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Un arbre podia ésser tantes coses: color, ombra, 

fruita, paradís deis nens, univers aeri d'escales 

1 gronxadors, arquitectura d'aliment i de plaer. 

Tot aixó era un arbre. Pero els arbres eren, 

abans de res, íonts d'aire pur i una remor suau 

que adormeix dolgament ais homes que passen les 

nlts en Hits de neu... 

(RAY BRADBÜRY, Crónlques Marcianes) 

Don Femando José López de Cárdenas, cura de 

Montoro, en Córdoba, España, dividía las plantas 

en categorías: (1) perfectas, como las nueces, 

manzanas y otras plantas pomíferas, que se 

reproducen por semilla; (2) vilísimas, como el 

musgo, que se reproducen "por accidente"; y (3) 

las de perfección media, "nacidas" sin semillas 

"esponténeamente", en especial en tierras 

incultas, pero que después producen sus propias 

semillas "por la persistencia de aquella virtud 

germinativa que comunicó a la tierra el Creador 

Supremo en el principio de los tiempos". Xantenía 

también que las culebras se formaban de los pelos 

de mujer que habían caído de raíz a un charco de 

agua. "Bs cierto y lo tengo averiguado por mí 

mismo". 

(ARTHÜR R. STEELE, Flores para el Rey) 
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1. EEEEACl 

Quan várem coinen(;ar aquesta tesi fa 9 anys tot el tema de la flora 

exótica ens era prácticament desconegut. Al comen9ament, tot just acabada de 

fer la llicenciatura, no en sabiem gran cosa de la flora ruderal i arvense 

catalana; per aquesta rao baviem de determinar totes les especies que tro-

bavem en aquests indrets humanitzats, primer per a conéixer-les i després 

per veure si Flora Europaea les considerava autóctones o bé al.loctones a 

Catalunya. La base del catáleg també es va anar fent mitjan^ant el buidat de 

les flores, catálegs i llistes que incloien especies introduides. 

De mica en mica ens várem anar familiaritzant amb un món que esdevenia 

cada vegada más interessant i mes confús albora. Per una banda vam comen

tar a conéixer especies, generes i fins i tot famílies noves per a nosal-

tres, i per l'altra, vam veure la gran confusió taxonómica i nomenclatural 

que regnava dins d'aquest tema. Tot plegat, afegit a la manca de material 

d'herbari i de literatura suficient feien el treball forga difícil i pro-

blemátic. 

Molts botánlcs consideren les especies exótiques (adventícies, natura-

litzades, cultivades, subspontánies, etc.) com d'una categoría inferior a les 

plantes autóctones. El seu estudi i seguiment requereix una gran paciencia i 

íorqa de voluntat i la relació entre els resultats obtinguts, en funció del 

temps i de l'esfor^ dedicats sempre és molt baixa. Una prova d'aixó és 

aquesta tesi. En ella s'hi troba tot el nostre aprenentatge. Aquesta tesi 

pretenia omplir el buit existent sobre el conjunt de plantes que creixen de 

forma mes o menys espontánia a Catalunya, pero que la seva área de distri-

bució original es troba fora del nostre país. Com és lógic suposar, algunes 

vegades, mes de les que voldriem, la regió d'origen de determinats táxons és 

controvertida, especialment peí que fa a les especies que, en l'actualitat, 

presenten una amplia distribució circummediterránia o bé aquelles d'in-

troducció (?) presumiblement molt antiga. En aquests dos casos, la manca de 

suficients indicacions precises, especialment sobre aqüestes especies molt 

relacionades amb l'acttvitat humana, fa que la controversia sobre el seu 

origen segurament es'mantindrá. Pensem que també será objecte de discussió 

1'estatus d'algunes d'aqüestes especies exótiques. De totes maneres será bo 

poder discutir i parlar sobre aquest grup de plantes tan especial. 
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Finalment i particularment pels que considerin les especies cultivades, 

adventícies, sutaspontánies, naturalitzades, efemerófites i , en general, les 

plantes arvenses i ruderals, exótlques o no, com d'una categoría inferior, 

sois ens queda afegir que el món vegetal és UF, no hi ha plantes bones ni 

dolentes, plantes de primera i de segona categoria. Sois hi ha plantes. 

La realització d'aquest treball ha estat possible o bé "suportat" per 

tota una serie de persones, les quals no vull oblidar en aquests moments. 

Primer de tot volem agrair a l'Antoni Farras, la paciencia, aixi com els 

nombrosíssims i sovint feixucs moments dedicats a l'elaboracló i discussió 

d'aquest treball. També agralm a R.M. Masalles l'haver-nos introduit en 

l'estudi d'aquest tipus de plantes i la supervisió d'aquesta tesi. També 

volem agrair l'ajut donat per maltes persones ja sigui perqué ens han donat 

dades o bé ens han acompanyat d'excursió. El nostre agraíment a O. de Bolos, 

E. Sierra-Ráfols, J. Girbal, J. Viga, T. Franquesa, A. Susanna, X. Oliver, A. 

Sala, D. Farré, J.M. Ninot, Ll. Abad i a les altres persones que en un 

moment o altre d'aquest treball ens han ajudat. 

Per altra banda, i seguint en la línla de les especies estudiades, una 

gran proporció de les persones a les que he d'estar agraida peí seu ajut son 

"exótiques" al país i han estat els meus contactes arreu del món. Entre 

aquests: J.P. Lewis, de Santa Fe (Argentina); A.G. Parrat, de Biarritz 

(Franca); A.R. Pinto da Silva, d'Oeiras (Portugal); V. Müehlenbach, de St. 

Louis (USA); I. Macdonald, de Cape Town (Sudáfrica); S. Taylor, de Transkei; 

T.A. Cope, de Londres; J.L. Carretero, de Valencia; T. líunotani, d'ücaka 

(Japó); H. Vace i R. Buckley, de Canberra (Australia); J. Cuatrecasas i S.H. 

Harvey, de Washington (Estats Units), G .Kunkel, d'Almeria; A. Dutartre, de 

Bordeaux (Franca); L. Trabaud, de Montpeller (Franca); J, Vivant, d'Orthez 

(Franga); D, Brandes, de Braunschweig (Alemanya); P. Chimits, de Pau 

(Franca); J. Suominen, de Helsinki (Finlandia); V. Joenje, de Groningen 

(Paísos Baixos); V. Greuter, Berlín (Alemanya); P. Jovet, de París (Franga), 

T. Krippelová, de Bratislava (Txecoslováquia); J. Akeroyd, de Reading (Gran 

Bretanya); P. Elias, de Bratislava (Txecoslováquia); D.H. Valentine, de 

Manchester (Gran Bretanya); L. Viegl, de Pisa (Italia) i D. Koutnik, de 

California (USA). 
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Un agraiment molt especial i afectuós ais Professors Jan Kornas, de 

Krakaw (Polonia), José Kalato-Beliz, d'Elvas (Portugal) i Joél Kathez, de 

Montpellier (Franca). 

Finalment volem donar el nostre reconeixenent a Teresa Formentí peí seu 

ajut i recolzament incondicional, i a Karcís Prat i Francisco Conín per les 

seves orientacions al conen9ament d'aquesta tesi. I, finalment, a Onnium 

Cultural i a la Caixa de Barcelona pels sengles ajuts atorgats. 





2. ¿PRQXIHACIQ FISIQGRAFICA I CLDtATQLQGICA DE CATALTOTA 

Catalunya, amb una superficie de 31.900 km quadrats, es troba situada a 

l'extrem NE de la península Ibérica. Presenta una orografía molt variada i 

una gran diversitat climática, edáfica i biogeográfica. 

Les tres unitats fisiográfiques fonamentals son els Pirineus, al nord, 

les serralades costaneres a l'est, disposades de forma paral.lela al mar, i 

la Depressió Central, conjunt de plans i altiplans interiors sitúats entre 

ambdues Arees muntanyoses abans esmentades. La geología és també molt di

versa i en línies generáis es pot resumir en que els terrenys prinaris -

Pirineus, Serralades Costaneres- son constituits principalment per materials 

granítics i esquistosos, els terrenys secundaris per materials calcaris i 

els terrenys terciaris 1 quaternaris per argiles, margues, gresos i conglo-

merats. Peí que fa al clima, Catalunya és situada dins la zona temperada de 

l'hemisferi boreal, pero a mes de les característiques climátiques típiques 

de la seva localització, presenta carácters propis deguts a la diversitat 

del relleu. La presencia deis Pirineus 1 de les serralades litoral 1 prelito-

ral fa que hi hagi una gran diferenciado climática: des del clima fred de 

l'estatge alpí deis Pirineus, el clima atlántic de la Valí d'Aran, el clima 

temperat de les comarques litorals 1 el clima continental de les terres de 

la depressió central, A mes d'aquest macroclima general. Inexistencia d'al-

tres factors (proximitat de corrents d'aigua, orientado, etc.) fa que hi ha

gi molts microclimes particulars que influeixen de forma Important en la 

presencia de determinades especies. 

Els mapes 2 i 3 mostren les temperatures mitjanes anuals i les precipi-

tacions anuals de Catalunya. Tots aquests mapes han estat extrets de la 

Geografía Física deis Paisos Catalans (O. Riba & al., 1980). Per a mes dades 

i per una explicado mes detallada de les característiques físiques i 

biológiques podeu consultar: Ll. Soler Sabarís & al. (1968) "(íeografia de 

Catalunya", 0. Riba & al. (1979) "Geografía física deis Paisos Catalans" i O. 

de Bolos (1985) "Corologla de la flora deis Paisos Catalans. Volum introduc-

tori", entre altres obres. 

Peí que fa a la demografía, Catalunya té quasi 6 mllions d'habltants, 

encara que hi ha una gran desigualtat territorial, de manera que hi ha una 

fortísslma concentrado demográfica ais voltants de Barcelona, 1 en una 



menor proporció a les comarques litorals, prelitorals, així com al llarg 

deis rius Ter i Llobregat. 

Mapa 3. Mapa de les pluges anuals de Catalunya (en mm> 

(tret d'O.Eiba & al., 1980) 
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Ilapa 1. Mapa de Catalunya. Escala aprox. 1: 1.360.000 

(tret de 1'Atlas ünlv. Cat., G.B.G., 1983) 
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3. RfTTUDIS FRECEDESTS 

A diferencia de la gran majoria de países (vegeu al final d'aquest 

apartat) a Catalunya - i tampoc a Espanya- no hi ha cap flora de les espe

cies exótiques o al.loctones. Sí que hi ha, pero, un gran nombre de petits 

articles i catálegs dispersos que parlen de la flora catalana en general, 

trobant-se algunes especies antropófites exótiques barrejades amb les 

plantes autóctones. Com ja s'ha esmentat abans, generalment els autors s'han 

interessat ben poc en aquesta flora, de manera que hi ha molt peques publi-

cacions (SEIÍNEN, 1929a; VIGO, 1976) dedicades exclusivament a plantes 

introduides. FONT I QUEE (1914) parla de la importancia i de la convenien

cia de la recerca i seguiment de les especies introduides i en el catáleg 

florístic de la comarca de Bages disposa les especies autóctones i al.loc

tones en dues seccions diferents. El mateix fa VIVES (1964) en el seu 

estudi de l'alta conca del Cardener. 

Dades sobre la flora al.lóctona de diversos pa'ísos o regions: 

- California: 526 especies introduides (CRAFTS & ROBIHS, 1962). 

- Polonia: 2250-3000 especies de plantes vasculars, de les quals 250-

300 son introduides (KORKAS, 1971). 

- Nova Zelanda: entre 1799 i 1949 el nombre de plantes naturalitzades 

era d'unes 10.000 (VAS DER PUL, 1972). 

- Egipte: mes de 2000 especies de fanerógames, de les quals 400 espé 

cies son sinantrópiques (KOSINOVA, 1974). 

- Italia; 6500 especies de fanerógames, de les quals 720 son al.loctones 

(VIEGI & al., 1974). 

- Australia: 15.005-20.000 especies de plantes vasculars, de les quals 

1500-2000 son introduides (KICHAEL, 1981). 

- Japó: 236 especies introduides (YAIfO, 1946); segons SUDO (1979) du-

rant aquest darrer segle s'han introduit entre 700-800 especies (KA-

SAHARA, 1982). 

- S. África: 503 especies de males herbes al.loctones distribuides en 

284 generes i 78 famílies (VELLS & STIRTOH, 1982). 



A continuació s'han seleccianat una serie de publicacions, de les nom-

brasíssimes que hi ha, sobre la flora al.lóctona de diferents paisos. 

África del Sud: Macdonald 1983, 1984; Macdonald & Jarman, 1984. 

Australia: Buckley 1981, Hlchael, 1981. 

Bélgica: Visé, 1958. 

Bulgaria: Kuznanov & Kozuharov, 1971. 

Canadá: Hustich, 1972. 

Estats Units: Mühlenbach 1979, 1983. 

Finlandia: Ahti & Hámet-Athi, 1971; Kurtto, 1982. 

Franga: Godron, 1853; Cosson, 1860, 1864; Flahault, 1899; Thellung, 1910, 

1912, 1915, Jovet, 1971. 

Gran Bretanya: Lousley 1953, 1961; Ryves, 1974. 

Grecia; Greuter, 1971; Yannitzaros & Economidou, 1974. 

Hongria: Terpo & Egyedne-Balint, 1985. 

Italia: Viegi, 1974; Viegi & al., 1974a, 1974b, 1981; Lorenzoni, 1977. 

Marroc: Courtine, 1941; Tanji & Boulet, 1986. 

Noruega; Jorgensen & Duren, 1969. 

Paisos Balxos; Bolman, 1971; Mennema & Van Ooststramm, 1974, 1975. 

Polonia; Kornas & Medwecka-Kornas, 1967, 1968; Karnas 1966, 1968a, 

1968b, 1971, 1976, 1978, 1982, 1983, 1988; Falinski, 1968; Misiewicz, 

1985. 

Portugal: Pinto da Silva, 1942, 1971. 

Suécla: Suominen, 1979. 

Suissa: Cruchet, 1933; Baumgartner 1985. 

TxecoslQváqula: Holub, 1971; Krtppelová 1978, 1981. 
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4. KETQDQLQGIA 

La metodología utilitzada en aquest estudi coincideix parcialment amb 

la que es fa servir en els estudis florístics sobre especies autóctones. 

Aquest "parcialment" fa referencia al fet de que els Ilibres de determinado 

que es fan servir per a l'estudi d'espécies natives son gairebé sempre els 

mateixos i , amb relativament poc esfor^, hom és capac de determinar-les. 

Ben al contrari del que passa si es vol determinar una especie al.lóctona, 

ja que, en aquest cas, sovint son necessáries moltes flores. 

La distribució de les especies ha estat investigada peí métode tradi

cional de recorrer el territori i de visitar el nombre máxim de localitats i 

de quadres UTM (xarxa de 10 x 10 km de costat) com ha estat possible. Com 

a mínim s'han visitat les capitals de comarques i les principáis ciutats 

catalanes un parell de vegades, pero generalment han estat mostréjades mes 

de 4-5 vegades, especialment les comarques orientáis del Principat. En una 

ciutat o poblé es feia un mostratge pels diferents ambients ruderals i ar-

venses. Les principáis zones estudiades eren: estacions de tren, andanes, 

entre les vies, zones de cárrega i descárrega, marges i regalls de carre

tera, camins, diferents tipus d'erms o terrenys amb ruñes, escombrarles i 

deixalles de tota mena, pistes de muntanya, vores i arenys de rius, embas-

saments, rieres, platges, canals, séquies, terrenys industriáis, empedrat 

deis carrers, voreres, escales, parets de castells i d'altres construccions 

antigües, escossells d'arbres, jardins i tot tipus de conreus (sembrats, 

vinyes, ametllerars, oliverars, regadius, etc.) També s'han visitat diverses 

comunitats naturals i seminaturals, com prats, matollars, arbredes, boscos, 

clarianes de boscos, etc. 

Al mateix temps que s'ha recorregut el país s'ha fet un considerable 

buidat bibliográfic i-d'herbari per tal d'obtenir el nombre mes gran possi

ble de dades donades pels autors anteriors i contemperanis. Peí que fa a la 

bibliografía s'han tret totes les dades referents a la flora al.lóctona que 

s'han trobat en flores, catálegs o lllstes locáis, comarcáis, regionals, etc. 

publicades -o bé obres Inédltes- des de mltjans del segle passat fins a 

l'any 1986. També s'han extret les dades de totes les especies exótiques de 

l'herbari general (BC) de l'Institut Botánic de Barcelona, així com també 

algunes deis herbaris Sennen 1 Cadevall, del mateix centre, deis de les 

facultats de Farmacia (BCF) i de Biología (BCC) de la üniversitat de Barce-
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lona i de l'Instltut Botánic de Kantpeller. Cal afeglr que tots els plecs 

d'herbari inclosos en aquest estudi han estat revisats. Davant les 

dificultats taxonómiques d'alguns generes i especies, els exemplars dubtosos 

no han estat inclosos, i si ho han estat s'assenyala aquesta circumstáncia. 

L'estudi no ha estat gens senzill. En trobar una especie desconeguda -al 

comengament totes ens ho eren, de desconegudes- el primer que es feia era 

consultar Flora Europaea. Un cop determinada la planta, es recollia infor-

mació bibliográfica i d'herbari sobre aquesta especie per a conéixer la seva 

distribució i el seu camportament a Catalunya, a la Península Ibérica, a 

Europa i al món, sempre que aixó fos possible. En el cas de conéixer 1'eco-

logia de 1'especie en la seva regió d'origen o en d'altres regions on també 

hi era introduida, es comparava amb la que tenia aquí. 

Així mateix s'han consultat diverses obres, no estrictament botániques, 

per tal de conéixer la historia i els usos o carácterístiques especiáis de 

les especies que formen part del catáleg. 

Cal assenyalar que la identificado amb Flora Europaea no sempre era 

fácil. De per sí les especies acostumen a ésser forija variables i per tant, 

amb mes rao les especies introduides, de manera que sovint la descripció 

d'una especie posava "planta poc o gens ramificada" i totes les mostres que 

teniem -pertanyents presumiblement a aquesta especie- eren molt ramifica-

des. De manera que sois quedava buscar flores o catálegs -preferiblement de 

la regió d'origen- i comprovar la determinado; o bé, calia esperar teñir 

sort i trobar mostres d'herbari, la qual cosa no passava massa sovint. Hi 

havia també el problema deis táxons conflictius, amb especies i generes 

complicats i molt polimorfs, on no hi ha revisions fiables o bé cada autor 

hi diu la seva. Per exemple, davant d'un exemplar de Conyza, á'Oenothera, o 

bé de Xantbium s'han descrit un nombre tant elevat de táxons que sois ens 

ha estat possible donar especies en sentit ampli. A mes d'aquests táxons 

conflictius, pero que apareixien a Flora Europaea, n'hi ha tot un grup -

afortunadament en una baixa proporció- que no apareixen en aquesta flora. 

Generalment es podia arribar a genere, pero aleshores per buscar 1'especie 

la primera pregunta que calia fer era: d'on deu ésser originaria? América 

del Bord, América del Sud, África austral, Asia oriental, Australia,...? 

Aleshores coment̂ ava la tasca feixuga de resseguir totes les flores, catálegs 

i articles que teniem a l'abast fins a trobar-la. Maltes vegades aquesta 

recerca ha estat extremadament llarga, passant un període de temps de fins 
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a 4 anys, per exemple en el cas de la gramínia sudafricana Ehrharta langi-

flora, entre la seva recol.lecció i identificació. D'altres exemplars son 

menys afortunats i encara no sabem a quin genere (en el cas á.'Aizoácies) o 

bé a quina especie iOpuntia, Sesbania, etc.) pertanyen. 

En general hem seguit Flora Europaea (TUTIN & al., 1964-80) i el Med-

Checklist (GREUTER & al. 1984c-86> per la seva nomenclatura, excepte en 

alguns generes i especies on s'ban tingut en compte els canvis nomenclatu-

rals publicats mes recentment que les obres abans esmentades. 

Peí que fa al nom de les poblacions i de les comarques de Catalunya 

(Andorra i País Valencia) hem seguit la nomenclatura utilitzada per la Gran 

Enciclopedia Catalana, 

El mapa utilitzat per la representado de la distrlbució de les especies 

és una modificació del mapa utilitzat en la Corologia de la flora deis 

Paisos Catalans. 
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5. COSSIDERACIOBS GEyERj&LS SOBRE LA FI,ORA SUAHTRQPICA 

a. APRQXIMACIQ GENERAL A LES ESPECIES AL.LQCTQgES 

La flora d'una determinada regió és el resultat d'una serie d'esdeveni-

ments mes o menys recents. El que sí és evident, és que la flora d'una regió 

no és un element estátic sino que presenta una dinámica tant en l'espai com 

en el temps. De íet, a prácticament totes les regions del món, el conjunt de 

plantes considerades autóctones o natives, és a dir, especies que han evolu-

cionat en aquesta regió o bé que hi han arribat per causes naturals, és 

acompanyat d'altres que son considerades estranyes i que provenen de regi

ons mes o menys llunyanes. Aqüestes especies d'arribada mes o menys recent 

constitueixen la flora al.lóctona o exótica d'una regió. 

La introdúcelo de vegetáis d'un tipus determinat (farratgers, ornamen

táis, etc.> des d'una regió determinada cal relacionar-la amb les diferents 

etapes de la historia de l'home. En general, 1'aparicio de les especies exó

tiques es correspon amb les dades de la historia comercial. En un principi 

es cultivaven sobretot especies autóctones mentre que, de mica en mica i a 

mesura que es feien expedicions i es coneixien nous territoris s'anaven 

important especies procedents d'aquestes noves contrades. Per exemple, en un 

principi, i peí que fa a la part occidental d'Europa, es van comentar a in-

troduir plantes procedents del SV d'Asia, nord d'Africa, després d'América, 

de l'est d'Asia, d'Africa austral i , mes recentment, d'Austrália i d'Oceania. 

