
L'habitat d'elecciö de Crassula campestris en aquestes localitats és l'espai de transiciô entre la 
roca nua i eis pradells d'anuals silicicoles. A Porla de saulô gruixut, grava o petits codols que es troba 
immediatament al costat de la roca, forma petites poblacions pures (25-100 cm 2 ) o, mes sovint, 
apareix acompanyada de Sedum caespitosum (Cav.) D C , planta molt mes fréquent a l'àrea. 
Ambdues semblen perfectament adaptades a suportar la sequedat i l'extrema precarietat del soi que 
caracteritzen aquest ambient. Quan hi ha una mica mes de terra sorrenca i, per tant, l'aigua pot ésser 
retinguda amb mes eficàcia, apareixen altres espècies al costat d'aquelles dues, constituïnt un 
conjunt mes rie, catalogable dins l'aliança Tuberarion guttatae. 

Bunium bulbocastanum L. 
És una umbel-lïfera estesa per bona part d'Europa perö que no ha estât citada amb certesa del 

nostre pais. SILVESTRE (Lagascalia, 3(1): 39,1973) exclou B. bulbocastanum de la flora peninsular, en 
considerar que totes les plantes determinades sota aquest nom, tant a la Penînsula com a les Balears, 
pertanyen a B. alpinum Waldst. & Kit. subsp. macuca (Boiss.) P. W. Bail. Nosaltres hem observât 
la presèneia regulär d'un conducte oleifer als espais intercostals del mericarp, la quai cosa ens permet 
separar les nostres plantes del B. alpinum. 

Hem trobat aquesta espècie a l'obaga de la Serra de Rodes, per damunt dels 500 m d'altitud, fins 
a la carena, a 670 m. Les localitats corresponen al quadrat UTM 31T EG 18 ( B C 647945; 
B C 647952). Cal fer notar que no es troba en camps de conreu, com en altres indrets, sinö en 
pendissos poc o molt pedregosos, que probablement no foren mai conreats, en eis quais prosperen 
plantes de certa tendèneia montana. 

Lotus conimbricensis Brot. 
Als Països Catalans aquesta espècie és coneguda només del Rossellô, on és molt rara (O. DE B O -

L Ô S & J . VIGO, Fl. Països Catalans, 1984). L'hem recol-lectada a la penînsula del Cap de Creus, en un 
fondai prop del Coli de la Perafita, EG 18, 230 m, (BC 647949), on es trobava en pradells d'anuals 
silicïcoles. 

Medicago murex Willd. subsp. murex 
És una planta mediterrània que O. DE BOLÔS & J . VIGO (I.e.) esmenten d'un unie indret dels 

Països Catalans, el delta del riu Tordera. CASELLAS (Collect. Bot 4: 242 s, 1962) és qui dôna aquesta 
citaciö, alhora que suggereix la possibilitat que es trobi en d'altres punts de la costa de Girona. 
Recull també les citacions de BUBANI (Fl. pyrenaea, vol. I I : 480, 1899), qui l'esmenta "prop Sant 
Feliu de Guixols ad Sant Pol". En donem ara noves localitats, totes elles a la penînsula del Cap de 
Creus (Alt Empordà): fossar de la Ciutadella de Roses, a la liera humida, EG 17, 10 m, 
(BC 647951); sota el Coli de la Perafita, en pastures, EG 18, 230 m, (BC 647948); al camî de Mas 
Duran (Cadaqués), en olivets abandonats, EG 28, 90 m, (BC 647950). 
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Hypericum nummularium L. 
Hem trobat aquesta planta sobre Àlos d'Isil, 1400 m, a la Vall d'Àneu, 31T CH 43. Creix a les 

esquerdes i al repeu d'unes roques calcinais en exposicio nord juntament amb Asperula hirta i 
Ranunculus thora. 

Hypericum nummularium és relativament fréquent als Pirineus centrais i arribava cap a l'est 
fins al sector occidental de la Vall d'Aran. Era conegut del Port de Benasc (ZETTERSTEDT, Pl. vase. 
Pyrénées princip., 1856) i del Port de la Picada (GRENIER, M. & GODRON, M. Flore de France, 1848): 
de la baixa Vall d'Aran, ja en territori francès —Pic de Rie, Pic de Gar, Le Cagire— (COSTE & SOULIÊ, 
Florale du Val d'Aran, 1913) i de l'Artiga de Viella (LLENAS, M. Contrib. est. fl. Pirineo Central, 
Valle de Arân, 1912). 
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