïda el 1959 (Verloove, 2006) i naturalitzada 
localment (Verloove & Lambinon, 2014)–, França i altres pa-
ïsos al centre i nord del continent, bé escapada o naturalitzada 
(DAISIE, 2019; EURO+MED PlantBase, 2019). Les plantes 
de Montjuïc no presentaven òrgans reproductors, però vam 
poder confirmar-ne la identitat amb la monografia del gènere 
de Bailey (1962) i contrastant la mostra amb un plec americà 
dipositat a l’herbari BC.

Rosa multiflora Thunb.
BARCELONA, Baix Llobregat: Molins de Rei, riera de Vall-
vidrera (la Rierada), serra de Collserola, 31TDF205875, 102 
m, VIII-2018, H. Álvarez, vidi vivam; ibídem, riera de Vallvi-
drera, tram entre Can Santoi i Can Campreciós, 100 m, 21-
IX-2018, H. Álvarez & C. Gómez-Bellver (BC-PV 844051, 
BCN 149502). Plantes arbustives naturalitzades al llarg de 
prop d’un quilòmetre al sotabosc de vernedes amb oms a la 
riba de la riera, acompanyades de Carex pendula, Equisetum 
telmateia, Hedera helix i Smilax aspera; només hem obser-
vat un individu en fructificació (Fig. 6d).

(Rosaceae, est d’Àsia) Naturalitzada amb caràcter invasor. 
Primera cita per a la península Ibèrica.

Arbust de tiges arcuades que pot créixer per sobre d’altres 
plantes, caracteritzat per la presència de bràctees pectinades 
a la base de les fulles, aquestes 5-9 pinnades. Planta molt po-
pular com a ornamental, que actualment es troba naturalit-
zada, sovint com a invasora, a bona part d’Europa –Bèlgica 
(Verloove, 2006), França (Caillon & Lavoué, 2016), Itàlia 
(Galasso et al., 2018), República Txeca (Pyšek et al., 2012)–, 
Canadà (Amanda, 2018), Sud-àfrica (Baard & Kraaij, 2014) 
i els Estats Units. En aquest darrer territori es va introduir 
a finals del s. XIX per a fer tanques, fixar sòls i augmentar 
localment la vida silvestre, principalment d’ocells atrets pels 
fruits, però a on els darrers anys s’han fet grans despeses 
en remoció d’aquesta invasora (Amrine, 2002; Jesse et al., 
2006). Pot créixer en una àmplia gamma de sòls i ambients, 
des d’indrets ruderals o marges de camins fins a boscos, on 
sembla que tolera bé un cert grau d’ombra (Amrine, 2002; 
Huebner et al., 2014). Produeix molts fruits amb llavors vi-
ables, i també es reprodueix vegetativament per formació de 
noves plantes a partir dels extrems de les tiges que es cor-
ben cap al terra i acaben arrelant. Creiem que aquesta espècie 
reuneix algunes de les característiques que defineixen una 
planta invasora, com ara la capacitat d’expandir-se ràpida-
ment a la zona on creix i el fet de presentar més d’una forma 

de reproducció. A la vista dels precedents, podria esdevenir 
un problema greu al nostre territori.

Siphonostylis unguicularis (Poir.) Wern. Schulze
BARCELONA, Barcelonès: Barcelona, Sarrià-Sant Gervasi, 
en un camí de terra cap a un petit grup de cases a prop de la 
font de la Pineda (sud de la part central de la serra de Collse-
rola), 31TDF262848, 206 m, 13-I-2016, C. Gómez-Bellver & 
N. Marqués, vidi vivam. Població en flor, dispersa en una àrea 
d’uns 250 m2 segurament originada per un antic escapament 
d’algun habitatge proper, però ara en vies de naturalització, 
sobretot resseguint el camí de terra i ocupant zones properes 
(Fig. 6e); Baix Llobregat: Molins de Rei, Can Rebella (oest 
de la serra de Collserola), 31TDF182864, 54 m, 21-II-2014, 
H. Álvarez (herbari personal). Persistent de cultiu i escapat, 
havia estat conreat com a ornamental en unes antigues feixes 
actualment abandonades (Fig. 6f).