Cal també assenyalar que les principáis especies que es cultivaven i 

que s'introduien a cada época responien a les necessitats del temps. Segons 

l'época es cultivaven uns tipus de plantes o uns altres, atenent a les vir-

tuts que elles tenien o es pensava que tenien. Per les obres que ens han 

arribat deis autors de diferents époques (Carlemany, Mathioli, De Candolle, 

etc.) sabem quins tipus de plantes es cultivaven a cada época. Per exemple, 

les especies cultivades de molt antic (mes de 4000 anys enrera) eren plan

tes alimentícies de les quals s'utllitzava les reís, rizomes, fruits, granes, 

etc. Per altra banda les cultivades des de fa menys de 2000 anys eren majo-

ritáriaunent plantes farratgeres. A l'Edat Mitjana, época sobretot de guerres, 

entre les especies cultivades hi eren molt freqüents les plantes medicináis 

curativas i estimulants, mentre que les que fan referencia al Eenaixement, 
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época on predominaven els plaers materials sobre les espases i les bata

lles, eren plantes medicináis afrodisíaques i depuratives, i especies 

ornamentáis. 

L'home ha transportat plantes des d'unes regions a unes altres des de 

l'antigor, ja siguí de forma intencionada o bé involuntaria. I com a resultat 

de les seves activitats, especialment amb l'increment del comerí;, deis viat-

ges i , en general, deis intercanvis a tots nivells, ha ajudat a traspassar 

de forma important les barreres naturals que controla ven l'expansió i dis

tribució de certes especies. Sens dubte, l'home és el principal agent dis-

persor de les especies a grans distancies. 

L'home, destruint la vegetado natural, contribueíx també a l'expansió de 

determinades plantes de forma involuntaria mitjan^ant la creado d'indrets 

modlficats, principalment ruderals i arvenses: marges de camins, erms, enru-

nalls, escombrarles, conreus, etc., ambients preferits per les especies exó

tiques. 

Segans GUILLERK & TRABAUD (1980) l'home (.Hamo erectus) fa uns 500.000 

anys que va comentar a freqüentar la regió mediterránia. En un principi era 

nómada i vivia de la ca(;a i de la recol.leccló de fruits, per la- qual cosa, 

la modificació produida al medí natural era mes aviat escassa. lío obstant, 

d'en^á que al neolític va canviar la seva vida nómada per la sedentaria i va 

comen9ar a conrear els vegetáis, ell, els seus animáis i les seves acti

vitats van comen9ar a produir canvís importants en la coberta vegetal de la 

térra. Tota modificació produi'da per l'home sobre el medí natural comporta 

un canvi en la flora, de manera que algunes especies -peques- es veuen afa-

vorides, mentre que altres -la majoria- sofreixen una regressió. D'aquesta 

manera es va produint, segons diu KORNAS (1971) una cosmopolítització de la 

flora. 

Des del punt de vista del comportament de les especies vegetáis enfront 

de l'accíó de l'home i de les seves actuacions podem distingir fonamental-

ment dos grups: el de les especies, l'área de distribució de les quals minva 

(especies hemerófobes), i les anomenades especies hemerófiles, que es veuen 

afavorides per 1'actuado de l'home, de manera que la seva área de distribu

ció augmenta. Cal assenyalar la relativitat deis conceptes d'hemerofília i 

hemerofóbia, tenint en compte que caracteritzen l'estatus d'una especie en un 

territori i en una época determinada. De manera que és possible que una 
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especie sigui en un moment donat hemerófila, mentre que al cap d'un temps 

siguí hemerofoba. 

Aquest fenomen que comporta un augment de les especies hemerófiles, i 

en conseqüéncia també de les comunitats hemerófiles, en detriment d'unes 

especies <i comunitats) hemerófobes rep el nom de SINAUTROPITZACIó. La 

sinantropització és el conjunt de canvis produ'its per- l'activitat humana, de 

forma directa o indirecta, sobre les comunitats vegetáis primitives (KORNAS, 

1983). La transformació de la coberta vegetal primitiva per part de l'home 

comporta la creació de nombrosíssimes -cada vegada mes- comunitats obertes 

sotmeses a alteracions continuades, en detriment d'unes altres mes estables. 

Aqüestes comunitats hemerófiles son formades principalment per especies 

oportunistes o colonitzadores. Colonitzen rápidajnent, ja sigui perqué hi ha 

un bon banc de llavors viables al sol o bé perqué és una llavor omnipresent 

en la pluja de llavors; un cap establertes teñen un creixement molt rápid i 

produeixen noves col.leccions de llavors. Son estrategues, en general, de la 

r, de cicle biológic curt amb una bona prodúcelo de llavors, llavors amb pe-

ríodes de laténcia variables, amb autopol.linització, amb supervivencia afa-

vorida sovint per 1'aptitud que teñen de modificar el fenotip i de produir 

llavors en condiclons desfavorables, llavors que, en aqüestes condicions 

adverses, poden germinar i , en general, especies que no suporten la compe

tencia que comporta viure en ecosistemes poc o gens alterats. En general, 

les especies hemerófiles es caracteritzen per ésser plantes eurioiques, és a 

dir tolerants a un ampli gradient de condicions Gcológiques. Segons GRIME 

(1977) en ambients alterats es tendeix cap a una vida curta i a una gran 

prodúcelo de llavors, mentre que en hábitats no alterats es tendeix a una 

maximació del creixement vegetatiu. 

Les especies hemerófiles poden ésser especies autóctones o bé al.loc

tones, arribades al país grácies a l'ajut directe o indirecte de l'home. 

Per altra banda, les especies hemerófobes son plantes afeetades negati-

vament per l'acció de l'home i que cada vegada presenten una distrlbució 

mes reduida. Les principáis causes de regressió d'espécies son, per una ban

da, els canvis abióties de Tecosistema i per l'altra la destrucció d'aquest. 

A la llista vermella de les especies vegetáis extingides i en perill d'ex-

tinció s'hi troben especies aquátiques, especies d'ecosistemes oligotrófics i 

algunes especies segetals. Un exemple tipie d'espécies hemerófobes son plan

tes aquátiques com Trapa natans, Hydrocbaris ntarsus-ranae 1 Salvínia na-
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tans, entre altres, l'área de distribució de les quals s'está reduint de 

forma dramática, de manera que és possible que acabin desapareixent. De fet, 

a Catalunya les dues ultimes especies sois les coneixem, respectivament, 

d'una localitat, mentre que la primera és possible que Ja s'hagi extingit. 

També formen part d'aquest grup d'espécies hemerófobes un conjunt de 

plantes que, amb anterioritat, s'havien estés grácies a l'activitat de l'home, 

pero que, en aquests moments, i degut a un canvi en 1'actuado d'aquest, 

s'estan enrarint. En serien exemples la niella (.Agrosteaaa githago) i el 

blauet {Centaurea cyanus); ambdues especies d'introducció molt antiga 

(arqueófits) es van estendre principalment mitjancjant els sembrats per tota 

la regió mediterránia, mentre que en l'actualitat i com a conseqüéncia de la 

utilització d'herbicides i de la neteja de llavors están desapareixent. 

Segons HILBIG (1982) ais districtes de Magdeburg i Halle a la RDA un 16.5% 

de les especies en perill d'extinció son males herbes, a Baviera ho están un 

15% (que és una tercera part de les males herbes) i a Saxónia un 50% de 

males herbes també están en perill. 

Aquesta desaparició d'espécies hemerófobes és un fenómen que té lloc a 

prácticament arreu del món (CHEVALIER, 1954; HYLANDER, 1960; KORSAS, 1971, 

1983, etc.). Tot i que no hi ha estudis generáis sobre el tema, sino que 

tots els resultats es basen en estudis locáis, segans KORNAS (1971, 1983) 

el nombre d'espécies extingides en els últims 100 anys a Polonia pot arri

bar a superar el 10%, mentre que a Gran Bretanya és d'un 1.3%, d'un 2.4% a 

la República Federal d'Alemanya i d'un 4.8% a Bélgica. 

Atenent a l'impacte de l'home sobre la flora i vegetado d'una regió la 

diversitat florística pot augmentar o bé disminuir. Europa Central és una 

regió on la flora i vegetado han estat molt estudiades. Segons els estudis 

duts a terme en aquesta regió, es veu que la máxima diversitat específica es 

va produir vers 1750 (abans de la revolució industrial). De mitjan segle 

XVIII engá va comen9ar una disminució d'aquesta diversitat, en un principi 

poc marcada pero des de fa relativament pocs anys s'ha vist molt incremen

tada. Segons KORNAS (1983) aixó ve provocat pels canvis metodológics, prin

cipalment en 1'agricultura, així com per l'augment de població 1 urbanització 

d'árees rurals, canvis en els tipus de conreus, predomini de monocultius, 

utilització d'herbicides, assecament de zones humides, control de rius, fort 

impacte deis turistes sobre les zones amb vegetado natural, etc. 
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b. WTT.TATJ5 D'ISTT?nr>IICCIQ DK LES HSPECTHS AL.LQCTQNES 

Els mitjans pels quals les plantes poden eixamplar els línits de la se

va área natural, emigrar i instal.lar-se en d'altres regions estranyes son 

molt diversos. 

En una regió determinada 1'arribada d'una expécie exótica es pot produir 

per dues vies. 1/ de forma voluntaria per part de l'home o 2/ de forma 

involuntaria o accidental. 

L'home des que va abandonar la vida nómada 1 es va transformar en se-

dentari ha transportat especies d'un lloc a l'altre, tant de forma intencio

nada com involuntaria. 

L'home és, sovint, l'agent voluntar! d'introducció. Ja des de temps molt 

antic l'home ha transportat i cultivat especies estranyes al seu país. 

Aquests cultius, ja siguin de plantes ornamentáis, medicináis, industriáis, 

alimentícies, etc., han permés l'arribada de plantes que, de vegades, poden 

escapar-se d'aquests indrets on son cultivades i passen a propagar-se pels 

seus propis mitjans, és a dir, sense l*ajut de l'home. Entre aqüestes espe

cies hi ha la nyámera o patata de canya (.Helianthus tuberosus), que va 

ésser portada d'América al segle XVII per a utilitzar els seus tubercles 

comestibles; el magraner (.Púnica granatum) especie provinent de l'est de la 

mediterránia, introduida des de molt antic pels seus fruits també comesti

bles; la canya {Arando donax), gramínia possiblement originaria de l'Asia 

oriental i introduida també de molt antic; etc. 

Els jardins botánics han jugat un paper molt important en la introdúc

elo i posterior expansió d'especies. Així com en un principi, en els primers 

jardins botánics sois es cultivaven prácticament especies autóctonas, de 

mica en mica i com a conseqüéncia de l'increment del comert i del desco-

briment de noves terres, es van anar introduint especies procedents d'Asia, 

d'América, d'Africa austral i darrerament d'Austrália i Fova Zelanda. La 

introdúcelo d'una especie d'una regió determinada ais Jardins Botánics cal 

relacionar-la amb les diferents etapes de la historia de l'home. Sovint la 

manca de dades sobre l'época d'introducció i de naturalització de les espe

cies exótiques ais jardins botánics ens impedeix de conéixer amb exactitud 

la historia d'algunes d'aquestes. De fet, les especies cultivades al jardí i 

que acaben naturalitzant-se, primer han d'escapar-se i naturalitzar-se dins 

del jardí, de manera que, i tal com deia MARTINS (1856), seria interessant 
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que els Jardins bátanles publlquessin llistes comparables de les especies 

naturalitzades al seu interior. 

Cal assenyalar que la naturalització d'una especie en un nou país no és 

fácil. Hi ha constancia de que alguns botánics franceses que van viure entre 

els segles XVII i XIX sembraven llavors ais voltants de Montpeller per tal 

d"'enrlehir les herborisations de leur patrie, et dédommager les savants des 

pertes produites par 1'extensión des cultures et les déprédations des bota-

nistes herborisateurs,..." (PLAFCHON, 1864). Aquests botánics (Nissolle, 

Gouan, Amoreux, etc.) no van teñir gaire éxit, Ja que no tenien en compte les 

condicions ecológiques adequades a cada especie, rao per la qual no es eo-

neix que se n'hagin naturalitzat. 

D'altres vegades, l'home és el vehiele d'introduceió, pero d'una forma 

involuntaria o accidental. Les vies d'entrada així com la seva procedencia 

son molt variades. L'augment de les relacions comerciáis entre paisos ha 

incrementat les possibilitats d'expansió de les especies, de manera que 

moltes han arribat mitjanfant el transport de mercaderies en general: en 

tren, vaixell, carretera, etc. 

Moltes vegades viatgen barrejades amb les granes destinades a conreu, 

oli o a pinso del bestiar, formant part de les impureses caraeterístiques o 

casuals de llavors d'altres especies com l'ordi, blat de moro, soja, girasol, 

etc. Diversos autors, com per exemple JORGBHSEH & 0URE5 (1969), SUOMINEN 

(1979) i KURTTO (1982), entre altres, indiquen especies arribades mitjan^ant 

les granes destinades a pinso. Es així com moltes plantes exótiques han 

entrat a Catalunya; entre elles hi ha diverses especies americanes d'Ama-
rantbus i d'Eupborbla. La mida forga reduída de les granes d'aquestes espe

cies i la poca cura amb que fins ara s'han controlat les importacions, fa 

que en l'actualitat siguin males herbes de distrlbució molt amplia al terri-

tori i de difícil eradicació. 

També poden arribar adherides al pél o a les plomes deis animáis, amb 

els turistes, a la seva roba, sabates o al fang deis eotxes. A Australia 

s'han fet estudis sobre les llavors i plantes exótiques que apareixien ais 

rentadors de eotxes. 

La llana ha estat un element molt important d'introducció d'espécies. 

Des del punt de vista botánic, el centre mes important d'introducció d'espé

cies exótiques amb el comerá de la llana ha estat Port Juvenal, aprop de 

Montpeller. Ja a comengaments del segle passat DE CASDOLLE recomanava ais 
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botánics la visita d'aquesta zona on s'hi netejava llana procedent d'arreu 

del món. Aquesta llana era plena d'impureses que inclo'ien llavors i fruits 

amb arestes, puntxes, etc. Els treballs de GODROH (1653), LESPIHASSE & THE-

VENEAU (1860), COSSOH (1860, 1864), etc., parlen d'aquestes plantes exó

tiques aparegudes ais assecadors de llana del SE de Franca. THELLUNG va 

analitzar aqüestes llistes publicades i va veure que, a principis del segle 

passat totes les especies introduides eren orientáis. Poc després van apa-

réixer plantes procedents del nord d'África. Vers 1830 van arribar les pri-

meres plantes sudamericanos i el 1870 les primeres especies australianes 

(MÜHLENBACH (1979). D'aquesta manera, ha estat possible reconstruir la his

toria comercial deis assecadors de llana a partir d'observacions botániques, 

Es interessant d'indicar que moltes especies introduides van ésser desco-

bertes i descrites abans de que es coneguéssin al seu país d'origen. Peí que 

fa a la Gran Bretanya, hi ha un Ilibre molt interessant publicat per HAY-

VARD & DRUCE (1919 in MÜHLENBACH, l.c.) basat en les especies provinents de 

les impureses de la llana i aparegudes ais marges de dos rius. Posterior-

ment, LOUSLEY (1961) i RYVES (1974) també indiquen les especies aparegudes 

a la Gran Bretanya amb la llana. De fet, pero no cal anar tant lluny. Es 

molt probable que Stipa papposa, gramínia sudamericana que es troba en 

l'actualitat a Sabadell, ciutat llanera per excel.léncia, hagi arribat amb la 

llana. 

El coto és un altre material textil que també ha contribuit a l'expansió 

de les especies. Peí que fa a Catalunya, Galinsoga parviflora sembla que va 

aparéixer a la comarca del Girones en un camp on s'adobava amb borra de 

coto. 

El llast deis-vaixells sembla que ha estat un mitjá important d'intro

ducció i expansió de plantes. Es de preveure que el llast, és a dir, la 

térra, pedrés i sorra que es posava al fons deis vaixells perqué aquests 

s'enfonsessin i tinguessin mes estabilitat, contenia sovint llavors, fruits, 

rizomes, etc. de plantes natives de les regions d'on provenia aquest llast. 

Un cop llen^at el llast a les vores deis ports, si les llavors trobaven con-

dicions favorables germinaven i es podien arribar a establir. THELLUNG 

(1912) cita exemples d'espécies arribades amb aquest sistema, com per exem-

ple; Eupborbia serpeas, Heliotropiua curassavicum i Zygophyllum fabago, 

entre altres. 
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Les guerres i els grans moviments humans que provoquen son també un 

sistema important de transport de llavors. Les granes poden ésser transpor-

tades amb els farratges, sovint d'origen llunyá, que servien d'aliment ais 

cavalls, o també amb el fang de diverses maquines. Hi ha molts treballs que 

esmenten especies arribades amb tal o qual guerra o ocupado, especies que, 

en general, persisteixen durant un temps i acaben per desaparéixer. Les 

especies polemocores son aquelles que augmenten la seva área de distribució 

mitjan^ant l'activitat militar. CHBVALIER (1944-1945) anomena flora obsidio

nal al conjunt d'espécies que apareixen en indrets on hi han acampat les 

tropes d'ocupació. GAUDEFROY & M0VILLEFARI5E (1871), FRANCHET (1872) i 

GAUDEFROY (1872) indiquen que la presencia de l'armada francesa a diverses 

regions durant els anys 1870 i 1871 ha estat seguida de l'aparició de un 

gran nombre d'espécies desconegudes abans a les contrades. THELLUNG (1917) 

i KUPFFER (1922) van estudiar la dispersió de plantes com a conseqüéncia 

deis moviments militars durant i després de la primera guerra mundial (AHTI 

& HaMET-AHTI, 1971). HIBON (1948) indica l'aparició de dues especies nord-

americanes a Franca després de la segona guerra mundial. Segons LUTHER 

(1948-1949), HEIKKINElí (1959) i UOTILA & SUOMINEN (1976) maltes especies 

russes van arribar a Finlandia durant la primera guerra mundial, i durant 

la segona les tropes soviétiques i alemanyes també en van introduir, mentre 

que d'altres hi van arribar mitjangant el tren procedent de Rússia, amb car-

bó de Polonia, Rússia, etc. NIEMY (1969, in AHTI & HaMET-AHTI, 1971) indica 

que almenys 120 táxons van ésser aparentment introdu'its per les tropes ale

manyes al BE de Finlandia i uns 45 per les tropes soviétiques. 

Hi ha d'altres especies l'arribada de les quals no és tant específica 

sino que la seva introdúcelo cal relacionar-la amb els moviments comerciáis 

en general. Les vies de comunicado, principalment les vies férries i les 

carreteres son també uns sistemes importants de disseminació d'espécies. A 

la segona meitat del segle passat els ferrocarrils van comentar a 

desenvolupar-se, comportant aixó una petita disminució en la utilització 

deis vaixells. No obstant aixó, el paper del comer? marítlm en la introdúc

elo de plantes no ha cessat, sino que sovint, moltes mercaderies que inicien 

el seu viatge en vaixell el continúen per ferrocarril o carretera fins el 

seu punt de destinado final. Sovint moltes diáspores s'escapen ais ports o 

a les estacions. Per aixó aquests indrets contenen un nombre molt alt 

d'espécies introdui'des. Per exemple, Setaria geniculata i Sporobolus Indicus, 
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deuen gran part de la seva expansió ais automóbils i ais ferrocarrils, ja 

que la seva área de distribució segueix for^a fidelment el seu recorregut. 

Un cop introduides les especies, a mes de l'home, hi ha d'altres ele-

ments, tant biótics com abiótics, que ajuden a la seva dispersió per la 

nova centrada. Per exemple molts ocells, rosegadors, etc. utilitzeñ fruits, i 

trossos de rizomes, arrels, tiges, fulles,... per al seu aliment, per fer 

nius, etc. Els fems son un important sistema d'expansió d'espécies. Plantes 

introduides en forma de llavor barrejades amb granes destinades a pinso peí 

bestiar no son destruides ni peí molí ni peí tub digestiu deis animáis. De 

manera que son dipositades ais camps barrejades amb els fems i allá germi

nen. L'aigua i el vent son els principáis elements abiótics que contri-

bueixen en la dispersió d'espécies. Bidens frondosa i Cyperus vegetas, son 

dos clars exemples de plantes dispersades per les aigües. Per altra banda, 

moltes compostes {Áster squamatus, Conyza canadensis) i gramínies 

{Pennisetum villosum, Stipa papposa) son dispersades peí vent. 

c. ECOLOGÍA DE T.RS ESPECIES AT..I£)CTQRES 

Un cop introduides, les especies fan via principalment ais conreus, va

res de les vies de comunicació, camins, estacions de tren, ports, erms vora 

les cases, etc., formant part important de les comunitats de males herbes 

que constitueixen la vegetado arvense i ruderal. Es en aquests ecosistemes 

oberts, tan Iligats a l'home, amb perturbacions forija sovintejades, on les 

plantes introduides traben les condicions mes adients per a sobreviure. La 

majoria de plantes introduides creixen en ambients ruderals i/o arvenses, 

mentre que ben poques passen a íormar part de comunitats seminaturals 

(vores de rius, marges de hoscos, etc.) i una proporció molt baixa penetra 

dins de comunitats naturals (hoscos, prats naturals, etc.). En general, les 

comunitats naturals, poc o gens alterades, ofereixen mes resistencia a la 

introdúcelo d'espécies exótiques que no pas les comunitats on l'equilibri 

natural s'ha vist trencat. 

Poques vegades una especie al.lóctona s'introdueix directament en 

ecosistemes naturals {Blcxiea canadensis, etc.), sino que hi ha uns estadis 

de naturalització. Els passos seguits per una especie introduida entre la 

seva introdúcelo i naturalització al país sempre son, aproximadament, els 



mateixos. Primer s'estableix en comunitats molt humanitzades i després en 

pot anar ocupant d'altres menys alteradas fins arribar a comunitats natu

rals. 

Segons KORNAS aquests estadis de naturalització son quatre. En el 

primer estadi, a partir de les diáspores recentment introduides, tant de 

forma voluntaria com involuntaria, apareixen els primers exemplars. En el 

segon estadi l'espécie exótica esdevé d'una forma mes o menys establerta en 

un o mes ecosistemes molt modificats. En el tercer estadi comenga a colo-

nitzar ecosistemes menys alterats i en el quart s'estableix en ecosistemes 

gens alterats. Es evident que el pas d'un estadi inferior cap a un de 

superior és cada vegada mes difícil que el precedent. Per aquest motiu la 

majoria d'espécies introduides no passen del primer estadi i sois apareixen 

d'una forma transitoria o temporal. En el cas d'espécies introduides de 

forma involuntaria o accidental parlariem d'espécies casuals o efemerófites, 

mentre que si la introdúcelo fós voluntaria, és a dir, especies cultivades i 

escapades del lloc de conreu, parlariem d'espécies subspontánies casuals o 

ergasiofigófites. Al segon estadi hi arriben moltes menys especies que 

creixen de forma mes o menys constant en ecosistemes ruderals i/o arvenses, 

ambients molt influenciats per les activitats humanes. Segons el grau de 

persistencia de les especies exótiques en aquests ambients parlem d'espécies 

adventícies o bé de natural itzades. Molt menys nombrós és el nombre 

d'espécies que arriben al tercer estadi i sois una petitíssima part arriba 

al quart. 

Perqué una especie introduida pugui anar passant per les diferents eta-

pes fins arribar a formar part de les comunitats naturals ha de passar una 

serie de barreres selectives, les mes importants de les quals son el clima i 

la competencia amb d'altres especies. Els factors climátics actúen de forma 

determinant sobre les especies introduides, de manera que no totes poden 

suportar el clima de l'área d'introducció. Per aquest motiu la majoria acaben 

desapareixent (especies casuals o efemeróf ites). El mateix clima és un fac

tor important per a l'aclimatació de plantes, pero no és fonamental. Per 

exemple algunes especies exótiques anuals originarles de regions troplcals o 

subtropicals, quan s'introdueixen en regions temperades es desenvolupen quan 

troben les condicions adequades d'escalfor i d'humitat, és a dir, a l'estiu 

en conreus de regadiu o a la vora deis rius, 1 presenten un cicle biológic 

per tal de poder fruitar abans de que arribi el fred. 
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Les especies que aconsegueixen resistir els factors climátics es troben 

amb una altra barrera que son els factors biótics, principalment la compe

tencia amb d'altres especies. Aquest factor és definitiu en les especies que 

intenten colonitzar comunitats seminaturals o naturals, fins el punt que 

moltes especies que suporten bé el clima son incompetents en aquest tipus 

de comunitats, de manera que es veuen obligades a romandre en comunitats 

ruderals i/o arvenses (especies epecófites). Ben peques presenten gran 

capacitat competitiva davant d'altres especies i poden colonitzar comunitats 

poc o gens alterades (agriófits). 

Segons KORSAS el fet de que moltes especies exótiques siguin anuals i 

estrategues de la r els impedeix de penetrar en ecosistemes poc alterats i , 

per tant, la principal rao per la qual molt poques especies exótiques pene

tren amb éxit dins la vegetado natural en comparado amb el gran nombre 

d'espécies que arriben, és perqué n'hi ha molt poques que poden combinar les 

caraeterístiques necessáries per a passar per tots els estadis de naturalit

zació, és a dir, han de poder canviar d'estratégia reproductora. 

En general, el contingent mes gran d'espécies introduides es troba en 

comunitats alterades. No obstant, hi ha regions de dimes árids o bé bio-

lógicament aillades com Nova Zelanda, Hawaii, África del Sud, Australia, etc., 

on les comunitats naturals son molt susceptibles a les invasions i , moltes 

vegades, la introduceió d'espécies exótiques comporta un empobriment impor

tant de la flora autóctona. La invasió d'espécies exótiques dins la vegetado 

natural és un problema serios a 1'África del Sud, on Cereus peruvianas, 

Helia azedarach, Opuntia sp pl., etc. son invasores molt importants 

(MACDONALD, 1983; TAYLOR & VALKER, 1984). HARLAN (1982) esmenta la presen

cia invasora de Lantana cámara a l'India, mentre que HOSAKA & THISLE (1954 

in KNIGHT, 1986) assenyalen que Kyrica íaya, especie macaronésica, havia 

envait mes de 85.000 Ha a les liles Hawaii, i segons BEURET (1984) Opuntia 

inemis recobria 3 milions d'Ha a Nova Gal.les del Sud i 19 milions a 

Queensland. De vegades, especies exótiques que en un principi son invasores, 

son desplacades per d'altres, també exótiques, degut a una eompetitivitat 

mes gran d'aquestes ultimes, ja sigui per la resistencia ais herbicides, 

formado d'híbrids, o a d'altres causes. Aixó és el que está passant a 

Europa on Galinsoga parviflora está essent substituida per Galinsoga 

ciliata, o bé Elodea canadensis per Elodea nuttallii, MULLIGAN (1965) 

comenta un cas similar suceeit a Ontario, ais Estats Units, on a mitjans 
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d'aquest segle hi havia poblacions de Carduus nutans, C. acantboides i 

híbrids d'ambdues especies, els quals creixien i vivien millor que els seus 

progenitors. 10 anys mes tard les grans poblacions de Carduus van quedar 

reduides a pocs exemplars mentre que Daucus carota, de recent arribada a 

l'área, va esdevenir invasera. 

Les aigües dolces son també ecosistemes especialment vulnerables i 

algunes especies aquátlques son, o han estat, plantes invasores que han 

provocat molts problemes no sois per la navigació deis vaixells, sino que 

també han provocat la disminució i desaparició' d'espécies autóctones 

(DUTARTRE & CAPDEVIELLE, 1982). Bs interessant d'assenyalar que moltes 

d'aquestes especies aquátiques es reprodueixen vegetativament, ja que com 

Elodea canadensis o Kyriopbyllum brasiliense, son especies dioiques i gene

ralment sois s'hi troba introduit un deis dos sexes. Cal també esmentar que, 

tal i com passa amb d'altres especies introduides, en un principi son inva

sores, mentre que posteriorment deixen d'ésser-ho, ja sigui perqué son 

substituidas per una altra especie o bé per causes desconegudes. 

En general hi ha moltes mes especies exótiques a les planes que a les 

muntanyes. Ho obstant, i degut a la cada vegada mes gran afluencia humana a 

les comarques de muntanya, la vegetado natural d'aquestes cada cop está 

mes amenazada. Aquí a Catalunya no hi ha estudis concrets sobre l'expansió 

de plantes introduides en territoris protegits, preferentment de muntanya 

pero també de térra baixa. Nosaltres hem observat un canvi important en la 

dotado florística en els indrets mes freqüentats pels visitants al Pare 

Natural deis Aiguamolls de l'Empordá. La introdúcelo i explossiva expansió 

d'espécies exótiques com: Xantbium italicum, Heliantbus tuberosus, Cyperus 

eragrostis i Sporobolus indicas, entre altres, ha comportat en aquests 

últims 5-6 anys un canvi fisiognómic important en les comunitats vegetáis 

mes influenciades per l'increment del tránsit deis visitants. 

Peí que fa a les zenes de muntanya el pereentatge d'espécies exótiques 

és molt baix i la seva distribució local es troba estrictament limitada a 

indrets on la vegetado natural ja estat préviament destruida: marges de 

carreteres, erms vora les cases, hotels, xalets, etc., i en molta menys mag

nitud en alguns prats molt pasturats, clarianes de hoscos, etc. A Catalunya 

les principáis especies exótiques que apareixen en aquests indrets son: 

Xatricaria discoidea, Amarantbus pawellii i Buddleja davidii. 
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L'increment de freqüentació a les zones protegides (pares i reserves 

naturals, nacionals, etc.) representa un augment important de ruderalització, 

principalment a les vores de camins, carreteres, etc. Aquest és el primer 

pas d'introducció d'espécies exótiques. Si es pretén conservar zones de 

reserva s'hauria de teñir present que el perill de penetrado 'd'espécies 

exótiques és mes baix com menys alterada estigui la vegetado, ja que el 

sistema de penetrado d'aquestes especies sempre és el mateix; primer la 

destrucció de la coberta vegetal primitiva i després l'establiment de les 

especies exótiques. 

La introdúcelo d'una especie exótica comporta en un comengament un 

increment en la diversitat, pero de vegades provoca una redúcelo 1 acaba 

per substituir especies autóctones. Un exemple serla l'augment de l'área de 

distribució de Bidens frondosa, especie americana, en detriment de la de 

Bidens tripartita, especie europea. 

Sovint moltes especies exótiques esdevenen Invasores en el lloc on 

s'introdueixen, mentre que en la seva regió d'origen no ho son, Aixó pot 

ésser degut a diverses causes. Una d'elles és la manca d'enemics naturals 

que controlin les seves poblacions. Una altra és que, de vegades, les males 

herbes exótiques son genéticament, morfológica i ecológicament diferents de 

les que viuen a l'área original. Altres vegades les especies introduides 

s'hibriden amb especies del país i es produeixen anfidiploids, esdevenint 

d'aquesta manera mes competitives. Algunes especies exótiques molt competi-

tives, com Erigeron annuus i Solidago altissiaa, es caracteritzen per 

excretar substancies al.lelopátiques que Inhibeixen la germinado d'altres 

especies. 

-̂ ORIGEN PF T.HS KRPT?r.T|?p AL.LncTníTRR 

L'origen de les especies Introduides a (Catalunya és molt divers. H'hl ha 

que provenen de l'est d'Asia (Arundo donax, BudleJJa davidíi, Broussonetía 

papyrifera, ...), d'altres de l'Orlent Mitjá iVeranica pérsica, Crepis sancta, 

Púnica granatum,..'), un altre centre és l'Afrlca tropical 1 austral iRicinus 

coamuais, Oxalis pes-caprae, Carpobrotus edulis, ...), Australia també ha 

partlcipat en la cessió d'espécies ÍAcacia dealbata, Rhagodia nutans, ...), 

pero potser, el centre mes important d'aquests darrers segles ha estat el 



continent americá iAmarantbus sp pl, Helíantbvs tuberosas, Solidago cana

densis, Cbenopodiua ambrosioides, ..). Hi ha, pero, moltes especies exótiques 

que son plantes cultivades i que han estat domesticades en diferents 

époques i en centres ben diferents. Les obres de DE CANDOLLE (1883) i de 

VAVILOV (1949-50) son potser les mes importants que parlen deis diferents 

centres de domesticado de les especies vegetáis. 

La importancia d'aquests centres d'origen ha anat variant al llarg del 

temps. Així com en un principi la proporció d'espécies d'origen eurasiátic 

era molt gran, després deis contactes entre els dos mons, la proporció es-

devé molt favorable a les especies provinents de l'altra banda de 1'Atlan

tic. 

Sovint no es coneix exactament 1'origen d'aquestes plantes, especialment 

quan es tracta d'espécies cultivades i de males herbes cosmopolites. Algunes 

sois es coneixen cultivades i es desconeixen en estat natural, de manera que 

si deixen d'ésser cultivades possiblement s'extingiran. En son exemples: Zea 
mays i Vicia fava. Altres especies (.Olea europaea, Ceratonia siliqua, Juglans 

regia) es troben cultivades des de fa tants segles que sovint és difícil, 

per no dir impossible, saber on creixen en estat natural i on naturalit

zades . 

D'altres vegades, especialment peí que fa a especies d'introducció acci

dental, l'área d'on prové una especie exótica no és la seva original, sino 

que emigra d'un altre indret on l'espécie ja s'hi ha establert com exótica. 

Un exemple el tindriem en Najas gracillima, descoberta fa pocs anys ais 

arrossars de l'Alt Empordá i del Delta de l'Ebre. Aquesta petita planta 

aquática és originátria d'América del Nord i des de fa anys viu ais arros

sars d'ltália i del sud de Franca. Es mes lógic suposar que el vehiele 

d'introducció siguin els ocells migradors procedents del nord, que no pas 

que hagi estat introduida des d'América. 

e. CRITERIS PER A DECIDIR L'AUTQCTQSEITAT Q AL.LOCTONEITAT D'UM ESPECIE 

Alguns sistemes utilitzats per esbrinar si una especie ha existit des 

de sempre a una contrada o bé si ha estat introduYda son els següents: les 

flores antigües i els documents histories, les evidencies fóssils, 1'habitat 
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de la planta, la corologia, la diversitat genética, el sistema reproductor, 

etc. 

El fet de que una especie sigui molt comuna en una regió no implica, 

necessáriament, que sigui autóctona de l'indret. Per ex. Agave americana a la 

regió mediterránia, Hypericum perfaratum ais Estats Units, Xelia azedaracb a 

1'África del Sud, etc. 

La comparado de la flora d'un país en diferents époques permet de co

néixer i constatar els canvis que han tingut lloc: aparició d'unes especies, 

desaparició d'unes altres, canvis en la distribució, etc. Ara bé que una 

especie no estigui citada en una publicado i sí ho estigui en una posterior 

no implica que sigui una especie exótica. Perqué es pugui considerar intro

duida cal que l'espécie s'hagi recaí.lectat en un lloc que ja hagi estat 

estudiat amb precisió, que no hagi estat confosa amb una altra, que sigui 

aparent o bé que hi hagi un document que parli de la seva introducció. So

vint hi ha, pero, pocs punts de referencia per a conéixer la flora deis 

segles passats. La regió de Kantpeller ha estat una zona molt afortunada, ja 

que especialment des del segle passat ha estat molt estudiada des del punt 

de vista botánic, encara que els primers catálegs son ja del segle XVI. 

PLANCHÓN, aprofitant les observacions i les obres deis diversos botánics 

que van treballar en aquesta regió entre els segles XVI i XIX, va publicar 

l'any 1864 la seva tesi titulada "Des modifications de la flore de Montpe-

llier depuis le XVIe siécle jusqu'á nos jours". Posteriorment, THELLUNG va 

publicar l'any 1912 la seva tesi amb el títol "La flore adventice de Mont-

pellier". Ambdues obres ens han estat molt útils per tal de dur a terme el 

nostre estudi. Desafortunadament, Catalunya no ha comptat amb autors que 

hagin estudiat els" canvis soferts per la flora del país en diferents épo

ques, tal i com ha succeit, per exemple, al Llenguadoc. De manera que, en 

l'actualitat, encara hi ha molta informado sobre la historia botánica 

amagada en obres deis segles precedents. 

Tal com ja ha estat comentat en el prefaci, per a molts botánics les 

plantes no autóctones, és a dir les plantes introduides -cultivades o no-

pertanyen a una categoría inferior. Com a conseqüéncia d'aquesta nefasta 

actitud, es té molt poca informado sobre les plantes sinantrópiques, de 

manera que, sovint, les causes i l'época d'aparició de moltes especies resten 

hipotétiques, en rao de la insuficiént informado peí que fa a les seves 

observacions. Aquesta manca o insuficiencia de dades fa que, avui dia, 



desconeguem l'origen (autócton o al.lócton) d'un bon nombre d'espécies: 

Nepeta catarla, Celtis australis, Chrysanthemum coronarium, etc. 

De vegades la decisió entre l'estatus d'indígena o exótic d'una especie 

és molt difícil, especialment per les plantes arribades en temps antics, 

mentre que per les especies arribades mes recentment és mes fácil. De fet, 

moltes especies considerades autóctones son possiblement especies al.lóc-

tones arribades fa molt de temps i de les quals es desconeix 1'época de la 

seva arribada. En casos dubtosos cal mirar els ecosistemes on viu prefe-

rentment l'espécie, el seu comportament, si augmenta la seva distribució, 

etc. 

Sovint els criteris en que es basen els diferents autors per a decidir 

si una especie és exótica o no, no son gaire apropiats, Ja que de vegades 

s'accepten evidencies fóssils i idees d'autors precedents sense cap mena de 

crítica ni comprovació. Es evident que no es pot donar a les indicacions, 

sobretot antigües, una confianza absoluta. De vegades, els suggeriments d'un 

autor son presos com fets provats i aleshores es transmeten errors. 

VEBB (1980) referint-se a aquest tema diu que, si hi ha autors que pro

ven evidencies circumstancials cap a una direcció s'ha de seguir, pero si 

apunten a direccions distintes s'ha de rebutjar i s'ha d'acceptar que l'es

tatus de moltes especies encara no está resolt. 

De fet, per a conéixer l'origen de moltes especies, especialment plantes 

cultivades d'antic, en una época o altra, a mes deis medis botánics s'han 

d'utilitzar dades históriques així com també paleontológiques. Segons DE 

CANDOLLE (1883) la historia deis pobles pot ajudar a les dades de la botá

nica per a decidir qüestions dubtoses de naturalització, de manera que s'han 

de combinar les diferents dades: botániques, históriques, arqueológiques, 

lingüístiques, etc., per tal d'esbrinar el possible origen d'una especie. No 

totes les dades ni tots els métodes teñen el mateix valor. Es evident que 

les troballes fóssils teñen mes valor que els noms populars de les plantes. 

Ja que "a priori" comparten mes exactitud. De totes maneres cada via com

porta una probabilitat, de manera que s i , en general, els resultats coinci-

deixen es pot suggerir que estem aprop de la realitat, mentre que si son 

divergents caldrá buscar mes dades. 

VEBB (1980, 1985), seguint DE CANDGLLE, propasa 8 criteris per decidir 

si una especie és autóctona o no: evidencia fóssil, evidencia histórica, 
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habitat, distribució geográfica, freqüéncia de coneixement de naturalització, 

diversitat genética, modcl reproductor i sistemes d'introducció. 

Les restes fóssils datades entre 1'última glaciació i el comen̂ ament del 

neolític son evidencies de l'estatus natiu, pero una abséncia de dades fós

sils i una presencia en altres tipus de dades suggereix l'estatus exótic, 

pero no el prova. 

Els documents histories son importantíssims per tal de conéixer les da

tes de diferents conreus a regions distintes. No obstant, contenen dades que 

sovint cal comprovar. Aprofitant aqüestes informacions també es pot co

néixer l'existéncia d'espécies arvenses que acompanyaven ais conreus. Per 

ex. a la Biblia es parla de Lolivm teaulentua com una especie que provocava 

intoxicacions quan les seves llavors es trobaven barrejades amb les llavors 

deis cereals. Una de les coses mes dificultoses és de traduir exactament els 

noms de les plantes que, en documents antics, son sempre noms populars, 

L'ecología de la planta també ens pot ajudar per a conéixer el seu 

estatus. Si una especie sois creix en ecosistemes molt influits per l'home 

probablement és exótica, si creix mes extensament en ecosistemes menys 

humanitzats probablement és nativa. Evidentment hi ha excepcions. 

La corologia de les especies no és una prova decisiva pero ajuda. Gene-

ralment les especies presenten distribucions conjuntes, mentre que si una 

especie presenta una área disjunta s'ha de teñir en compte. També en aquests 

casos hi ha excepcions. 

També s'ha de teñir present si la seva área de distribució creix o dis-

minueix. Generalment les especies natives no presenten expansions explos-

sives o regressives com les especies al.loctones. Si una especie es consi

derada nativa en una regió i es va naturalitzant en ecosistemes similars no 

lluny d'aquesta regió, s'hauria de reconsiderar el seu estatus. 

Peí que fa a la diversitat genética, és raonable de pensar que si les 

poblacions de males herbes d'una especie presenten diferencies genétiques 

amb d'altres poblacions de la mateixa especie, és mes probable que sigui 

autóctona que si les poblacions son genéticament mes idéntiques ja que, 

generalment, quan s'introdueix una especie tan sois una part de la variabi-

litat d'aquesta especie és transferida a la nova área d'ocupació. En son 

exemples plantes dioiques, quan sois s'introdueix un deis dos sexes iElodea 

canadensis, Fetasites fragrans, etc), o bé, i tal com diu BAKER (1972) 

Oxalis pes-caprae presenta poblacions tetra, penta i hexaploides a 1'África 
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del Sud, on hi és nativa, mentre que a California sois s'hi ha establert la 

forma pentaploide. 

Generalment la majoria de plantes natives es poden reproduir, almenys 

en part, per llavor, de manera que si un táxon es reprodueix sois vegetati

vament es pot suposar que és al.lóctona. Hi ha, pero, excepcions. 

Si una especie es considera exótica s'ha de teñir alguna idea de com 

s'ha introduit. Si no se'n troba cap aixó és un argument a favor del seu 

estatus de nativa. 

f. CLASSIFICACín DE LES H.qPECTKS AI..!.nCTQ?ÍES 

latroducció 

Tal com comenten TOVNSEND (1980) i STACE (1980) per a poder fer estu

dis florístics, corológics i ecológics és imprescindible el coneixement 

exacte de les especies exótiques i el seu estatus. El treballar amb flora 

exótica comparta una gran confusió taxonómica. Aquesta confusió ve provo

cada per diverses raons. Sovint les especies exótiques son confoses amb 

d'altres especies, natives o no, (per ex. Artemisia verlotiorum i Artemisia 

vulgaris; Conyza canadensis i Conyza bonariensis). Altres vegades se sap 

que és una especie introduida pero hi ha dificultat per a conéixer el seu 

nom corréete, ja sigui perqué es desconeix el país d'origen, o bé perqué a 

la seva área de distribució natural hi és un grup confús, perqué no hi ha 

revisions o bé les revisions que hi ha no serveixen, etc. (per ex. Senecio 

inaequidens). Maltes vegades l'existéncia d'híbrids (per ex. Xantbium, Cony

za, etc.) i la publicado de maltes notes en publicacions locáis disperses 

ha contribuít, també, en el caos taxonómic, ja que de vegades un mateix nom 

específic ha estat utilitzat per mes d'un táxon (per ex. Amarantbus graeci-

zans, Faspalum disticbum, etc.) i a l'inrevés (veure sinonimia d'^ster squa

matus, Artemisia verlotiorum, etc.). Exemples de confusió taxonómica els hem 

trobat amb els generes Xantbium, Amarantbus, Conyza, Artemisia, Bidens, Se

necio, Solidago, Brassica, Opuntia, Eupborbia, Oenotbera, Oxalis, Solanum, 

Ecbinocbloa, Paspalua, etc. etc. 
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Per tal d'estudiar les especies sinantróplques s'han creat nombroses 

classificacions que sovint utilitzen una gran varietat de termes i , de ve

gades, els mateixos termes son emprats amb diferents acepcions. Per aquest 

motiu és molt important sempre que s'utilitzin indicar en quin sentit es fa. 