(Iridaceae, nord d’Àfrica i Mediterrani oriental) Ocasio-
nal. Primera cita per a la península Ibèrica.

Aquest lliri havia estat anomenat com Iris unguicularis 
Poir., però recents estudis moleculars i morfològics (Wilson, 
2011; Crespo et al., 2015) proposen integrar-lo dins de Si-
phonostylis Wern. Schulze. Segons aquests autors, els tàxons 
d’aquest petit gènere presenten els filaments estaminals fu-
sionats en forma de tub envoltant la columna estilar, a dife-
rència de la resta del gènere Iris. Hem trobat dues poblacions 
separades uns 8 km a la serra de Collserola de Barcelona: a 
Molins de Rei, amb flors violàcies més típiques de l’espè-
cie, i a la zona nord del districte de Sarrià-Sant Gervasi de 
Barcelona, on presentava flors blanquinoses (forma alba). A 
Europa es coneix com a subespontània a França i al Regne 
Unit, i com a naturalitzada a Itàlia (DAISIE, 2018; Galasso 
et al., 2018).

Solandra maxima (Moc. & Sessé ex Dunal) P.S. Green
BARCELONA, Garraf: Sitges, grup de cases baixes a la mun-
tanya, a prop de la riera de Vallbona, 31TDF103691, 41 m, 
27-IV-2018, H. Álvarez & C. Gómez-Bellver (BC 844059). 
Un arbust d’1,70-1,80 m d’alçada, entre el llindar d’un bosc 
de pi blanc pertorbat, amb un sotabosc amb força presència 
de Senecio angulatus, i un replà on s’aboquen restes de jardi-
neria i d’horts particulars, probablement escapada d’una casa 
particular que es trobava a uns 15 m (Fig. 7a).

(Solanaceae, Mesoamèrica) Ocasional. Primera cita a la 
península Ibèrica.

 Arbust enfiladís lianoide de gran port, característic per 
les seves grans flors acampanades erectes, a diferència de 
Brugmansia que les té pèndules (Sánchez de Lorenzo, 2010). 
Es fa servir com a planta ornamental i per a construir murs 
verds, i la seva propagació sol fer-se per mitjà d’empelts, que 
solen arrelar fàcilment. Recentment s’ha publicat la primera 
cita europea d’aquesta planta com a escapada a Campània, al 
sud d’Itàlia (Salerno & Stinca, 2017).

Solanum pseudocapsicum L.
BARCELONA, Barcelonès: Barcelona, el Carmel, en un pi-
nar pertorbat, 31TDF290853, 177 m, 11-IX-2018, C. Gómez-

C. GÓMEZ-BELLVER ET AL.
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Bellver (BC-HV 844047, BCN 149500). Un arbust gran (de 
ca. 1,40 m), envoltat d’altres sis individus joves de diferents 
mides, tots en floració i fructificació, acompanyats de diver-
ses aŀlòctones i ruderals, principalment Araujia sericifera, 
Bidens subalternans i Solanum nigrum. (Fig. 7b-c); Vallès 
Oriental: el Montseny, Can Fortià, 31TDG493249, 551 m, 
25-XI-2018, J. Altimira, vidi vivam. Diverses plantes en flo-
ració i fructificació, pel camí de terra que va cap a una casa 
abandonada i al talús que es troba en una banda d’aquesta.

(Solanaceae, est d’Amèrica del Sud) Ocasional. Primeres 
cites per a la província de Barcelona.

Planta que s’ha fet servir, i encara avui en dia, com a or-
namental pel verd profund de les fulles i el viu color verme-
llós-ataronjat de les baies, que són tòxiques. A Catalunya ha 
estat citada només per Casasayas (1989) de l’Alt Empordà, la 
Garrotxa i el Segrià; és present com a subespontània a dife-
rents localitats sobretot del centre i nord peninsular, incloent 
el nord de Portugal (Sobrino & Sanz, 2012). A la població 
barcelonina, els habitatges més propers estan a uns 90 m, i no 
hem vist cap planta cultivada als voltants ni cap abocament 

de restes de jardineria a la zona. Les plantes de la població 
del Montseny també semblen subespontànies, sense cap evi-
dència que aquesta espècie sigui cultivada a cap vivenda re-
lativament propera. La presència d’aquests individus podria 
ser producte de dispersió endozoocòrica per ocells, bé perquè 
algun animal no s’hagi vist afectat per les toxines del fruit o, 
més hipotèticament, per haver consumit les llavors, aquestes 
com a contaminants o adulterant aliments per a ocells domès-
tics (Hanson & Mason, 1985).