Son exemples clars d'ambigüetat els termes de neófit 1 adventici, ja 

que han estat utilitzats per diversos autors amb significats diferents. 

"Neófit" pot significar: especie introduida entre comeníaments del segle XVI 

fins l'actualitat (contraposat a arqueófit), o bé, 1 en un sentit mes 

restringit, especie introduida en temps moderns pero que s'ha establert 

principalment en comunitats vegetáis naturals, poc modificades (contraposat, 

en cert sentit, a epecófit). "Adventici" tant ha estat utllitzat per indicar 

que una especie és exótica en un lloc determinat (en contraposició a una 

especie autóctona), com, i amb un sentit mes restringit, que es tracta d'una 

especie introduida en una regió determinada, pero de forma involuntaria o 

accidental (contraposat a especie hemerófita, és a dir, introduida de forma 

voluntaria i conscient per part de l'home). 

Les corresponents traduccions deis diferents termes populars, relacio-

nats amb la flora exótica, en diferents llengües son també controvertldes i 

distintes segons els autors. 

En una regió determinada és considera com a nativa o autóctona una 

especie que ha evolucionat en aquesta regió, o bé que hi ha arribat abans 

del neolític, o encara després d'aquesta época, pero per un mitjá totalment 

independent de l'activitat humana. Per altra banda, una especie al.lóctona o 

exótica és aquella que té una regió d'origen mes o menys llunyana i que ja 

arribat a aquesta nova regió com a conseqüéncia de l'activitat de l'home, ja 

sigui de forma voluntarla o involuntaria. 

Els vegetáis exótics es poden classiflcar atenent a diversos aspectes: 

época d'introducció al país, grau de naturalització dins les comunitats 

vegetáis, sistema d'introducció, etc. 

La classificació de les plantes sinantróplques segons el seu origen, 

época, sistemes d'arribada al país 1 grau d'establiment senpre ha estat 

motiu de controversia. RIKLI (1903), SIKKONS (1910), THELLUNG (1910, 1912, 

etc.), LINKOLA (1916), JALAS (1955), HOLUB & JIRASEK (1967), KORNAS & 

MEDVECKA-KORNAS, 1967, KORNAS (1968, 1978, etc.), SCHROEDER (1969), HOLUB 
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(1971), GREUTER (1971), entre molts altres han intentat classificar les 

especies sinantrópiques des deis punts de vista geográfic i historie. 

Segons l'época d'introducció es poden distingir dos grups fonamentals: 

els arribats abans de fináis del segle XV (arqueófits) i els arribáts poste

riorment (neófits, S.I.). 

Dins deis vegetáis exótics hi ha un grup que es va introduir fa molt de 

temps i ara formen part de la nostra flora, son els anomenats ARQÜEóFITS. 

Entre ells hi trobem diverses especies segetals, que creixen preferentment 

ais sembrats i que son originarles, la majoria, de la part oriental de la 

regió mediterránia. La majoria d'autors consideren arqueófits ais vegetáis 

introduits de forma accidental, aproximadament, des del comen(;ament de 

l'agricultura (al neolític) fins a fináis del segle XV. Aquests límits venen 

definits per una banda, per l'augment de modificado produida per l'home a 

partir del neolític i , per l'altra, perqué a fináis del segle XV es va 

produir el comengament d'intercanvis comerciáis entre el Vell Kón i América. 

Sovint els arqueófits son assimilats al grup de les plantes autóctones, 

ja que degut a la manca de documents sobre la seva introdúcelo és 

prácticament impossible de conéixer amb exactitud quines especies son 

arqueófites i quines son indígenes. Les dates d'origen i la historia deis 

arqueófits son mes aviat incompletes i no massa dignes de conflanga. De fet 

les prevés sobre la presencia o abséncia d'una especie determinada en una 

época forga antiga son tant rares que és excepcional datar la seva intro

dúcelo al país, fins i tot de forma aproximada. Per aquest motiu hi ha 

moltes especies que fins que no hi hagi mes prevés no se sabrá amb exacti

tud el seu estatus dins la flora. 

Els vegetáis exótics arribats des de comencpaments del segle XVI fins 

l'actualitat reben diversos noms segons els diferents autors. Els noms mes 

utilitzats son els de KEBóFITS (sensu KORNAS 1978), XENÓFITS (sensu 

GREUTER, 1971) i NEOFITS (sensu MEUSEL, 1943 i HOLUB 1971, pero no en el 

sentit donat per RIKLI 1903 i THELLUNG 1915). 

La delimitado exacta entre arqueófits i neófits és arbitraria i no tots 

els autors hi están d'acord. VEBB (1963) i GREUTER (1971) diuen que 1500 té 

sentit per a l'Europa septentrional i occidental, pero no pas per la part 

oriental de la regió mediterránia on les primeres flores fiables son del 

segle XIX. Segons HYLANDER (1960) per a la flora escandinava sembla natural 
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separar a la primera meitat del segle XVII. MATHEZ que va treballar en la 

homogeneització de la informació recollida peí Hed-Checklist diu que una 

solució alternativa a 1500 seria 5 aC, és a dir, es podría incloure dins els 

neófits els vegetáis exótics introdui'ts durant 1'época histórica, espe

cialment des de cinc segles abans de Crist. 

Segons el grau d'inserció o de naturalització dins les comunitats vege

táis es poden distingir diverses categories: especies naturalitzades, adven-

tícies i subspontánies. 

Un cop arribada al nou país, si la planta exótica troba unes condicions 

ecológiques adequades, similars o no a les de la seva regió d'origen, es va 

desenvolupant per si mateixa, s'estén pels seus propis medis i passa a fer 

part integrant de la flora de la contrada. Son les plantes NATURALITZADES: 

Robinia pseudacacia, Oxalis pes-caprae, Eupborbia maculata, Buddleja davidii, 

etc. Les especies naturalitzades tan poden provenir d'introduccions acci

dentáis com voluntarles per part de l'home. 

Cal assenyalar la dificultat que hi ha per a definir de forma precisa 

el terme de naturalitzat. La definido que considerem mes clara sobre les 

especies naturalitzades és la donada per THELLUNG (1910): " Nous appelons 

complétement naturalisée et par abréviation, naturalisée, une espéce qui, 

n'existant pas dans un pays avant sa période historique (au point de vue de 

l'explorations botanique !), venant á y étre transportée par l'action volon-

taire ou inconsciente de l'home ou par une cause inconnue, s'y trouve en-

suite avec tous les caracteres des plantes spontanées indigénes, c'est-á-

dire croissant et se multipliant par ses moyens naturels de propagations 

(graines, tubercules, bulbilles, drageons, fragments de tiges ou de rhizomes, 

etc., suivant l'espéce), sans le secours direct de l'home, se manifestant 

avec plus ou moins d̂ abondance et de régularité dans les stations qui leur 

conviennent, et ayant traversé des series d'années pendant lesquelles le 

climat a offert des circonstances exceptionelles". 

THELLUNG sois considera naturalitzades les especies neófites s.l., ja 

que diu que de les especies arribades abans no hi ha dades sobre la seva 

introdúcelo. També considera naturalitzades a les especies que sois es 

reprodueixen de forma vegetativa, a diferencia del que opinava A. DE 

CANDOLLE. Aquests tipus d'espécies, com Arundo donax, Oxalis pes-caprae, 

Elodea canadensis, etc., que sois es reprodueixen de forma vegetativa, han 



estat anomedades per determinats autors especies pseudonaturalitzades, men

tre que altres autors donen aquest nom a un tipus diferent d'espécies 

antropófites. 

Les especies naturalitzades no sempre juguen el mateix paper dins la 

vegetado i tampoc presenten les mateixes característiques, sino que di-

fereixen, i molt, en aspectes com distribució, presencia, etc. Per ex. 

Amarantbus retroflexus o Canyza canadensis son dues especies totalment na

turalitzades, presents de forma abundant a prácticament tot el país en 

diferents ecosistemes: marges pedregosos o sorrencs de rius, camps, erms, 

clarianes de boscos, etc. Rhagodia nutans presenta una distribució molt mes 

localitzada a la part litoral de la comarca de la Selva, trobant-se tant en 

penyasegats, marges de camins, pinedes degradades, etc. En canvi, Bergia 

capensis presenta una distribució forga limitada i sempre forma part del 

mateix ecosistema: els arrossars. Aqüestes quatre especies es troben natu

ralitzades a Catalunya i , tot i tenint en compte diferencies en l'época 

d'introducció, és fácil copear que tot i essent naturalitzades, el seu 

estatus dins la flora catalana no és coincident. 

Per considerar una especie naturalitzada no cal esperar 100 o 200 anys, 

o bé que presentí una distribució molt amplia. No és possible generalitzar 

sino que cada cas concret és diferent 1, segons el comportament d'una espe

cie, aquesta es pot considerar naturalitzada encara que la seva distribució 

sigui, almenys de moment, local. També és possible que especies naturalitza

des en un principi sofreixin una recessió i puguin arribar a desaparéixer. 

Aquesta és la situado en que es troben molts arqueófits: Centaurea cyanus, 

Agrostemma githago, etc. 

La planta introduida no sempre és capa? d'adaptar-se al nou habitat, 

resultant incompetent enfront de les especies naturals del país. En aquest 

cas parlem d'espécies ADVENTÍCIES. Aqüestes es caracteritzen perqué van 

molt Iligades a l'acció humana, trobant-se en Indrets molt Influits per 

l'home, de tal manera que si aquest deixa d'actuar 1 varíen les condicions 

que havlen fet possible la seva presencia o bé deixen d'arribar-hi aporta-

cions noves de llavors, acaben per desaparéixer. 

No totes les especies adventícies son Iguals, sino que segons el grau de 

constancia es poden distingir dos grups. Un d'ells, i el mes nombrós, está 

format per les especies adventícies casuals o efímeres. Son plantes que 

s'introdueixen de forma accidental i que desapareixen al poc temps de la 
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seva introducció, de manera que si no hi ha una nova aportació de llavors 

no apareixen mes, o bé apareixen en un altre indret al cap d'un temps. Per 

ex. Cardiospermum balicacahum, Physalis pbiladelpbíca. El segon grup inclou-

ria les especies arribades mes o menys recentment i que encara no se sap 

si es naturalitzaran o no; per exemple, Stippa papposa, Eupborbia bumifusa, 

Senecio inaequidens, etc. 

Hi ha un altre grup de plantes que sois es troba a les rodalies deis 

jardins o deis camps. Son especies introduides de forma voluntaria per part 

de l'home per ésser cultivades. Aqüestes s'escapen deis llocs on han estat 

plantades pero no s'estenen mes enllá. Son les plantes SUBSPOKTÁNIES. El 

blat de moro (.Zea aays), l'ordi (Hordeum vulgare), el girasol (Heliantbus 

annuus) ho son, i sempre van Iligades al manteniment d'un conreu. 

Es evident que totes aqüestes classificacions son abstractes, de manera 

que és difícil d'encabir-hi tots els casos, rao per la qual s'ha d'ésser 

forga tolerant i no es poden admetre límits rígids entre els diferents 

grups. lío sempre és fácil de situar una especie dins d'una d'aquestes 

categories. Hi ha tota una serie d'éstadis intermedis entre l'estat de 

naturalitzat i el d'adventici. Kormalment quan una especie s'introdueix a una 

regió nova, s'ha d'esperar un temps per a poder estudiar el seu 

comportament i definir així el seu estatus dins la flora al.lóctona. Cal 

també afegir que no hi ha una definido exacta i precisa de cadascun deis 

termes i , a mes, s'ha de teñir en compte que sovint hi ha una idea 

subjectiva, de manera que no tots els autors entenen el mateix, i el que per 

un és una especie naturalitzada per un altre és simplement adventicia. 

Atenent al tipus d'introducció es distingeixen dos grups de plantes; les 

introduides de forma voluntaria per part de l'home i les introduides de 

forma involuntaria o accidental. Ho sempre és fácil conéixer el tipus d'in

troducció, especialment per les especies introduides d'antic, ja que es pos

sible que abans fossin cultivades i en l'actualitat no ho siguin. Per deter

minats casos, dones, el tipus d'introducció és dubtós. 

Hi ha d'altres classificacions que combinen dos o tres tipus de factors. 

Per ex. época d'introducció, tipus d'introducció i inserció de l'espécie dins 

la vegetado. Per exemple, la classificació de la flora sinantrópica que hem 

seguit en aquest treball és la de KORHAS (1978). En ella hi ha una primera 



divisió entre les especies autóctones i les especies al.loctones que viuen en 

eosistemes molt humanitzats (apófites i antropófites, respectivament). Dins 

les especies exótiques introduides distingeix entre les arribades abans de 

fináis del segle XV (arqueófites) i les arribades després (kenófites). Dins 

d'aquestes especies arribades mes recentment distingeix les que s'han esta

blert de forma permanent dins la flora de les que sois apareixen de forma 

casual o transitoria. Aqüestes ultimes poden provenir d'introduccions acci

dentáis <efemerófites) o bé d'introduccions voluntarles (ergasiofigófites). 

Les especies que apareixen mes constantment poden establir-se sois en eco-

sistemes molt humanitzats o modificats (epecófites) o bé en ecosistemes 

seminaturals (hemiagriófites) o encara en ecosistemes naturals (holoagrió-

fites). 

En aquest cas també és difícil, de vegades, de situar una especie en una 

categoría o bé en una altra. Per exemple, és difícil d'estándaritzar que 

s'entén per un ecosistemes molt, poc o gens humanitzat o modificat per 

l'acció de l'home o deis seus animáis. A mes, és evident que sovint hi ha 

especies que es troben en mes d'una d'aquestes categories a la mateixa época 

i a loes diferents. Per exemple, en un lloc una especie pot comportar-se com 

un efemerófit mentre que en un altre pot ésser un epecófit. 

Aquests termes (efemerófit, holoagriófit, adventici, etc.) defineixen un 

estadi determinat en la vida d'una especie en un indret determinat. Per 

aquest motiu, generalment aqüestes classificacions teñen un valor regional. 

Glossari deis principáis temes utilitzats en aqüestes classiflcacions 

Degut a 1'amplia i ambigua terminología existent per tal de classificar 

la flora sinantrópica, hem cregut convenient presentar de forma resumida, a 

manera de petit vocabulari, el sentit amb el qual han estat emprats els 

termes mes importants en aquest treball. No cal insistir en la dificultat de 

trobar definicions precises i universalment valides de molts d'aquests 

termes. 

ADVESTÍCIA: especie al.lóctona d'introducció involuntaria i que no es troba 

naturalitzada, bé perqué fa poc temps que s'ha introduit (ex. Senecio inae-

quidens), o bé perqué no troba les condicions adients per a naturalitzar-se. 
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de manera que apareix i desapareix de forma inconstant o temporal (=adven-

tícia casual o efímera). Ex. Solanum rostratvm, Bidens pilosa. 

ftL.LáCTQSA; especie introduida, de forma voluntaria o involuntaria per part 

de l'home, en una regió determinada, altra de la seva área de distribució 

natural. (= EXÓTICA). S'oposa a autóctona. Ex. Aiiantius altissima, Agave 

americana. 

AüTTROPóFITA: especie sinantrópica al.lóctona. S'oposa a apófita. Ex. Datura 

straaonium, Conyza canadensis, 

APÓFITA: especie sinantrópica autóctona. S'oposa a antropófita. Ex. Cbenopo-

dium bonus-benricus, Dittricbia viscosa. 

ARQUEóFITA: especie al.lóctona introduida de forma accidental en époques 

prehistóriques o históriques pero abans de fináis del segle XV. S'oposa a 

neófit. Ex. Centaurea cyanus, Lolium temulentun. De vegades es pót aplicar 

en un sentit ampli i incloure-hi les especies introduides peí seu cultiu en 

époques remotes. 

AUTÓCTONA: especie que creix de forma natural en una regió determinada des 

d'abans de l'aparició de l'home, o bé que ha arribat sense la intervenció 

d'aquest degut a un canvi de la seva área de distribució natural. (= NATIVA, 

ESPONTÁNIA, INDÍGENA, ABORIGEN). S'oposa a al.lóctona. Ex. Rosnarinus offici-

nalis, Rhododendron ferrugineua. 

EPBC6FITA: neófita que creix en ecosistemes artificiáis (camps, marges de 

camins, etc.) Ex. Cypervs difformis, Coronopus didymus. 

ERGASIQFIG6FITA: especie cultivada i repetidament escapada de conreu, pero 

que no es naturalitza. Ex. Áster novi-belgii, Tagetes patula. 

HEMIAGRTrtFTTA: neófita que creix en ecosistemes seminaturals (marges poc 

alterats de rius, marges i clarianes de boscos, etc.) Ex. Carpobrotus edulis. 

Cuscuta campestris. 
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HOLOAGRIÓFITA: neófita que creix en ecosistemes naturals < boscos, aigües 

continentals, prats halófils, etc.) Ex. Elodea canadensis, Picea abies, 

NATURALITZADA: especie al.lóctona d'introducció voluntarla o accidental, que 

apareix d'una forma constant en una regió i es propaga pels seus propis 

medis, comportant-se com si fos una especie autóctona. Ex. Áster squamatvs, 

Buddleja davidii. 

NEÓFITA: especie al.lóctona introduida a partir del segle XVI fins l'actuali

tat. S'oposa a arqueófit. Ex. Heliantbus tuberosas, Oxalis pes-caprae, 

SINANTRÓPICA: especie autóctona o al.lóctona, la presencia i distribució de 

la qual és afavorida per l'activitat humana. Es una especie que acompanya a 

l'home, és a dir, s'estén grácies a la seva acció. Ex. Urtica urens. 

Amarantbus bybridus. 

SUBSPQNTANIA: especie al.lóctona d'introducció voluntaria que s'escapa sovint 

deis llocs on és cultivada (ex. Aptenia cordifolia, Platanus x hispánica), 

Quan rarament es troba escapada de cultiu parlem de subspontánia casual 

(ex. Plumbago auriculata, Abies pinsapo). 

Fripcipals classificacions 

De les moltes classificacions existents de la flora sinantrópica pre

sentera a continuado un resum de les que ens han semblat mes importants i 

que han estat mes utilitzades. A mes d'aquestes classificaions generáis n'hi 

ha d'altres que son paroláis sobre determinats grups d'espécies sinantrópi-

ques com la de FALINSKI (1968), PONERT (1977), etc., i que no hem posat per 

tal de no "introduir mes soroll al sistema". 
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Classificació de THELLUNG (1912) 

A - APóFITS: especies indígenes al país pero que viuen en ecosistemes 

artificiáis. 

I. - Per acció conscient de l'home. 

1. - EKIóFITS: especies indígenes, pero cultivades. 

II. - Especies que passen espontániament a les estacions artificiáis. 

2. - APÓFITS BSPOITAIIS. 

B.- AITROPOCXDRS; especies exótiques introduides per l'home i que es propa

guen aprofitant la seva acció. 

I. - Especies d'introducció voluntaria o intencionada per part de l'home 

(especies cultivades). 

1.- ERGASIóFITS: especies exótiques cultivades ais camps, jardins, 

etc. 

2- BRGASIOLIPóFITS: especies cultivades que es mantenen com a res

tes de cultiu i que no s'estenen mes enllá. 

3. - ERGASIOFKióFITS: especies escapadas de conreu i que s'han esta

blert en un altre lloc sense l'ajut de l'home (= especies 

SUBSPOSTÁÍÍIES). 

II. - Especies d'introducció accidental o involuntaria per part de l'home 

(males herbes exótiques). 

4. - ARQÜEÓFITS: especies arribades en époques prehistóriques i que 

probablement no han existit al país abans que l'home. 

5. - IBóFITS: especies arribades mes recentment i que viuen de forma 

constant en ecosistemes naturals. La seva existencia futura és 

independent de l'home. 

6. - EPBCóFITS: especies arribades mes recentment i que viuen de 

forma constant en ecosistemes artificiáis. La seva existencia 

depén de l'home, ja que aquest ha de crear i mantenir ambients 

amb alteracions continuades. 

7. - EFEKBRóFITS: especies que apareixen de forma transitoria o 

irregular, generalment en ecosistemes artificiáis. 



Classificacíó de HQLUB & JIRA5EK (1967) 

A - ESPECIES PROAJTRóPIQÜES: especies autóctones, l'área de les quals no 

augmenta ni disminueix com a conseqüéncia de l'activitat humana. 

B.- ESPECIES SIIAITR6PIQUES: especies autóctones i al.loctones, l'área de les 

quals augmenta com a conseqüéncia de l'activitat humana. 

1.- APóFITS: especies autóctones. 

l,a.- AUTAPóFITS; especies que viuen en comunitats naturals i arti 

ficials. 

l.b.- DEDTEROAPóFITS: especies que sóls apareixen en ecosistemes 

artificiáis. 

I.C.- HEXEROAPóFITS: especies cultivades. 

I.C.I.- EKIóFITS: especies cultivades. 

I.C.2.- EKIOFIGóFITS: especies cultivades i escapades. 

I.C.3.- EKIQLIPóFITS; especies que persisteixen com a restes 

de cultiu. 

2- AlíTROPóFITS; especies al.loctones. 

2.a.- HEJtERóFITS; especies introduides voluntáriament per part de 

l'home. 

2.a.l.- ERGASIóFIT: especies sois cultivades. 

2.a.2.- BRGASIOFIGóFIT: especies cultivades i escapades. 

2.a.3.- ERGASIOLIPóFIT: especies cultivades antigament i que 

en l'actualitat es mantenen sense l'ajut de l'home. 

2.b.- XEHdFITS; especies introduides de forma accidental. 

2.b.l,- ARQÜEóFITS: especies introduides en époques prehistó-

riques. 

2.b.2.- HEÓFITS: especies introduides en époques históriques o 

bé especies de presencia temporal. 

2.b.2.1 - HFEKBRóFITS: especies introduides de forma 

transitoria en ecosistemes artificiáis. 

2.b.2.2.- EPECóFITS: especies d'aparició continuada en 

ecosistemes artificiáis sota la constant influencia 

de l'home. 

2.b.2.3.- ITBOIIDIGEIóFITS (= lEóFITS sensu RIKLI 

(1903)): especies naturalitzades en ecosistemes 

artificiáis i naturals. 
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massificacíons de SCHROEDER (1969) 

1.- Atenent a la posició deis táxons dins la vegetado: 

k - IDIOCORóFITS: especies autóctones que formen la vegetado natural 

originaria d'un país. 

B.- AGRIóFITS: especies al.lóctones que apareixen dins la vegetació na

tural potencial, pero que no formaven part de la vegetació natural 

originaria del país. 

C- EPBC^FITS: especies al.lóctones que apareixen dins la vegetado ac

tual (generalment arvense i ruderal), pero no en la vegetació natu

ral potencial. Especies introduides que formen part d'ecosistemes 

artificiáis i que no penetren dins la vegetació natural. 

D.- EFEKERóFITS: especies al.lóctones que apareixen de forma inconstant. 

B.- BRGASIóFITS: especies al.lóctones que sois creixen cultivades. 

2 - Atenent a 1'época d'introdúcelo al país: 

A. - IDIOCORÓFITS: especies d'arribada anterior a l'activitat de 1'bo

rne i sense el seu ajut directe o indirecta. 

B. - ARQUEóFITS: especies d'introdúcelo prehistórica relacionada amb 

l'ajut directe o indirecte de l'home. No hi ha documents directes 

sobre la seva introdúcelo. 

C- lEóFITS: especies d'introducció en temps histories. Hi ha documents 

directes per conéixer la seva data d'introducció. 

3.- Atenent al tipus d'introducció (voluntaria o involuntaria): 

A.- IDIOCORÓFITS: especies d'introducció totalment aliena a l'acció 

humana. 

B - ACOLDTóFITS: especies que l'home ha afavorit la seva introdúcelo 

mitjan^ant la destruceió de la coberta vegetal primitiva i la crea-

ció d'ambients artificiáis. 

C- XEIóFITS; especies introduides de forma accidental. 

D.- ERGASIOFIGóFITS: especies d'introducció voluntaria per part de 

l'home i que s'han assilvestrat. 



Classificació de HOT,VB a971> 

Atenent a la influencia de l'home sobre la presencia deis táxons: 

A.- ESPECIES HEKBEóFILES (= SUAITEOPóFITS): especies autóctones o al-

lóctones, la presencia de les quals depén de l'activitat humana. 

1,- APÓFITS: especies autóctones. 

a. - ADTAP6FITS: especies que tant viuen en ecosistemes naturals 

com en artificiáis. Son apófits facultatius. 

a.l - KICROAÜTAPÓFITS: generalment creixen en ecosistemes 

naturals. 

a.2.- MESOAÜTAPÓFITS: tant creixen en ecosistemes naturals 

com en artificiáis. 

a. 3- MACEOAÜTAPóFITS <=euapoflts sensu PREUSS (1930)): 

generalment creixen en ecosistemes artificiáis. 

b. - HEMEROAPóFITS: especies cultivades. 

b. l - EKIÓFITS: especies sois cultivades. 

b.2.- EKIOFKÍóFITS: especies cultivades i escapades. 

b.3.- EKIOLIPóFITS: especies cultivades i que en l'actuali

tat apareixen com a restes de cultiu. 

2- AITROPóFITS: especies al.loctones. 

a, - HEMERóFITS: especies d'introducció voluntaria. 

a.l,- ERGASIÓFITS: especies sois cultivades. 

a.1.1.- arqueoergsisiofits: de cultiu antic. 

a. 1.2.- neoer^asiófits: de cultiu recent. 

a.2.- ERGASIOFIGóFITS: especies cultivades i repetidament 

escapades pero sense persistir. 

a. 3 - ERGASIOLIPóFITS: especies cultivades en un principi 

mentre que en l'actualitat queden com a restes de 

cultiu. 

b. - XEIóFITS: especies d'introducció involuntaria. 

b. l . - ARQUEÓFITS: especies d'introducció prehistórica i , 

en l'actualitat, naturalitzades. 

b.2.- lEóFITS: especies introduides després del segle XV. 

b. 2.1.- HBOnroiGBIóFITS (= XEIOAGRIÓFITS; = AGEIó-

FITS sensu KORNAS (1968 i 1978)): especies 
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naturalitzades en ecosistemes artificiáis 

d'on penetren vers ecosistemes naturals. 

b.2.2.- BPECóFITS: especies que viuen en ecosistemes 

artificiáis i que sois persisteixe mentre es 

manté l'acció de l'home. 

b.2.3.- EFEMERóFITS: especies que apareixen de forma 

transitoria en ecosistemes, generalment, ar

tificiáis. 

B.- ESPECIES HEMERÓFOBES: especies autóctones, l'área de distribució de 

les quals disminueix sota l'acció de l'home. 

Classificació de KORKAS (1978) (= 1968, un xic modificada) 

A. - APOFITS: especies indígenes que viuen en ecosistemes influits per l'home. 

B. - AITTROPóFITS; especies exótiques introduides. 

1. - ARQUEÓFITS: immigrants antics, arribats en temps prehistórics o 

histories, abans de fináis del segle XV. 

2. - KEHóFITS: immigrants recents (= lEóFITS sensu MEUSEL (1943) i HO

LUB (1971)). 

2.1. - Especies ben establertes dins la flora local. 

a. - AGRIóFITS: especies que prosperen en comunitats naturals 

o seminaturals (= lEóFITS sensu RICKLI (1903) i THE

LLUNG (1915). 

a.l.- HOLOAGRIóFITS: especies establertes en comunitats 

vegetáis naturals. 

a.2.- HEMIAGRIóFITS: especies establertes en comunitats 

vegetáis seminaturals. 

b. - EPEC6FITS; especies que prosperen en ecosistemes influits 

per l'home (comunitats arvenses i/o ruderals). 

2.2. - Especies no permanentment establertes dins la flora local. 

c- EFEMERÓFITS: especies introduides de forma temporal i 

provinents de regions llunyanes. 

d.- BRGASIOFKióFITS: especies escapades de conreu, pero amb 

incapacitat per a subsistir de forma espontánia. 





CATALEG FLORISTIC DE LES 
ESPECIES AL.LOCTONES 





1. nrTRQDÜCCIQ AL CATALEG I AT^ MAPEfí DH DISTRIBUCIÓ 

El següent catáleg compren 461 especies de plantes vasculars al.loc

tones a Catalunya. Les especies originarles de la resta de la Península 

Ibérica pero que no es troben a Catalunya de forma espontánia també s'han 

considerat exótiques. Dins d'aquest catáleg s'han inclós totes les especies 

introduides de forma no conscient o involuntaria per l'home o les seves 

activitats i que han estat assenyalades per d'altres autors o per nosaltres 

fins a l'any 1986 <inclusiu, pero amb algunes excepcions), és a dir, les 

plantes al.loctones trobades una ó mes vegades i que encara es troben al 

país o bé que possiblement han desaparegut. També hi formen part les 

especies ornamentáis, alimentícies, medicináis, etc., introduides de forma 

voluntaria peí seu cultiu en camps, Jardins o bé en comunitats más o menys 

naturals (per ex. per fer reforestacions) i que a partir del seu punt o área 

d'introducció s'han estés i augmentat la seva área mitjan^ant els seus 

mitjans, sense l'ajut "voluntar!" o "conscient" de l'home. 

Queden excloses les especies estrictament cultivades i que, de moment, 

no ens consten subspontaneitzades, així com les que son autóctones en algún 

lloc o área de Catalunya, pero que es troben en estat subspontani o adven

tici a d'altres llocs del Principat. 

El catáleg está ordenat en pteridófits i espermatófits. Dins deis esper-

matófits en gimnospermes i angiospermes, i dins les angiospermes en dicoti-

ledónies i monocotiledónies. Dins d'aquests 4 grups principáis, les famílies, 

generes i especies están ordenats de forma alfabética. 

Cada familia i genere inclou un petit resum sobre el nombre de generes 

i especies, respectivament, que compren, així com la seva distribució geo

gráfica i utilitats o observacions especiáis. Cal assenyalar que, sovint, el 

nombre de táxons que Inclou cada familia o genere varia segons els autors. 

En els casos mes notables o amb diferencies molt substanciáis, peí que fa 

al nombre de táxons inclosos dins cada familia o genere, hem preferit de 

posar el nom de 1'autor darrera el número donat, en d'altres ocasions els 

hem col.locat tots al final. Per ex. Brvmvs 150 especies segons CLAYTOB & 

RENVOIZE (1966) i 50 segons DAHLGREH & al. (1985); o bé, Ecbínochloa 30-40 

especies (DAHLGREH & al., 1985; CLAYTOB & REBVDIZE, 1986). 

Cada especie inclou una primera part on s'indiquen una serie de carae

terístiques referents a l'origen, introduceió, etc. (vegeu a continuado). 
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després una segona part on s'han dlsposat de forma separada les dades 

bibliográfiques, d'herbari i les dades obtingudes per nosaltres. 

Per a cada especie es dona la següent informado -sempre que aquesta 

hagi estat a l'abast-: la sinonimia principal, número cromosómic, nom(s) 

popular(s), iconografía, regió o área de distribució original (SE d'América 

del Nord, Península del C;ap, etc.); época d'introducció a Europa, a la 

Península o a Catalunya; sistema d'introducció (voluntaría, involuntaria); 

mitjans de dispersió (ferrocarril, aigua, carretera, llavors, etc.); categoría 

dins la flora al.lóctona (naturalitzada, adventicia, subspontánia, etc.); així 

com també categoría segons la classificació de la flora sinantrópica de 

KORNAS (1978) (epecófit, hemiagriófit, etc.) -hem utilítzat aquesta classifi

cació perqué és la que ens ha semblat mes clara i útil pels nostres pro-

pósits-; ecología de la planta aquí i a la regió d'origen; utilitats o curio-

sitats de l'espécie; fenología i corologia a nivell de la Península Ibérica, 

d'Europa, de la conca mediterránia o del món. Peí que fa a la distribució a 

nivell peninsular s'ha d'aclarir que sois s'han indicat les localitats que 

ens consten; aixó no vol dir que no es troben enlloc mes, ja que malaura-

dament hi ha moltes dades publicades en notes i catálegs a'íllats que no han 

estat al nostre abast. El mateix succeeix a nivell de la regió mediterránia 

i del mon. 

Les dades bibliográfiques i d'herbari s'han dísposat de forma cronoló

gica. En general, sois s'han posat les localitats donades per l'autor(s); en 

el cas de que 1'autor no especifiqui cap localitat (cosa for^a freqüent peí 

que fa aquest tipus de plantes) sino que sois l'esmenta com a present a la 

zona, s'ha posat aproximadament el títol del treball de l'autor. Ex. FOLCH, R. 

(1980): Zona compresa entre la riera d'Alforja i el riu Ebre. Sempre s'ha 

intentat buscar la font original de les dades i per tal d'evítar 

informacions reiterativos, quan en un treball apareixen citacions anteriors 

sois s'han tingut en compte les que no constaven anteriorment. Si de les 

dades publicades hem trobat plec d'herbari l'hem posat a continuació de la 

citado, encara que en la publicado original no hi sigui. Ex. Atriplex 

heterosperma, VIGO, J. (1976): Ribes de Freser BC 598952, BC 612035, 

BC 612034. En el cas de que hi hagi plecs d'herbari anteriors a la 

publicado d'un autor pero que aquest no els citi a l'obra, s'han posat al 

final de les dades donades a la publicació separados d'aquestes per un punt. 

Ex. Mirabilís jalapa, MONTSERRAT, P. 1955: Cordillera litoral catalana, zona 
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compresa entre els rius Besos i Tordera. Llavaneres BC 617673. Les dades 

d'herbari que no les hem trobat publicades han estat posades a continuado 

de les bibliográfiques. 

Les dades que hem anat recollint com a resultat de les excursions dutes 

a terme durant els anys d'estudi fins a fináis de 1986 (amb algunes excep

cions) hem preferit posar-les de forma separada. Les nostres dades están 

ordenades alfabéticament per comarques i dins de cada comarca per ÜTM. Cal 

assenyalar que en les especies que contenen un nombre molt elevat de dades, 

algunes comarques no es troben estrictament ordenades de forma alfabética. 

Aixó ha estat degut a un problema mal resolt d'informática. La introducció 

de dades va ésser feta mitjangant un codi de comarques de dues lletres i 

l'ordenació de comarques de cada especie s'ha fet mitjangant aquest codi; en 

substituir el codi de la comarca peí seu nom complet várem adonar-nos que 

el codi no havia estat fet pensant en el canvi posterior, ja que si l'orde

nació de codis era alfabética VO, VV, en substituir-se quedava VALLES 

ORIENTAL i VALLES OCCIDENTAL. Cal indicar que encara que algunes comarques 

no segueixin l'estricte ordre alfabétic, totes les comarques que comencen 

per una lletra es troben juntes. Per ex. les comarques que comencen per A o 

per B apareixen de la següent manera: ALT PENEDES, ALT EMPORDA, ANOIA, ALT 

CAMP, ALT URGELL, BAGES, BAIXA RIBAGORgA, BAIX CAMP, BAIX EMPORDA, BAIX 

EBRE, BERGUEDA, BAIX MAESTRAT, BARCELONÉS, BAIX PENEDES, BAIX LLOBREGAT, 

etc. ja que en el codi venen representadas per: AD, AE, AO, AP, Aü, BA, BB, 

BC, BD, BG, BM, BN, BP, BT, etc. En les especies amb poques dades l'ordre 

alfabétic comarcal és corréete. 

Dins d'aquesta tesi s'inclou també la distribució geográfica de 390 

especies, en mapes que contenen el reticle UTM de 10 km de costat, així com 

també les principáis conques hidrográfiques. Les nostres dades están 

representades per cercles negres i les d'altres autors per estrelletes. En 

el cas de que una especie hagi estat assenyalada per un autor i nosaltres 

també l'hágim trobat en el mateix UTM, en el mapa hi consta la nostra dada. 

Les especies restants no han estat representades, en general, per manca de 

dades precises, ja que sovint es tracta d'espécies citades per autors antics 

que donaven localitzacions molt imprecises com Ĉ mp de Tarragona, Collsaca-

bra, etc. 
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2. CATALEG RAQIAT DE LA PLORA AI.JJXrmTrA 

PTBRTOnPHYTA 

I. AZOLLACBAE 

Familia formada per un sol genere de distribució cosmopolita (STOLZE, 

1983). 

1. Azalla Lam. 

Genere cosmopolita amb centre ais trópics; compren 6 6 7 especies na-

turals de B i S América, Australia i Fova Zelanda (STOLZE, 1983; DOSTAL in 

HEGI, 1984; CHITTEITDEH, 1986). 

Segons DUTARTRE & CAPDEVIELLE (1982) el genere AzoUa era autócton al 

continent europeu, pero va desaparéixer amb 1'última glaciació i posterior-

ment va ser reintroduit a fináis del segle passat. Aquest fet és possible, 

dones s'han trobat restes ais dipósits fósslls europeus del Pleistocé, que 

poden pertányer a A. filiculoides o bé a especies inexistents avui dia 

(FOLLIERI, 1970-71; DOSTAL, l.c). FOLLIERI (l.c.) recull la informado donada 

per KOQRE (1969), segons el qual A. filiculoides era present a Europa i es 

va anar estenent peí nord d'Asia fins arribar a América del nord durant el 

segon període interglacial (Mindel-Riss). 

Aqüestes petites falgueres han estat utilitzades d'antic pels orientáis 

com adob verd per fertilitzar els arrossars, aprofitant la presencia de la 

cianofícia Anabaena azoUae, fixadora de nitrogen atmosféric en les seves 

cél.lules (MARGALEF, 1974). FOURIÍIER (1961) diu que també s'han utilitzat 

per a combatre els mosquits. 

A Europa es troben principalment dues especies d'Azolla: A. caroliniana 

Villd. i A, filiculoides Lam. Ambdues especies son forqa semblants entre 

elles; s'acostumen a reproduir de forma vegetativa i rarament presenten 

esporocarps. A Catalunya tan sois es coneix A. caroliniaoa, encara que A, 

filiculoides s'ha trobat al Rosselló, al Baix Vallespir (BOLOS & VIGO, 

1984b) i darrerament també a Córdova (RUIZ DE CLAVITO & al., 1984). Azolla 

posseeix un gran potencial de col.lonització en aigües riques en sais 

minerals i pobres en nitrogen, nentre que la majoria d'altres plantes aquá-

tiques hi teñen dificultat per a créixer. 

1.1. AsvUa canjliníaaa Villd., Sp. Pl. 5(1): 541 (1810) 

Ic: CASTROVIEJO & al., 1986; 156 



2n= 48 LITARDIERE (in BADRE & DESCHATRES, 1979) 

La seva distribució original és molt amplia a América, des del SE deis 

Estats Units fins al sud del Brasil, Uruguai i Argentina. Es un hidrófit que 

sura a les aigües tranquiles deis estanys i bragos fluvials (DE LA SOTA, 

1976). 

Segons DOSTAL (l.c.) aquesta especie va ésser introduida ais Jardins 

Botánics d'Europa l'any 1873, d'on aviat es va escapar. A Anglaterra és 

coneguda escapada des de 1883 -LAVALREE (l.c.) no ho recull-, a Franga des 

de 1879 i a Italia des de 1886. 

Va aparéixer ais canals, séquies i arrossars del delta del Llobregat a 

mitjans d'aquest segle, formant part del Lemno-Azolletun. El sistema mes 

probable d'introducció d'aquesta especie a Catalunya cal buscar-lo en el 

cultiu de l'arrós i/o en els ocells migradors provinents del sud de Franga o 

d'Itália, lloc aquest últim on fou introduida de forma voluntaria per 

ARCANGELI l'any 1882, i a partir d'aleshores es va anar estenent peí riu Po 

(AVENA & al., 1974). 

En l'actualitat aquesta petita falguera aquática té una distribució forqa 

mes redui'da, ja que tots els arrossars del delta del Llobregat han estat 

dessecats, deixant pas a d'altres conreus o bé a industries, trobant-se tan 

sois, i sovint de forma inconstant, en alguns pocs canals d'aigües tran

quiles, pobres en compostos nitrogenats i riques en sais minarais. A Cata

lunya A, caroliniana és una especie naturalitzada en regressió i segons la 

classificació de KORNAS (1978) és un holoagriófit. 

També es coneix del Rosselló, i de la resta de la Península Ibérica ens 

consta de Portugal (PEREIRA, 1935), Salamanca (CASASECA, 1982) i Extremadu

ra (PÉREZ, 1982). LAVALREE (in TUTIN & al. 1964) la cita de Bélgica, Luxem-

burg, Holanda, Alemanya, Franga, Italia, Hongria i Romanía. GREUTER & al. 

(1981) també l'esmenten de lugoslávia, Bulgaria i de Grecia. En tots aquests 

indrets es considera naturalitzada. 

Dadss bibliográfiques i d'herbari 

BOLOS, 0. DE & MASCLANS, F. 1955: El Prat de Llobregat BC 117173. 
BOLOS, O. DE & VIGO, J. 1984b: Rosselló. 

Dadas propies 

BAIX LLOBREGAT: El Prat de Llobregat DF27, Sant Bol de Llobregat DF17. 
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II. PQLYPODIACEAB 

Familia subcosmopolita que inclou un nombre de generes i d'especie va

riable segons els diferents autors. 

1. CyrtaaiuB Presl. 

Genere format per unes 10 especies -encara que de vegades son conside-

rades com a varietats d'una de sola-, origináries del SE d'Asia (BAILEY, 

1976; CHITTEHDEír, 1986). 

1.1. Cjrtamium falcatim (L. fil.) C. Presl, Tent. Pterid.: 86 (1836) 

=Polystichum falcatum (L.) Diels 
=Aspidium falcatum L. 

=Polypodiua falcatum L. 

Ic: Paiva & Hogueira, 1983: 267 

Aquesta falguera és autóctona de l'Asia oriental, Hova Zelanda, Poline

sia, India i África del Sud (BAYLEY, l.c; PARROT, 1982; CHITTESDElí, l.c). 

Va ésser introdu'ida a Europa com a planta ornamental. Tant 1'especie 

com les seves varietats son molt apreciades peí seu creixement rápid i per 

les seves frondes coriácies i elegants. Es una especie, d'altra banda, molt 

rústica i resisteix condicions molt dolentes de contaminado i de secada. Ho 

hem trobat cap dada sobre la seva época d'introducció a Europa, ni tampoc a 

Catalunya. 