Tara spinosa (Feuillée ex Molina) Britton & Rose [≡ Caesal-
pinia spinosa (Feuillée ex Molina) Kuntze]

BARCELONA, Barcelonès: Barcelona, Montjuïc, en un 
descampat de la zona portuària a prop de l’antiga fàbrica 
abandonada Rivière, 31TDF298786, 5 m, 28-IV-2010, J.M. 
Montserrat & S. Pyke (BC 907538); ibídem, revisitat el 16-
VI-2017, C. Gómez-Bellver & J. López-Pujol (BC 990452, 
BCN 143182). Grup d’arbusts grans, el de més alçada de ca. 
3 m, en un herbassar fortament pertorbat, amb Amaranthus 
muricatus, Araujia sericifera, Ipomoea indica, Sorghum 

Figura 7. a) Solandra maxima, Sitges; b-c) Solanum pseudocapsicum, el Carmel; d) Tara spinosa, Montjuïc (revisita del 16-VI-2017); e) Tecomaria 
capensis, el Carmel. Fotos: C. Gómez-Bellver (a-e).
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halepense i Symphyotrichum squamatum; es va observar en 
fructificació el 3-VII-2017 (Fig. 7d).

(Fabaceae subf. Mimosoideae, Perú i Equador) Ocasional. 
Primera cita per a Catalunya.

Fins ara només havia estat citada d’Alacant (Crespo et al., 
2007; Serra, 2007). Sembla que es cultiva menys freqüent-
ment que la que ha estat considerada congenèrica, Erythros-
temon gilliesii (Wall ex Hook.) Klotzsch. Tot i que s’ha ob-
servat escapada en molt poques ocasions, els individus de la 
zona portuària de Barcelona persisteixen des de fa anys (amb 
floració i fructificació) en una àrea fortament ruderalitzada, 
la qual cosa indica que estan ben adaptats a l’indret.

Tecomaria capensis (Thunb.) Spach
BARCELONA, Barcelonès: Barcelona, c/ Hortal al barri del 
Carmel, 31TDF292859, 132 m, 8-X-2018, C. Gómez-Bellver 
(BC 973091). Diversos individus, des d’alguns de gran port 
fins a moltes petites plantes, a la part alta d’un talús amb fort 
pendent, en un indret molt ruderalitzat, en floració (Fig. 7e).

(Bignoniaceae, Sud-àfrica) Ocasional. Primera cita per a 
la província de Barcelona.

A Catalunya va ser només citada del Baix Empordà per 
Mallol & Maynés (2008) –on ja s’observava un comporta-

ment clarament invasor–, al País Valencià d’Alacant (a Tor-
revieja; Laguna et al., 2009) i de València (a Xàtiva; BDBCV, 
citat per J.C. Cristóbal & M. Luceño el 1995) i de Balears a 
Menorca (Podda et al., 2010). Sanz et al. (2011) consideren 
que és un neòfit ocasional a les tres províncies valencianes, 
encara que no coneixem cap dada concreta a part de les es-
mentades.

Tipuana tipu (Benth.) Kuntze
BARCELONA, Barcelonès: Barcelona, Horta, a prop de 
Can Cortada, entre la Ronda de Dalt i els camps de futbol, 
31TDF305798, 130 m, 1-XI-2016, C. Gómez-Bellver, vidi 
vivam. Algunes plantes subespontànies en una gespa a prop 
d’arbres cultivats; ibídem, Zona del Port, descampat entre el 
passeig de can Tunis i la Ronda Litoral, 31TDF298786, 5 m, 
16-VI-2017, J. López-Pujol & C. Gómez-Bellver, vidi vivam. 
Planta en flor a una zona molt degradada amb molta presèn-
cia d’Ipomoea indica (Fig. 8a).

 (Fabaceae subf. Faboideae, Amèrica del Sud) Ocasional. 
Primera cita per a la província de Barcelona.