Es una especie que es reprodueix molt fácilment per esperes, produint-

ne en gran quantitat, essent aqüestes molt petites i , per tant, fácilment 

transportables peí vent. Tot i la seva facilitat de cultiu, és una especie 

que en l'actualitat no és gaire utilitzada com a ornamental. 

Várem trobar aquesta planta en un mur d'obra amb orientado a llevant, 

no lluny del port de Barcelona (DF38). L'acompanyaven Sonchus tenerrimus L. 

i diversos briófits. Va aparéixer fa uns 7 anys i de llavors en(;á, tot i que 

la planta no está nassa esponerosa, han nascut peus nous prop d'ella. 

També l'hem trobada subspontánia ais Jardins Botánics de Blanes <DG81) 

i de Barcelona <DF28), així com també en Jardins antics d'aquesta darrera 

ciutat. No pensem que la seva distribució augmenti gaire mes, peí que la 

considerem com subspontánia casual, i segons la classificació de KORNAS 

(1978) es tractaria d'un ergasiofigófit. 



Es coneguda també d'altres indrets de 1'Europa meridional: CALLE & 

OZEBDA (1951) la citen deis Alps Marítims; BADRE & DESCHATRES (1979) la 

troben subspontánia a Hiqa; XE5FEMA & HOLVERDA (1982) ais Falsos Baixos i 

PARROT (1982 i 1983) la considera naturalitzada a Biarritz. També es coneix 

de les Azores (PAIVA & HOGÜEIRA, 1983) i d'Austrália, on segons KICHAEL 

(1981) s'ha establert ais penya-segats de Sidney. 

GREUTER ék al. (1981) i DOSTAL & REICHSTBII (in HEGI, 1984) consideren 

que tot aquest material escapat del sud d'Europa sota el nom de C. falcatum, 

correspon en realitat a C. fortunei J. Smith. La taxonomía d'aquest parell de 

taxa és encara forqa confusa 1 els diferents autors no es posen d'acord de 

si es tracta de dues especies o bé d'una amb varletats. Per exemple BAILEY 

(l.c.) les tracta com especies diferents, mentre que CHITTEHDEII (l.c.) 

considera C. fortunei com una varietat de C. falcatum. La solució d'aquest 

litlgi no sembla gaire fácil. Les diferencies fonamentals existents entre 

ambdós taxa son les següents: C. falcatum té frondes que poden arribat a 

mesurar fins a 80 cm de llarg, amb l'anvers Iluent i amb el marge de les 

plnnes enter o ondulat, mentre que C, fortune! té les frondes mes curtes, 

amb l'anvers mat 1 el marge de les plnnes serrat. El problema rau en el fet 

que C. falcatum té moltes varietats de marges serrats, plantes enanes, etc. 

Les plantes pertanyents al genere Cyrtomium que hem trobat a Catalunya 

teñen les frondes llargues 1 d'anvers Iluent; per aixó 1 fins que no es 

resolgui d'una forma clara la taxonomía del genere conslderem que s'han 

d'lncloure dins de C. falcatum (L. fil.) C. Presl. 

Dades blblingráfjgiies 1 d'herbari 

CASASAYAS, T. & FARRAS, A. 1986a: Barcelona, Blanes. 
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SFERKATOFHYTA-GYygQSPEmE 

III. CUPEESSACEAE 

Arbres i arbusts perennifolls distribuits peí sud d'Europa, oest d'Asia, 

Xina, Himálala i América. Compren 21 generes i prop de 130 especies (LÓPEZ 

in CASTROVIEJO & al., 1986). 

1. Cupressus L. 

Genere amb 15 a 22 especies (PAfiELLA, 1972; BAILEY, 1976) distribuídes 

peí SE d'Europa, Asia i América. 

1.1. Cupressus seapervireas L., Sp. Pl.: 1002 (1753) 

S.V.: xiprer 
Ic: CASTROVIEJO & al., 1986: 176 
2n= 22 FRASCO (in CASTROVIEJO & al., 1986) 

Es un arbre que ha estat cultivat des de molt antic per tota la regió 

mediterránia, per la qual cosa la seva área de distribució original está mal 

determinada, encara que sembla originari de la part oriental de la Mediter

ránia. Segons BROVICZ & ZIELIHSKI (1982) creix a Creta entre 300 i 1300 

(1600) m, així com també a diverses liles situades a la part sudoriental de 

la Mar Egea. Al sud d'Anatólia es troba sobre sóls calcaris i rocosos, entre 

200 i 1200 m d'altitud, i sovint fa poblacions amb Juniperus excelsa Bieb., 

Pinus brutia Ten., Abies cilicica (Ant. et Kotschy) C^rr., Cedrus libani A. 

Richard i també Eunb Quercus coccifera L., Arbutus andracbne L., Pistacia 

terebinthus L., Spartium junceum L., Kyrtus communls L., Cotinus coggygria 

Scop,, etc. També creix de forma natural al noroest de Siria, a Jordania, al 

Liban, a l'Iran i a Xipre. A la part nord d'aquesta illa és, conjuntament amb 

Pinus brutia Ten., 1'arbre mes important, formant boscos purs i densos sobre 

diferents tipus de sóls. A la part septentrional d'Africa creix espontani a 

Libia ( a uns 700 m d'altitud). També es coneix de Tunísia, encara que no hi 

sembla natural (BROVICZ & ZIELIISKI, l.c), contrariament al que pensa TRA-

BUT (in THELLU5G, 1912). Per altra banda, JALAS & SüOMIFEN (1973) no creuen 

que es trobi de forma natural a Grecia. 

Dins d'aquesta especie es poden distingir dues formes, la f. seapervi-

rens (=var. fastigiata Hansen, var. pyramidalis Hyman, var. stricta Alton, 

Cupressus pyramidalis Targ. Tozz.) de capeada fastigiada, i la f. horizonta-



lis (Miller) Voss (.= Cupressus borizontalis Mili.) amb la capeada piramidal. 

Aquesta segona forma és la que generalment es troba de forma natural a la 

part oriental de la regió mediterránia i a l'Iran, mentre que la f. sezaper-

virens és rara en estat silvestre (BROVICZ & ZIELIHSKI, l.c). Ambdues 

formes son cultivades com a especies ornamentáis en jardins i pares. Ho 

obstant aixó, la f. sempervirens ha estat molt mes utilitzada que no pas 

l'altra des d'antic, sobretot ais cementiris. Segons LÓPEZ & BAMOS (1972) 

els egipcis i els romans construían els féretres amb la seva fusta, que "por 

vieja que sea nunca siente carcoma" (LAGU5A in FONT I QUER, 1976). Entre 

els grecs era un arbre relacionat amb els morts, mentre que a d'altres 

regions era símbol d'hospitalitat. La f. seapervirens es fa servir, a mes a 

mes, com a paravents en zones molt ventoses. Son típiques les formacions 

fetes amb aquest fi a l'alt Empordá, al Rosselló i al delta de l'Ebre. 

A Catalunya es cultiva a térra baixa sobre diferents tipus de sóls, i 

tot i que la multiplicado mitjan^ant llavors és fácil, s'escapa molt ra-

rament. Hem trobat pocs peus que creixen ais jardins de Barcelona (DF28) i 

J.M, NIHOT (com. or.) l'ha trobat a Vallirana (DF18). Segons FOURIÍIER (1961) 

no es troba subspontani a Franca; FRANCO (in TUTIH & al., 1964) diu que el 

xiprer apareix cultivat i naturalitzat a diferents llocs de la regió medi

terránia. Segons PASfELLA (1972) també es fa peí nord de 1'India i Xina. Per 

1'experiencia personal, i amb les dades bibliográfiques i d'herbari reco-

llides, no creiem que aquesta especie es trobi en vies de naturalització, 

sino que cal considerar-la subspontánia casual. 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

CADEVALL, J. et al. 1937; Cultivat i en alguns indrets subspontani o en vies 
de naturalització. 
VIVES, J. 1964: La Coma. 

BC 130803, Vallirana, 19-XII-1954, J. VIVES, (f. borizontalis, cult. i subsp.) 

2. Tbuja L. 

Genere que compren 6 especies d'arbres i arbusts perennifolis, origina-

ris de les regions temperades de Xina, Japó i América del Ford. 
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2.1. Tbuja arientalls L., Sp. Pl.: 1002 (1753) 

=Flatycladus orientalis (L.) Franco in Portugaliae Acta Biol., Ser. B, 
vol. J. Henriques: 33 (1949) 
=Flatycladüs strícta Spach. 
=BiDta orientalis (L.) Endl. (1847) 
= TbüJa acuta Moench. 
-Cupressus tbuja Targ. Tozz. 
F .V. : tula 
2n= 22 TUTIlí (in TUTIH & al., 1964) 

Especie originaria de la Xina (DALLIKORE & BRUCE, 1961; TUTIH, l.c; 

TESTU, 1970; FRAHCO in CASTROVIEJO & al., 1986) o de Xina i Corea (CHITTEH-

DEH, 1986), encara que DEBAZAC (1964) pensa que té un área mes vasta que 

va des de l'Iran fins a Corea. Es cultivat a totes les regions temperades 

d'Asia des de temps immemorials, i a Europa des de 1690, on hi va ésser in

troduit per Kaempfer (LÓPEZ & RAMOS, 1972), o bé des de 1737 (TESTU, l.c), 

o encara des de 1740 (CHITTEHDEH, l.c). 

Aquest arbust, que pot arribar a fer-se un petit arbre, és molt cultivat 

a Catalunya, on viu i fructifica molt bé i es reprodueix fácilment de lla

vor. La seva utilitat principal és per formar tanques vives, ja que accepta 

molt bé el retallat. A la part baixa del Roine es fa servir de tallavent, de 

la mateixa forma que C. sempervirens (DEBAZAC, l.c; MOLIHIER, 1980), pero 

aquí no l'hem vist mal amb aquest ús. 

Hem trobat aquesta especie perfectament fructificada a l'Alt Empordá, a 

les parets del Castell de Requesens (DG99), abans de l'incendi de 1986. Ul

tra aquesta localitat també es troba a les roques i murs de la valí de Ri-

bes (VIGO, 1983). Floreix a comenqaments de primavera i fructifica a l'estiu. 

A (^talunya cal considerar-la subspontánia casual i és un ergasiofigófit 

sensu KORHAS (1978). 

Segons FOURHIER (1961) no es troba subspontánia a Franga, i FRAHCO 

(l.c.) diu que de vegades es troba subspontani a la Península. 

En pocs anys aquesta especie ha format part de tres generes diferents: 

Biata, Tbuja i Platycladus. Hosaltres hem adoptat el nom de Tbuja orientalis 

L., que és el que utilitzeñ GREUTER & al. (1984). 

Dfldes bibliográfiques 1 d'herbari 

VIGO, J. 1983: Ribes de Freser, Aigües de Ribes. DG38 



IV. PISACBAE 

Arbres, rarament arbusts, principalment perennifolis, distribuíts tant 

per l'hemisferi nord com peí sud. Inclou uns 10 generes i 200-250 especies 

(CASTROVIEJO & al., 1986; VALTERS & al., 1986). 

1. Abies Miller 

Compren unes 50 especies que apareixen a les regions muntanyoses de 

l'Africa del Ford, del continent eurasiátic i d'América del Ford fins a Gua

temala. 

1.1. Abies pinsapo Baiss,, Fotice Abies Pinsapo: 8 (1838) 

F .V. : pinsap, avet andalús 
Ic: CASTROVIEJO & al., 1986: 164 

Es una especie originaria de les muntanyes del SV d'Espanya i del nord 

d'África. A la Península Ibérica té una distribució foríja localitzada entre 

les provínoles de Cadis i Málaga, en un área aproximada de 1200 ha. Es tro-

ba formant boscos purs o mixtes -barrejat amb alzina o roure áfrica-, sobre 

calcarles o serpentines, amb orientado F o FV i , principalment entre 1000 

i 2000 m d'altitud, encara que també se'l pot trobar a tan sois a 350 m 

(FRANCO in CASTROVIEJO & al., l.c). 

Es una especie molt ornamental, encara que segons PASELLA (1972) re

sisteix menys el fred que les altres especies d'avets. Nosaltres sois l'hem 

trobat subspontani a Viladrau (DG43), a la comarca d'Osona, on prosperava a 

les parets deis carrers i ais marges de la carretera del poblé. A Catalunya 

és un vegetal subspontani casual i un ergasiofigóf it sensu KORNAS (1978). 

2. £::edrus Trew 

Genere que compren unes 4 especies natives de les muntanyes de l'Africa 

del Ford i d'Asia (BAILEY, 1976; CHITTEFDEF, 1986). Segons aquest últim 

autor (l.c), encara que alguns autors considerin les 4 especies com a va

rietats d'una, des del punt de vista jardiner teñen suficients carácters per 

justificar noms separats. Aquí a Catalunya es cultiven 3 cedres: el de l'Hi-

malaia, el del Liban i el de l'Atlas. Abans els cedres s'havien utilitzat per 

a fer repoblacions forestáis, per obtenir fusta, pero en l'actualitat sois 
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teñen utilitat ornamental. Tot i que son molt cultivats ais jardins, rara

ment se subspontaneitzen. 

2.1. Cedrus libani A. Richard subsp. atlántica (Endl.) Batt. & Trabut, Fl. 

Algérie Tunisie: 397 (1905) 

= Cedrus atlántica (Endl.) Garriere, Traite Gen. Conif.: 285 (1855) 
= Cedrus libanitica subsp. atlántica (Endl.) Emberger & Maire, Cat. Pl. 
Maroc: 920 (1941) 
= Cedrus libanotica subsp. atlántica (Endl.) Jahandiez & Maire, Cat. Pl. 
Maroc: 13 (1931) 
=Finus atlántica Endl., Syn. Conif.: 137 (1847) 
S.V.: cedre de 1'Atlas 
Ic: CASTROVIEJO & al., 1986; 166 

En l'actualitat els diferents autors encara no s'han posat d'acord 

si C. atlántica i C. libani son dues especies diferents o bé la primera és 

una subspécie de la segona. FRANCO (in TUTIN & al., 1964), DEBAZAC (1964), 

TESTU (1970), LÓPEZ & RAMOS (1972), MOLINIER (1980), MITCHELL (1985) i 

FRANCO (in CASTROVIEJO & al., 1986) les consideren dues especies separades. 

CHITTENDEN (1986) diu que C. atlántica sembla una forma geográfica de C. 

libani, mentre que GREUTER & al. (1984) tracten el cedre de l'Atlas com una 

subspécie de C. libani. LÓPEZ & MIELGO (1984) recullen la idea donada per 

altres autors de qué els tres cedres (del Liban, de l'Atlas i de l'Himálaia) 

s'hibriden fácilment entre ells i , per aquesta rao, prefereixen utilitzar el 

nom de C. libanitica Pilger, que inclouria les tres especies. 

Cedrus libani subsp. libani és un arbre heliófil que creix principalment 

sobre sóls calcaris, en árees mes aviat humides del sud de Turquía, de Si

ria, del Liban i de Xipre (BROVICZ & ZIELIHSKI, 1982). Es un arbre magnífic 

i de llarga vida que va ésser introdu'it al continent europeu al segle XVII 

(LÓPEZ & RAMOS, l.c; MITCHELL, l.c; CHITTENDEN, l.c). No l'hem trobat mal 

subspontani. 

Per altra banda, el cedre de l'Atlas creix a les muntanyes elevades i 

humides del nord d'Africa: Atlas, Aurés i Eif, entre 1200 i 2800 m d'altitud 

(DEBAZAC, l.c; TESTU, l.c; LÓPEZ & MIELGO, l.c). TESTU afegeix que aquest 

cedre es va descobrir al Rif (Marroc) l'any 1826 i que el 1839 el jardiner 

francés Sénéclauze en va rebre les primeres pinyes. El cedre de l'Atlas, 

dones, va ésser introduit a Europa dos segles després que el del Liban. 

A Catalunya hem trobat aquest cedre nord-africá en estat subspontani a 

Viladrau (DG43), ais murs i marges de la carretera del poblé. També l'hem 



recol.lectat a Requesens <DG99), on abans de l'incendi de 1986 en creixien 

molts de petits dins d'una castanyeda. VIGO (1976) en cita d'escapats a la 

valí de Ribes. Es un ergasiofigóf it segons la classificació de KORNAS 

(1976) 1, a (^talunya cal considerar-lo subspontani casual. 

FRANCO (in TUTIN & al., 1964) no esmenta que es trobi subspontani o 

naturalitzat a algún punt d'Europa pero, en canvi, a Flora Ibérica (1986) 

diu que de vegades apareix subspontani, sense donar cap localitat. 

Dades blbliográfiques i d'herbarl 

VIGO, J. 1976: Santa Catarina, Bac de l'Heura, vora Can Perramon de Baix. 
DG37-38. 

2.2. Cedrus deodara (Roxb. ex D. Don) G. Don f i l . inn London, Hort. Brit.: 338 

(1830) 

= Pinus deodara Roxb. ex D. Don in Lamb., Descr. Pinus 2: 8 (1824) 
N.V.: cedre de l'Himálaia. 

Es un arbre que creix de forma natural a la part occidental de l'Himá

laia, en un área que va des de l'est d'Afganistan fins a l'oest del Nepal 

(BROVICZ & ZIELINSKI, 1982). Es troba en boscos molt diferents, entre 1500 

i 3000 (3500) m d'altitud, amb una pluviositat superior a 450-500 mm i amb 

sois mes aviat ácids. Segons DEBAZAC (1964) troba el seu óptim al bosc 

humit, entre 2200 i 2700, en companyia de Fínus wallichlaDa Jacks, sobre 

l'estatge de Pinus roxburghii Sargent, pero pot formar, també, boscos 

monoespecífics. Per sobre els 2700 m dona pas a Abies pindrow (Royle) 

Spach i a Picea smithiana (Valí.) Boiss. 

Es un arbre majestuós que dona una fusta valuosa i durable. Sembla que 

va ésser introduit vers 1822-1831, cultivant-se a les regions temperadas 

d'Europa per fusta i ornament. 

A Catalunya l'hem trobat a Viladrau (DG43), ais murs i marges de la 

carretera del poblé; també várem trobar-lo subspontani en un bosc humit al 

costat d'un rierolet a Ma(;anet de la Selva (DG72), en companyia de Corylus 

avellana L. i Tilia platypbyllos Scop., entre altres. Es un ergasiofigófit 

sensu KORNAS (1978) i el considerem subspontani casual. 
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3. JRícaa A. Dietr. 

Aquest genere conté 28-40 especies repartidos per l'hemisferi nord, 

arribant fins a Méxic i al nord de Burma (CHITTEKDEN, 1986; VALTERS & al., 

1986), que han estat molt utilitzades en plantacions per obtenir fusta, pero 

també com especies ornamentáis i com a arbres de Hadal. 

3.1. Picea abies (L.) Karsten, Deutsche Fl.: 324 (1881) 

=Abies excelsa Poiret in Lam., Encycl. 6: 518 (1805) 
=Picea excelsa Link in Linnaea 15: 517 (1841) 
=Picea vulgaris Link in Abh. Kónigl. Akad. Viss. Berlín 1827: 180 (1830) 
=PiDus abies L., Sp. Pl.: 1002 (1753) 
H.v.: pícea 
Ic: CASTROVIEJO & al., 1986: 166 
2n= 22, 24 FRASCO (in TUTIN & al., 1964) 

Es una especie originaria del F i C d'Europa. A (^talunya se l'ha uti

litzada per fer repoblacions a l'estatge monta, on s'hi ha naturalitzat. En 

l'actualitat, pero, s'usa sobretot com planta ornamental, encara que a les 

ciutats no viu gaire bé, dones no suporta la pol.lució. 

L'hem trobada al Ripollés, en una roureda a la Farga de Bebié (DG36), i 

a la comarca d'Osona, a Viladrau (DG43), escapada de jardins i creixent a 

les parets i ais marges de la carretera del poblé. VIGO (1976) la cita d'al

tres localitats de la valí de Ribes, on creix entre pins, roures i faigs, 

deis 800 ais 1500 m d'altitud. 

En aqüestes comunitats forestáis on apareix, hi sembla forqa integrada, 

amb exemplars que creixen i competeixen amb la vegetado natural, i es re-

produeixen fácilment de llavor. Encara que BOLOS & VIGO (1984b) diguin que 

es troba alguna vegada subspontánia, nosaltres pensem que es troba na

turalitzada. Atenent-nos a la classificació de KORFAS (1978) la pícea seria 

un holoagriófit, perqué s'ha establert entre la vegetado natural. 

4. Plnus L. 

Genere que compren 70-100 especies d'arbres, rarament arbusts, amb una 

amplia distribució a l'hemisferi nord, sobretot en les regions temperades, 

on viuen des del nivell del mar fins el límit superior deis arbres (CHIT-

TEFDEF, 1986; VALTERS & al., 1986). Koltes especies de pins es cultiven per 

a obtenir fusta, o bé com plantes ornamentáis. 
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BOLOS & VIGO (1984b) a la Flora deis Paisos Catalans, esmenten el pi 

insigne (.Finus radíata D. Don), cultivat i subspontani a les contrades 

orientáis humides. Tot i que ha estat forga utilitzat per fer reforestacions 

a Catalunya, no hem trobat mal individus Joves procedents d'aquestes plan-

tacions, peí que pensem que almenys de moment, aquesta especie sois es tro

ba cultivada. 

4.1. Finus wallicbíana A.B. Jacks, Kew Bull. 1938: 85 (1938) 

=Finus excelsa Vallich, non Lam. 
=Finus griffithií McClelland 
H.V.: pi blau de l'Himálaia. 

Es un arbre molt ornamental natiu de la zona de l'Himálaia sotmesa a la 

influencia deis monsons, entre 1600 i 4000 m d'altitud. S'estén vers l'oest 

fins 1'Afganistán i el Kafiristan, i a l'est fins el Nepal. Forma hoscos purs 

o mixtes amb Cedrvs deodara (D. Don) G. Don f i l . 

Sembla que la seva introducció a Europa la va fer Lambert vers l'any 

1823 (1827) (DALLIMORE & BRUCE, 1961; LÓPEZ & RAMOS, 1972; CHITTEHDEN, 

1986). 

A Catalunya és un arbre relativament poc utilitzat, tot i que és un pi 

molt elegant. L'hem trobat subspontani a una sola localitat: Viladrau (DG43), 

al marge de la carretera del poblé. Es un ergasiof igóf it segons la clas

sificació de KORNAS (1978) i al Principal cal considerar-lo subspontani 

casual. 

FRANCO (in CASTROVIEJO & al., 1986) no recull aquesta especie per a la 

Península Ibérica. GAUSSEN, HEYVOOD & CHATER (in TUTIN & al., 1964) indi

quen que aquest pi s'ha utilitzat per a fer plantacions a Italia per obtenir 

fusta, pero no l'indiquen subspontani a enlloc. 
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SPKRMATQPHYTA-AWGTnSPCTMAE-DICQTYT.KnniKf; 

?. ACAITHACEAE 

Familia que inclou uns 200 generes i vora 2500 especies, la majoria de 

les quals son herbes o arbusts de les regions tropicals (BAILEY, 1976; DUR-

KEE, 1978; CHITTEÍDEN, 1986). Kolts generes presenten la dehiscencia de la 

cápsula explosiva i les llavors surten disparades quan maduren. 

1. Acantbus L. 

Genere format per plantes perennes, generalment vigoroses i amb un fu-

llatge molt ornamental. Compren unes 20 especies, moltes de les quals son 

xerofitiques; la majoria son originarles de la regió mediterránia i arriben 

fins a l'Asia i l'Africa tropical i subtropical. Les fulles van servir de 

model ais antics per a adornar els capitells de les columnes de l'ordre co-

rinti. 

1.1. Acantbus aollis L., Sp. Pl.: 639 (1753). 

Acantbus spinulosus Host, Fl. Austríaca 2: 217 (1831) 
N.V.; acant 
Ic: FOHT I QÜER, 1976: 634 
2n= 54 (HEYVOOD & RICHARSOK in TUTIIT & al., 1972) 

L'área de distribució natural d'aquesta especie sembla que és la part 

central -a partir d'ltália- i occidental de la regió mediterránia (HEYVOOD & 

RICHARSOB, l.c). 

Al Llenguadoc, el carácter autócton de 1'acant ha estat discutit. PLAH-

CHOIÍ (1864) diu que era una planta que es trobava introduida en alguns oli-

verauTs prop de Montpeller en temps de LOBEL (1570), on els apotecaris 

l'anaven a collir. THELLUNG (1912) recull la informació donada per MAGNOL 

al segle XVI, segons el qual aquesta planta s'havia naturalitzat a partir 

deis jardins. QUER (1762) diu que es troba a Catalunya, Aragó, Valencia, 

Andalusia i Pontevedra, i no la considera exótica. VILLKOMM & LANGE (1870) 

la citen deis indrets herbosos i humits de Portugal, E i C Espanya, Balears, 

sud de Fran9a, Córsega, Italia, Dalmácia, Hongria i Turquía, i tampoc diuen 

res de que sigui exótica. No obstant molts autors posteriors consideren 

aquesta especie introduida, ja que sois es troba o bé cultivada ais jardins 

o bé creixent ais marges de camins, en talussos i en torrents ombrivols i 
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humits, generalment aprop d'indrets habitats. Pensem que l'acant no és na

tural a Catalunya sino que s'hi troba naturalitzat procedent deis jardins, 

dones ultra reproduir-se molt bé de llavor, també fa molts rebrots i costa 

molt d'eliminar. Peí que fa a l'época d'introducció a Catalunya, potser ens 

podem guiar pels autors franceses i situar-la entre els segles XVI i XVII. A 

Catalunya es troba sobretot a les comarques litorals, mentre que a 1'inte

rior hi és rara. Floreix a fináis de primavera i comengaments d'estiu, i 

fructifica a l'estiu. 

A la resta de la Península Ibérica es coneguda de Jaén (FERHAIÍDEZ & 

FERMIB, 1984), de Sevilla (RÜIZ & al. 1984), del País Base (ASEGINOLAZA & 

al., 1984) i del País Valencia. HEYVOOD & RICHARSOF <l.c.) la consideren 

natural a la Península i tan sois la indiquen introduida a les Agores i a 

les Balears. Per GREUTER & al. (1986) és autóctona de gran part de la regió 

mediterránia, mentre que el seu estatus és dubtós a Portugal, i a les 

Balears la consideren naturalitzada. 

Dades bibliográfiques i d'berbarl 

QUER, J. 1762: Catalunya. 
COLMEIRO, M. 1846: Vora Barcelona. 
COMPANYO, L. 1864: Vora Perpinyá. Cultivat a gairebé tots els jardins. 
WILLKOMM, M. & LANGE, J. 1870: Vora Tarragona (DUFFI). 
(X)STA, A.C. 1877: Costes de Barcelona, pía del Llobregat. Cardona, Berga 
(GRAU). 
GAUTIER, G. 1898: Cotlliure, Port-Vendres. 
VAYREDA, E. 1902: Tarragona (GIBERT). Olot, Lledó. 
FREIXAS, F. 1903: Sitges. 
CODIHA, J. 1908: Aner (importat). 
SEN5EN, Fr. 1917; Tortosa, Sant Celoni. 
SENKEN, Fr. 1929a: Tibidabo. 
CADEVALL, J. et ai. 1932: L'Espluga de Francolí (LLENAS). 
LLENSA, S. 1945: Hostalrie, Montnegre. 
BOLOS, A. & O. DE 1950: Barcelona BC 96448, Tibidabo. Santa Eulalia de 
Ronsana (cultivat). 
MONTSERRAT, P. 1957: Montnegre, Cabrera. Mataró (SALVASA), Tiana (PALAU). 
MASCLANS, F. & BATALLA, E. 1964: Montblanc. 
MALAGARRIGA, H.T. 1971: Roquetes (RUBIO). 
BALADA, R. et al. 1977: Delta de l'Bbre. BF90. 

BC 603328, BC 604673, Alella, V-1919, J.M. BARNADES. 
BC 140458, BC 46727, Barcelona, VII-1920, Hnos. BENITO & VICENTE. 
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Pfldes proples 

ALT BKPORDA: L'Escala EG16, BAGES: Talamanca DG12, BAH LLOBREGAT: Collbató 
DGOO, BARCELOIES: Barcelona (Jíontjuic) DF27, Barcelona (Sarria) DF28, Vall-
vidrera DF28, KARESME: Premia de Dalt DF49, SELVA: Blanes DG81, Tossa de 
Mar DG91, VALLES OCCIDEITAL: Gerdanyola del Valles DF29, VALLES ORIEITAL: 
Martorelles de Baix DF39. 

VI. ACERACEAB 

Familia formada principalment per arbres caducifolis de les regions 

temperades de l'hemisferi nord, encara que hi ha alguna especie subtropical. 

Inclou 2 generes i al voltant de 150 (200) especies (HEYVOOD, 1985). 

1, Acxr L. 

Aquest genere presenta una amplia área de distribució: Asia oriental, 

Asia Menor, Europa i América del nord. El centre mes important és la Xina, 

on hi ha la majoria de les especies (BAILEY, 1976; BOSSARD & CUISASCE, 

1984; HEYVOOD, l.c; CHITTENDEN, 1986). 

1.1. Acer negtmda L., Sp. Pl.: 1056 (1753) 

^Segundo frsxinifolíum (Hutt.) DC, Prodr. 1: 596 (1824) 
N.v.: negundo 

Es una especie d'origen nordamericá, que ocupa un área molt extensa des 

del sud de California fins al Canadá. Viu principalment a les vores de 

Uacs, rius i corrents d'aigua, i és tan comuna que de vegades és conside

rada com una planta perjudicial (LÓPEZ & MIELGO, 1984). La seva introdúcelo 

a Europa es va produir a l'any 1688 segons coincideixen BOSSARD & CUISANCE 

(l.c), LÓPEZ & MIELGO (l.c.) i CHITTESDEB (l.c). 

A Catalunya sabem per COLMEIRO (1846) que a mitjan segle XIX Ja era 

cultivat, i segons VILLKOMM (1893) a fináis del segle passat era subspon

tani prop de Girona. 

Es una especie ornamental molt plantada aquests últims anys al Princi-

pat, sobretot com a eo-bre vlari. Nosaltres l'hem trobat a gairebé tota la 

franja prelltoral, sobretot de la meitat septentrional, encara que també 

apareix en algunes localitats aillades de 1'interior del país. En general, es 

troba ocupant marges de camins i terrenys erms vora on és plantat; no 

obstant, pot aparéixer també en boscos de ribera, on creix i es reprodueix 
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amb molta mes for(;a que no pas en elsambients bumanitzats assenyalats 

abans. Per tant, pensem que aquesta especie cal considerar-la naturalitzada 

a Catalunya, encara que de moment estigui localitzada. Potser en moltes de 

les localitats on l'hem trobat sois es manté en carácter subspontani, pero 

quan troba condicions adients d'humitat es comporta com una especie invaso-

ra. Floreix a la primavera i es reprodueix molt fácilment de llavor. Segons 

la classificació de KORNAS (1978) és un hemiagriófit i un epecófit. 

La coneixem també de Jaén (FERHASDES i POSTIGO, 1983) i de Franfa, on 

també es troba naturalitzada ais boscos de ribera (LOISEAU, 1976; MOLIHIER, 

1980). VEBB (in TUTIN & al., 1968) l'assenyala introduít com arbre orna

mental, i ocasionalment naturalitzat a Austria, Bulgaria, Txecoslováquia, 

Franca, Alemanya, Espanya, Hongria i a la part central i occidental de Ru

sia. KORNAS (1968b) l'indica introduit en comunitats seminaturals de Polonia 

i GREUTER & al. (1984c) el donen naturalitzat a Espanya, Franca i Turquía, 1 

dubtosament naturalitzat a Italia. 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

COLMEIRO, M. 1846: Cultivat. 
VILLKOKM, M. & LANGE, J. 1880: (sub Negundo fraxinifolíum) Cultivat a centre 
i est d'Espanya. 
VILLKOMM, M. 1893: (sub Negundo fraxinifolium) Subspontani a la muntanya 
deis Angels, vora Girona (CUFFI teste VAYREDA). 
CADEVALL, J. et al. 1913-15: Freqüentment cultivat com ornamental. 
SENNEN, Fr. 1918: (sub Negundo fraxinifolium) Voltants de Barcelona. 
BRAUN-BLANQUBT, J. & BOLOS, 0. DE 1957: Alcoletge. 
MASCLANS, F. 1966: Seros. 
FOLCH, R. 1980: Ginestar, en un tamarigar. 
GIRBAL, J. 1984; Bescanó, Sant Gregori, Flaíjá. 

Dades próples 

ALT CAXP: Alcover CF46, ALT PENEDES: Vilafranea del Penedés CF97, BAGES: 
Sallent DG03, BAU EMPORDA; Verges EG05, BAU LLOBRBGAT: Sant Andreu de la 
Barca DF18, El Prat de Llobregat DF27, BARCELONÉS: Barcelona (Kontjuic) 
DF27, Barcelona (Sarria) DF28, GARRAF; Vllanova 1 la Geltrú CF96, GARROTIA: 
Olot DG57, Castellfollit de la Roca DG67, Sant Jaume de Llierca DG67, Besalú 
DG77, GIEOIES: Bescanó DG74, Girona DG84, Sant Jordi Desvalls DG95, KARES-
ME; Calella DG70, RIPOLLBS: La Farga de Bebié DG36, SELVA: Sant Hilarl Sa-
calm DG53, Hostalrlc DG62, Sils DF72, Santa Coloma de Farners DG73, Blanes 
DG81, Caldes de Malavella DG83, Riudellots de la Selva DG83, TARRAGOIES; 
Altafulla CF65, VALLES OCCIDBJTAL; Rubí DF19, Cerdanyola del Valles DF29, 
Monteada 1 Relxac DF39, Sabadell DG20, VALLES ORIENTAL: El Figueró DG31, 
Granollers DG40, Llinars del Valles DG51. 
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VII. AIZOACBAE 

Familia formada per uns 130 generes i 1200-2300 especies de plantes 

suculentes, de distribució pantropical i amb el centre mes important a 

l'Africa del Sud (BAILEY, 1976; HEYVOOD, 1985). No obstant, el nombre d'es

pécies de molts deis generes d'aizoácies varia segons els criteris deis 

diferents autors, ja que s'han utilitzat carácters amb un valor relatiu 

diferent i han donat lloc a classificacions sistemátiques distintes. N'hi ha 

que en teñen el genere Kesembryanthemvm com un genere molt ampli, mentre 
que altres prefereixen subdividir-lo en generes mes petits (.Dispbyma, 

Drosanthemum, Aptenia, etc.). La introdúcelo d'aizoácies a Europa está 

relacionada amb el seu cultiu, principalment ornamental. 

El reconeixement de les especies d'aquesta familia és dificultós, si mes 

no a casa nostra, dones a la manca de flores hl cal afegir la inexistencia 

de material d'herbari. En l'actualitat, moltes especies sudafricanes d'aques

ta familia es troben naturalitzades en les zones europees mes cálides, tant 

de la regió mediterránia com de la costa atlántica. Cal assenyalar, encara, 

que ultra els generes i especies esmentats a continuado, a Catalunya es 

troben d'altres aizoácies subspontánies, que de moment no hem aconseguit de 

determinar. 

1. Aptenia N.E. Br. 

Genere originari de l'Africa del Sud que inclou 2 especies (FERNANDES, 

1972a). 

1.1. Aptenia cordifolia (L. fil) Schwantes in Gartenflora 77: 69 (1928) 

=Keseabryantbemum cordifolium L. f i l . , Suppl. Pl.: 260 (1781) 
2n= 18 (FED0R0V,~1974) 

L'área de distribució natural d'aquesta especie és la part oriental de 

la Provincia del Cap, emh pluges estivals. La seva introduceió ar Europa com 
a planta ornamental sembla que es va produir l'any 1774 (CHITTENDEN, 1986). 

VILLKOKM & LANGE (1861-1880) no en parlen, pero segurament ja es devia 

cultivar ais jardins. A Catalunya es coneix subspontánia al primer ter? de 

segle (SENNEH, 1929a). En l'actualitat continua trobant-se escapada deis 

Jardins en nombrosos indrets del litoral i prelitoral cátala. Prefereix sóls 

sorrenes i lleugers, en marges de camins, talussos, sócols deis arbres i en 



erms, preferentment en localitats de clima temperat, encara que sembla re

sistir uns quans graus sota zero en indrets arrecerats. Es una planta molt 

florífera que comenta a florir ben aviat a la primavera i no acaba fins ben 

entrada la tardor. Aquesta bonica aizoácia s'autopol.linitza i les seves 

llavors, molt nombroses, son sovint dispersades pels ocells (KOUTHIK, com. 

pers.) i germinen fácilment. La reprodúcelo vegetativa mitjangant esqueixos 

de tija és també un important sistema de disseminació de la planta. Es un 

epecófit sensu KORFAS (1978) i a Catalunya la considerem subspontánia. 

Es coneguda també del sud d'Espanya (BURTON, 1979; KUNKEL, 1982), de 

Bélgica (VISE 1958), del SE de Gran Bretanya (LOUSLEY, 1973) i de les Azo

res (PINTO DA SILVA & PINTO DA SILVA, 1974). Segons GREUTER & al. (1984c) 

es troba naturalitzada a Portugal, Espanya, Balears, Franga, Italia, Malta i 

Creta, mentre que al Marroc hi és subspontánia. Creix també en aquest estat 

a California (KOUTNIK, com. pers.). 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

SENNEN, Fr. 1912: (sub Kesembryanthemum cordifolium) Barcelona BC 23322. 
CASASAYAS, T. 1984: Baix Llobregat, Maresme, Selva, Tarragonés i Valles 
Oriental. 

Dades personáis 

BAIX LLOBREGAT: Castelldefels DF16, BARCELONÉS: Barcelona (Montjuic) DF27, 
Barcelona (Sarria) DF28, Barcelona (Montju'íc) DF37, Barcelona DF38, GARRAF: 
Vilanova i la Geltrú CF96, Garraf DF06, MARESME: El Masnou DF49, Premia de 
Dalt DF49, Vilassar de Mar DF49, Mataró DF59, MOITSIAIES: entre Sant Caries 
de la Rápita i el Poblenou BF90, SELVA: Blanes DG81, Tossa de Mar DG91, 
TARRAGOIES: Tarragona CF55, Altafulla CF65, VALLES OCCIDENTAL: Monteada i 
Reixae DF39, VALLES QRIBHTAL: Montmeló DG30, Granollers DG40, Llinars del 
Valles DG50. 

2. Carpobratus N.E. Br. 

Genere que compren unes 29 especies naturals d'Africa, Australásia i 

América (BAILEY, 1976). 

2.1. Carpobratus edulis (L.) N.E. Br. in E.P. Phillips, Gen. South África Fl. 

Pl.: 249 (1926) 

= ífeseiDbryantiemum eduie L., Syst. Nat. ed. 10: 1060 (1759) 
=• Abryanthemum edule (L.) Rothm. 

N.V.: bálsam 
2n=18 TUTIN (in TUTIN & al., 1964) 
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Es una planta sudafricana que viu de forma espontánia a la Península 

del Cap, des del nivell del mar fins a 1000 m d'altitud (KOUTSIK, com. 

pers.). Es troba principalment a les dunes i és per aquesta rao una especie 

molt útil per a la fixació d'aquestes. A Portugal s'ha cultivat amb aquest f i 

i en l'actualitat es troben amb problemes, ja que competeix amb la vegetació 

espontánia (FERKAHDES, 1972a). Ho coneixem 1'época d'introducció a Europa. 

Hi ha hagut molta confusió entre aquesta especie i C. aciaaciformis (L.) 

L. Bolus, rao per la qual és difícil de conéixer la historia d'ambdues espe

cies, ja que no hi ha exemplars d'herbari per a comprovar. A Catalunya, la 

planta que és mes sovint cultivada i que en l'actualitat es troba natura-

litzada és C. edulis, mentre que C. acinaciformis és molt rara i sois l'hem 

vista cultivada al Jardí Botánic "Mar i Murtra" de Blanes. Creiem que les 

citacions antigües de C. acinaciformis a Catalunya corresponen, en realitat, 

a C. edulis. També hi deu correspondre la citació de LÁZARO E IB IZA (1900) 

de Galicia, que considera la primera localitat de 1'especie per a Espanya. 

A Catalunya es troba a les platges i a les roques de gairebé tot el 

litoral cátala. Es una planta molt invasdra que, semblantment al cas de 

Portugal, de vegades envaeix la vegetació natural com en algunes zones de la 

Costa Brava i a Menorca. Els seus fruits madurs son menjats per les gavinas 

i d'altres animáis, assegurant així la seva dispersió. Tem el fred i en hi-

verns amb temperatures baixes pot arribar a desaparéixer en ais llocs mes 

exposats. Floreix de fináis de primavera a l'estiu. Es una planta natura-

litzada i un hemiagriófit i un epecófit sensu KORUAS (1978). 

També la coneixem del sud d'Espanya (GALIAHO & SILVESTRE, 1975; KUNKEL, 

1982), de Portugal, Aqores, Bélgica, Luxamburg, Franca, Gran Bretanya, 

Irlanda i Italia (TUTIN, l.c), així com també de practicament tota la regió 

mediterránta (GREUTER & al., 1984c). KOUTNIK (com. pers.) ens la indica de 

California. 

A mes del seu interés ornamental i de fixació de terres, té el fruit 

comestible que és menjat, al país d'origen, per a fer-se passar la set. Les 

fulles confitades en vinagre, com els fruits i els brots tendres cuits, son 

també comestibles. La reí és medicinal i el suc de la planta és amargant i 

te propietats purgatives; per aixó els animales sois la busquen en cas de 

necessitat (KLEIN, 1919-20; SANCHEZ-MONGE, 1984). 
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Dades blbllngráfiques 1 d'herbari 

SENHEN, Fr. 1912: (sub Xesembryantbemua acinaciforme) Barcelona, Cambrils. 
KLEIK, O. 1919-20: (sub Xesembryantbemum acinaciforme) Barcelona. 
BATALLA, E. & MASCLAIÍS, F. 1950: (sub Abryantbemum edule) Tamarit de Mar, 
Torredembarra. 
BOLOS, A. & O. DE 1950: (sub Abryantbemum edulé) Barcelona. 
BALCELLS, E. 1968: (sub Abryantbemum edule) Meda Gran. 
BALADA, R. et al. 1977: Delta de l'Ebre CE09. 
FOLCH, R. 1980: (sub Xesembryantbemum acinaciforme) Subspontani a alguns 
pobles de la zona compresa entre la riera d'Alforja i el riu Ebre. 

Dades personáis 

ALT EMPORDA: Empuriabrava EG17, Roses EG17, El Port de la Selva EG18, Llan
ca EG19, BAU CAMP: Vandellós (estació) CF23, BAEL EBRE: Camarles CFOl, BAU 
EMPORDA: Calella de Palafrugell EG13, BAH LLOBREGAT: Castelldefels DF16, 
Castelldefels DF17, El Prat de Llobregat DF27, BAn PBIEDES: Calafell CF76, 
Segur de Calafell CF86, BARCBLOIES: Barcelona (Montjuic) DF27, Barcelona 
(Tibidabo) DF28, Badalona DF38, Barcelona DF38, GARRAF: Vilanova i la Geltrú 
CF96, Sitges DF06, MARESME: El Masnou DF49, Premia de Mar DF49, entre 
Vilassar de Mar i Mataró DF59, Sant Pol de Mar DG60, Pineda de Mar DG70, 
Malgrat de Mar DG71, SELVA: Blanes DG81, Tossa de Mar DG91, TARRAGOIES: 
Altafulla CF65, Torredembarra CF65, TERRA ALTA: El Pinell de Brai BF94, 
VALLES OCCIDEJTAL: Terrassa DGIO, Viladecavalls DGIO. 