Arbre que hem observat força emprat com a ornamental 
en alguns municipis dins del nostre àmbit d’estudi. De Ca-
talunya només la coneixíem de Girona (EXOCAT http://

Figura 8. a) Tipuana tipu, Montjuïc; b-c) Vachellia caven, Montjuic i Sagunt respectivament; d-e) Vitis ×goliath, Torrelles de Llobregat. Fotos: C. 
Gómez-Bellver (a-e).C. GÓMEZ-BELLVER ET AL.
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exocatdb.creaf.cat/), i al País Valencià s’ha citat de València 
i Alacant (Sánchez et al., 2017; BDBCV, citat per diferents 
autors entre els anys 2008 i 2015). Declarada com a invasora 
en altres parts del món, principalment a Austràlia (Randall, 
2007); creiem que una futura naturalització d’aquesta planta 
al nostre territori és prou plausible.

Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger [≡ Acacia caven 
(Molina) Molina]

BARCELONA, Barcelonès: Barcelona, Montjuïc, avin-
guda dels Muntanyans, prop del Jardí Botànic Històric, 
31TDF289799, 75 m, 13-VII-2017, P. Farelo, C. Gómez-
Bellver & N. Ibáñez (BC 970406). Individu jove que creix a 
2,5 m d’un adult plantat en fructificació (Fig. 8b); VALÈN-
CIA, Camp de Monverde: Sagunt, llera seca del riu Palància, 
30SYJ342959, 35 m, 20-VII-2018, C. Burguera, C. Gómez-
Bellver, J. López-Pujol, E. Mestre & N. Nualart, vidi vivam. 
Diversos adults en fructificació dispersos per la zona (Fig. 
8c); Camp de Túria: Bétera, Mas de la Pelosa, 30SYJ215834, 
70 m, 21-VII-2018, C. Burguera, C. Gómez-Bellver, J. Ló-
pez-Pujol, E. Mestre & N. Nualart, vidi vivam.

(Fabaceae subf. Mimosoideae, Amèrica el Sud: Argentina, 
Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai i Xile) Ocasional. Primera 
cita per a Catalunya.

 Afegim també noves cites per al País Valencià, on només 
havia estat citada dels voltants del campus de ciències de la 
Universitat de València, a Burjassot (Laguna et al., 2010). 
Aleshores es van observar diversos individus escapats a par-
tir de plantes cultivades, i ja es va advertir de la probable 
aparició de noves poblacions en zones properes. La població 
observada a Sagunt ratifica clarament aquest pronòstic.

Vitis × goliath Ardenghi, Galasso & Banfi
BARCELONA, Baix Llobregat: Torrelles de Llobregat, ma-
sia de Can Bella, 31TDF146794, 122 m, 21-IX-2018, H. Ál-
varez & C. Gómez-Bellver (BC 973090, BCN 149401). Plan-
ta de prop de 2 m acompanyada d’altres ruderals i neòfites a 
la base d’un mur de la masia (Fig. 8d-e).

(Vitaceae, híbrid artificial entre V. riparia Michx. × V. ru-
pestris Scheele × V. vinifera L.) Ocasional. Primera cita co-
marcal (el Baix Llobregat).

Es tracta d’un dels diversos híbrids emprats en viticultu-
ra com a portaempelts, citat prèviament com a naturalitzat a 
Catalunya només a les comarques del Bages (Barcelona) i la 
Noguera (Lleida) (Aymerich, 2016b, 2017). Planta present al 
País Valencià (Laguna, 2004, 2005) i assilvestrada a Extre-
madura (Vázquez & García, 2017). A Europa es troba natu-
ralitzada a Itàlia (Ardenghi et al., 2015; Ardenghi & Cauzzi, 
2015; Galasso et al., 2018). La planta observada al Baix Llo-
bregat correspon a les descrites per Aymerich i, com aquest 
autor indica, també hem detectat que totes les fulles presen-
ten base truncada sense sinus peciolar o poc marcat, i que 
en el mateix peu s’observa una conspícua variabilitat en la 
forma del limbe (des de fulles enteres de contorn reniforme, 
molt similars a V. rupestris, fins a altres més grans i gairebé 
pentalobulades, que recorden a V. vinifera).
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