3. Disphyaa N.E. Br. 

Petit genere format per 3 especies (STEHLE, 1967b). 

3.1. Dispbyma crassífollua (L.) L. Bolus in Fl. Pl. South África 7: tab. 276 

(1927) 

=Xesembryantbemum crassifolium L. Sp. Pl. 484 (1753) 

Es una planta també originaria de la Provincia del Cap, a 1'África del 

Sud, on viu a les platges i a les roques del litoral. Va ésser introduida a 

Europa l'any 1727 (CHITTEHDEF, 1986). 

A Catalunya l'hem trobada en estat subspontani a dues comarques lito

rals: al Garraf i al Barcelonés. En aqüestes localitats colonitza les roques 

i talussos que hi ha sobre el mar i també alguns marges de camins. Floreix 

ben aviat a la primavera, essent aleshores una planta molt ornamental. De 

moment la considerem subspontánia pero criem que es troba en vies de natu

ralització en indrets litarais, assolellats i cálids, i és possible que d'aquí 

un temps sigui una especie naturalitzada. Es un epecófit i un hemiagriófit 

sensu KORNAS (1978). 
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VEBB (in TÜTI» & al., 1964) sois la dona naturalitzada de prop de Lis

boa. Fosaltres la coneixem del sud d'Espanya (GALIANO & SILVESTRE, 1975; 

KUNKEL, 1982), del SV de Gran Bretanya (LOUSLEY, 1973) i de les Azores i 

Franía (JALAS & SUOKIlíEIÍ, 1980). GREUTER & al. (1984c) la consideren natu

ralitzada a Portugal, a les Balears i subspontánia a Espanya i al Marroc. 

Dades propies 

BARCELOIES: Barcelona DF38, GABEAF: Sitges CF96 i DF06. 

4. Drosantbeaua Schwantes 

Genere sudafricá amb unes 95 especies (BAILEY, 1976), el nom del qual 

prové de l'abundáncia de papil.les brillants situades a la superficie de les 

fulles, que preñen un aspecte semblant a les del genere Drosera (STEHLE, 

1967a). 

4.1. Drosaoüteaua flaríbundua (Haw.) Schwantes in Z. Sukkulentenk. 3: 29 

(1927) 

Especie sudafricana forga utilitzada per a tapissar murs i talussos. Es 

una planta molt ornamental que, a mitjans de la primavera, queda tota co

berta d'unes flors de color rosa pal.lid. L'hem trobada subspontánia en tres 

comarques litarais: la Selva, el Maresme i el Barcelonés. En aqüestes loca-

litats creixia ais marges deis camins i a Barcelona es trobava en uns ta

lussos que hi ha sobre el port. En aquesta darrera localitat 1'acompanyaven 

d'altres aizoácies com Dispbyma crassifolium i Aptenia cordifolia. A Catalu

nya la considerem subspontánia, encara que, semblantment a l'espécie prece-

dent, és possible que es naturalitzi de forma localitzada. Segons la classi

ficacíó de KORNAS (1978) és un epecófit. 

També ha estat esmentada d'Almería (KUNKEL, 1982), de Portugal (FERNAN-

DES, 1972a), del SV de Gran Bretanya (LOUSLEY, 1973) i de Franqa (JALAS & 

SUOMINEN, 1980). Ni TUTIN (in TUTIN & al., 1964), ni GREUTER & al. (1984c) 

la inclouen dins Flora Europea i Med-Checklist, respectivament. 

Dades própies 

BARCELOIES: Barcelona DF38, RARESME: prop d'Arenys de Mar DG60, SELVA: 
Blanes DG81. 
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4.2. Drosemtbeaim blspldtm (L.) Schwantes in Z. Sukkulentenk, 3: 29 (1927) 

Es una planta molt propera a l'espécie precedent que prové, també, de la 

Península del Cap. Se'n distingeix a primer cop d'ull per les flors de color 

rosa mes pujat i per la presencia de péls híspids a la tija. 

Sois l'hem trobat subspontánia en una localitat de Catalunya, a Barcelo

na (DF38), en uns talussos que hi ha aprop del port, en companyia de D. 
floribundum, Aptenia cordifolia i Disphyma crassífolium, Floreix un xic mes 

tard que D. floribundum, amb la qual comparteix el carácter de molt 

ornamental i els mateixos usos en jardinería. Es un epecófit segons la clas

sificació de KORHAS (1978) i a Catalunya la considerem subspontánia casual. 

Ho la coneixem de cap altra localitat peninsular; GREUTER & al. (1984c) 

la donen com a naturalitzada a les illes Balears. 

VIII. AXARAJTHACBAH 

Familia formada per uns 65 generes i 900 especies de distribució prin

cipalment tropical i subtropical, amb algunes especies a les zones tempe

rades (HEYVOOD, 1985). Hombroses plantes d'aquesta familia son, en l'actua

litat, males herbes prácticament cosmopolites, d'altres son plantes ornamen

táis i un petit nombre es cultiva com hortalissa o per obtenir fariña de 

llurs granes. 

1. Altemantbera Forsskal 

Genere que compren unes 170 especies originarles de les parts tropicals 

i subtropicals d'América, 12 es troben a les illes Galápagos i les altres 

son d'Africa, Asia i Australia (HEGI, 1959). A Catalunya s'hi fan dues espe

cies: 4. caracasana H.B.K. i A. pungens H.B.K. Malauradament hi ha hagut 

molta confusió, perqué moltes citacions antigües venen sota el nom de A. 
repens que, en l'actualitat, inclou almenys aqüestes dues especies. FOLCH 

(1976a) utilitzant Flora Europea, va revisar els plecs d'herbari correspo-

nents a aquest genere i existents a l'Instltut Botánic de Barcelona. 

1.1. AltBmantbera caracasetna H.B.K., Hov. Gen. Sp. 2: 205 (1818) 

= Altemantbera peplaides (Villd. ex Roemer & Schultes) Urban, Feddes 
Repert. 15: 168 (1918) 

=Altemantbera repens (L.) Link, Enum. Pl. Berol. i . 154 (1821), p.p. 

= :liternantiera acbyrantba R. Br. sensu Villkomm & Lange (1861) 
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2n= 96 (CARRETERO, 1984b) 

Especie originaria de les Indies occidentals i d'América Central (TUTIN, 

in TUTIN & al. 1964). 

A Espanya és coneguda de fináis del segle passat (VILLKOMM & LAHGE, 

1861). A Catalunya sois ens consta de quatre localitats: Tarragona i el 

Catllar (CF55>, l'Hospltalet de l'Infant (CF23) i Mataró (DF59). Sempre apa

reix en indrets ruderals for^a calcigats: marges de camins, entre les rajó

les de les voreres, etc. A Tarragona creix barre Jada amb A. pungens H.B.K. 

Floreix i fructifica a l'estiu i a la tardor. A Catalunya és una especie 
naturalltzada i segons la classificació de KORNAS (1978) és un epecófit. 

També la coneixem de Murcia (ALCARAZ, 1983), Cadis (GALIANO & SILVES

TRE, 1975), Alacant, Castelló, Córdova, Sevilla, Valencia (CARRETERO, l.c), 

essent també molt abundant a les illes Cañarles. De la resta d'Europa sois 

es coneix de les illes Azores, on bi és una mala herba corrent (TUTIN, l.c); 

no apareix tampoc a cap altre país de la regió mediterránia (GREUTER & al., 

1984). 

Dades bibllográfiques i d'herbarl 

FOLCH, R. 1976a: Platja de l'Almadrava CF23, BC 627241. 
CASASAYAS, T. & MASALLES, R.M. 1981: Tarragona CF55. 

BC 608373 bis, el Catllar, IX-1972, E. BATALLA. 
BC 619675, Mataró, IX-1976, X. PUJOL. 

1,2. Altemaínthera pungens H.B.K., Nov. Gen. Sp. 2: 206 (1818) 

=Altemantbera achyrantha R. Br. Prod. Fl. Nov. Holl. 1: 417 
=Altemantbera repens (L.) Link, Enum. Pl. Berol. i . 154 (1821), p.p. 
=Altemanthera repens (L.) Steud. Nomenclátor, ed. II: 65 (1840) 
=Altemantbera repens (L.) O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2: 540 (1891) 
2n= 64 (DATTA & CHATERJEE, 1969) 

Especie sudamericana trobada per primera vegada a Catalunya per MARCOS 

a l'any 1952, a les vies del port de Barcelona. Amb aquests espécimens BO

LOS 8) MARCOS (1953) van descriure una forma nova de 1'especie: A. repens 
(L.) Steud. f. jBonocepJliaJa, que posteriorment BOLOS & VIGO (1974) varen 

recombinar com A. pungens H.B.K. var. manocepbala. Cal assenyalar que l'es-

pécie va desaparéixer aviat d'aquest indret i no s'hi ha tornat a trobar. 

MARCOS, en una nota escrita a l'any 1955 a 1'etiqueta del plec BC 129126, 

diu; "sembla haver desaparegut". Suposem que la causa de la desaparició pot 



ha ver estat el fred o bé una neteja de les vies. Nosaltres l'hem trobat en 

comarques situades totes a la part meridional de Catalunya; Tarragonés, Alt 

Camp, Baix Camp i Baix Ebre. Excepte de Cambrils, ja havia estat esmentada 

de totes les altres localitats. En tots els casos la planta era forqa abun

dant, encara que de vegades creixia molt localitzada. Forma part de comuni

tats ruderals (erms, marges de camins, etc.), en sóls lleugers i en condi

cions de trepig sovintejat. Floreix i fructifica a l'estiu i a la tardor. A 

Catalunya cal considerar-la naturalitzada, essent un epecófit sensu KORNAS 

(1978). 

No la coneixem de cap altre indret de la Península. Tot i que JALAS & 

SUOMINEN (1980) la indiquen d'Alacant, CARRETERO (1985a) pensa que es pot 

tractar d'un error. GREUTER & al. (1984) sois l'assenyalen naturalitzada a 

Espanya i a Egipte, mentre que la citen adventicia a Israel, Jordania i Ita

lia. Ens consta també introduida al centre d'Austrália (BUCKLEY, 1981). 

Dades bibliQgráfiqvgs 1 d'hgrbarl 

BOLOS, O. DE & MARCOS, A. 1953: Port de Barcelona BC 129126, BC 119870. 
BOLOS, A. & 0. DE 1961: Tarragona BC 145287. Tarragona (CENTELLAS). 

BC 595926, l'Aldea, 26-IX-1965, Ll. de TORRES. 
BC 607321, Valls, 2-X-1971, F. TORRELLA. 
BC 608373, el Catllar, IX-1972, E. BATALLA. 

Dades própies 

ALT CAMP: Valls CF57, BAIX CAMP: Cambrils CF34, BAU EBRE: L'Aldea BF91, 
TARRAGOIES; Tarragona CF55. 

2. Amarantbus L. 

Genere format per unes 60 especies natives del Nou Continent i unes 15 

originarles d'Europa, Asia, África 1 Australia (SAUER, 1967). Abans de que 

l'home comencés a practicar 1'agricultura i en transformes a algunes d'a

questes especies en males herbes cosmopolltes 1 d'altres en plantes culti

vados, moltes de les especies eren ja ampliament distribuidos per les áreos 

obertes 1 ruderals de les regions troplcals i subtropicals. 

Se sap que les llavors deis amarants eren Ja rocol.lectades per molts 

indis precolomblns. Segons SAUER (1976) les proves que es teñen de la do

mesticado d'amarants es basen en la troballa de llavors de color blanqui-

nós, que contrasten amb el color bru fose propi de les plantes espontánies. 
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La domesticado deis amarants anava encaminada vers l'increment de les di-

mensions de la planta sencera i , en particular, de la inflorescencia. El 

conreu mes antic d'amarants iA. cruentus L.) amb llavor clara que es coneix 

fins ara data d'aproximadament 4.000 anys aC a Tehuacan (Méxic) (SAUER, 

1976). Segons el mateix autor (1950), Hernán Cortés explica en les seves 

cartes que els ídols pagans deis asteques eren fets d'una massa de dife

rents llavors moltes i pastades amb la sang deis sacrificis humans. Se sap 

que els antics mexicans utilitzaven una massa anomenada "zoale", que era 

formada principalmente per llavors d'una important planta cultivada que els 

indis anomenaven "huauhtli" i els colonitzadors espanyols n'hi deien "bledo". 

Aquest "huauhtli", pero, sembla que és un terme ampli que agrupa diverses 

plantes utilitzades les unes per gra, altres com hortallsses i d'altres son 

males herbes. De les granes del "huauhtli" torrades, triturades i barrejades 

amb aigua se n'obtenía una beguda molt apreciada fins i tot pels colonit

zadors. HERNÁNDEZ, a fináis del segle XVI, utilitza els noms de Blitua i 

Atriplex en relació amb el "huauhtli", mentre que els altres autors utilitzen 

el nom vulgar de la planta. En alguns llocs sembla que el conreu era sois 

d'amarants, mentre que en d'altres indrets tant s'hi cultivaven amarants com 

blets. Com que ambdós tipus de plantes han estat confosos d'antic, la seva 

historia ha d'explicar-se de forma conjunta. 

No obstant, després del segle XVI el cultiu d'amarants va ésser consi

derat com un símbol de paganisme pels conqueridors espanyols, rao per la 

qual el van reprimir fins a fer-lo desaparéixer (SAUER, 1976). 

En l'actualitat, pero, els amarants encara es conreen per alimentado 

humana a l'India, a l'Africa i a l'América Central (BOSC & al., 1982). En 

paisos tropicals 1 subtropicals, algunes especies (.A. caudatus, A. crventus, 

etc.) es cultiven principalment per gra, mentre que a d'altres regions les 

fulles i les plantes tendres d'altres especies (.A. tricolor) es mengen com 

verdura i també s'usen en herboristería (KIGEL & RUBÍN, 1985). Sembla que 

les fulles petites menjades crues en amanides o bé barrejades ais iogurts 

son una delicia, i cuites substitueixen ais espinaos i donen bones sopes 

(STORK, 1983). Al continent asiátic s'han millorat nombroses races á'A. 
blitua s.l. i d'4. tricolor s.l.; ambdues son verdures molt corrents a la 

part oriental i meridional de l'Asia. S'han estés vers l'oest amb el nom 

d'"espinac xinés" i de "tampala", nom aquest amb el qual son coneguts tots 

els amarants a Sri-Lanka (SAUER, 1957). 



Algunes especies es caracteritzen per presentar una antocianina que els 

colora les fulles i les Inflorescéncies de color vermell. Aquesta pigmenta

do s'ha accentuat en certes plantes cultivades i algunes formes intensament 

vermelles <i. tricolor, A. caudatus) s'utilitzeñ com a plantes mágiques o com 

ornamentáis. 

Algunes llavors d'amarants son molt bones i , després de torrades 1 mol

tes, semblen cereals; és per aquest motiu que ais amarants també se'ls ano-

mena pseudocereals (HÜNZIKER in SAÜER, 1967). Les análisis bromatológiques 

dutes a terme demostren que les llavors deis amarants teñen una proporció 

d'hidrats de carboni semblant a la deis cereals, mentre que contenen mes 

proteines i lípids que aquells; les branques joves i les fulles son molt 

riques en Ca, P i Fe (STORK, 1983). 

El genere Amarantbus es taxonómicament molt complicat. D'una banda, les 

especies presenten una gran variabilitat fenológica i , a mes, hi ha moltes 

races i varietats; d'altra banda, els amarants teñen molta facilitat per a 

hibridar-se entre ells, produínt-se també introgressions. De vegades una 

especie té mes d'un nom en llatí o, a l'inrevés, un mateix nom llatí és apli-

cat a dues especies diferents; aixó, afegit a la gran quantitat d'híbrids 

descrits en publicacions sovint de poc abast, comporta un gran embolic 

nomenclatural. 

THELLUNG (in ASCHERSON & GRAEBNER, 1914) va ésser el primer autor que 

va estudiar els amarants europeus i . va arribar a la conclusió de que tots 

foren introduits després del segle XVI. En l'actualitat, pero, hi ha dos taxa 

(.A. graecizans L. subsp. sylvestris (VIH.) Brenan i A. blitum subsp. blitum 
L.) que son considerades originarles d'Europa. Posteriorment s'han fet 

d'altres revisions: BRENAN (1961) per Gran Bretanya, AELLEN (in TUTIN & al., 

1964) per Europa, FREY (1974) per Polonia i CARRETERO (1979a) per Espanya 

son, potser, les principáis. 

La majarla es troben en hábitats ruderals i arvenses, essent práctica

ment tots plantes pioneras anuals, carácteritzades per produir una gran 

quantitat de llavors petites (aproximadament d'l mm de diámetre), grades a 

les quals s'estenen i colonitzen tots els indrets oberts on hi ha altera

cions continuades. El nombre de llavors produ'ides per cada planta és molt 

variable i depén, a mes de l'espécie de qué es tracta, de les condicions on 

creix 1'exemplar: una mateixa especie (per exemple A, bybridus), que en un 

conreu ben regat i adobat pot mesurar gairebé 1.80 m i teñir una gran 
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inflorescencia terminal, en un marge de camí amb un sol prim i seo pot 

mesurar tant sois 3 ó 4 cm i presentar una petita espiga terminal. Segons 

SAUER (1967) una estima de la quantitat de llavors que produeix una planta 

individual pot ésser de l'ordre de diversos milers, mentre que PRISZTER (in 

SAUER, 1967) i HAITF (19&4) parlen, respectivament, de 500.000 i d'un milió 

de llavors per A. retroflexus. 

2.1. Amarantbus albus L. Syst. Hat., ed. 10. 2: 1268 (1759) 

2n= 32 (FEDDRQV, 1974) 

Especie originaria de la part meridional d'América del Hord: sud deis 

Estats Units i Kéxic (CARRETERO, 1979a). Ho coneixem l'época d'introducció 

exacta a Europa. Segons HANF (1984) es trobava a Italia al segle XVIII i va 

arribar a la part central i septentrional d'Europa a fináis del segle pas

sat. Ifo obstant, no és gens fácil de seguir la historia d'aquesta planta, 

dones com ja s'ha assenyalat abans ha existit molta confusió entre les di

ferents especies. Segons THELLUNG (1912) ja es trobava a Italia a la prime

ra meitat del segle XVI, mentre que a Montpeller es coneix tant sois de 

comen9aments del segle XIX, quan era cultivat al Jardin des Plantes, d'on 

aviat es vaescapar. Per AELLEN (1959) fou introduit a Europa Central a 

fináis del segle passat, particularment amb llavors de cereals. 

lío apareix a la Flora Española de QUER (1762-1784), pero VILLKOMM & 

LANGE (1861) ja l'assenyalen de gran part de la Península Ibérica. En l'ac

tualitat és naturalltzada i forqa comuna a Catalunya. Nosaltres l'hem trobat 

a moltes localitats repartldes per tota la geografía catalana, pero creiem 

que practicament es deu trobar per tot el territori. Creix des del nivell de 

mar fins a les comarques pirinenques (aproximadament fins ais 1300 m); 

floreix i fructifica ~a l'estiu i tardor, essent una planta típicament arvense 
i ruderal. Quan els fruits están madurs la planta es trenca per la base i es 

comporta com un estepicursor (COVAS, 1941). Es una mala herba deis secans: 

vinyes, ametllerars, rostolls, guarets, etc. i també deis regadius: camps de 

patateres, mongeteres, etc. Com a planta ruderal es troba en una gran 

quantitat d'hábitats: marges de camins, vores de rius, escombrarles, fems, 

rieres seques, terrenys erms, etc. 

Es un xenófit sensu GREUTER (1971) i un epecófit sensu KORNAS (1978) 

que, ultra la Península Ibérica es troba naturalitzat a tota la regió medi

terránia (GREUTER & al., 1984c) i a gran part d'Europa (AELLEN in TUTIN & 



al., 1964), encara que ais paisos mes septentrionals sois apareix com adven

ticia casual. També está introduit a l'Africa 1 a Sudamérica (COVAS, l.c). 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

COMPANYO, L. 1864: Vora Perpinyá. 

COSTA, A.C. 1877: A la costa, al Valles i comarques afins. 
CUKI, M. 1883: La Garriga. 
SALVA»A, J.K. 1885: Igualada. 
VILLKOMM, M. 1893: Regions litorals i montañés. Fins a Camprodon (VAYREDA), 
vora Casserres (PÜIGGARI). 
GAUTIER, G. 1898: Plana del Rosselló, Alberes. 
VAYREDA, E. 1902: Marina de Tossa, etc. 
CODIHA, J. 1908: La Cellera BC 54947. 
FOITT I C}UER, P. 1914: Per tot el Bages. Manresa BC 54948, BC 112482. 
SElíIfES, Fr. 1917: Montjuic. 
VAYREDA, E. 1919-20: (sub Euxolus virídis) Mare de Déu del Mont. Lledó 
BC 614040. 
SENNEN, Fr. 1920c: Manlleu. 
CADEVALL, J. et ai. 1933: Des del litoral al Pirineu. 
LLENSA, S. 1945: Hostalric. 
BATALLA, E. & MASCLANS, F. 1950: Conca del Gaiá. Bellprat BC 103979. 
BOLOS, A. & O. DE 1950: Vallvidrera, Corbera de Llobregat BC 99079, Santa 
Creu d'Olorda BC 99270, BC 96428. 
FONT I QUER, P. 1950: Balneari de Cardó BC 92868. 
LOSA, T.M. & MONTSERRAT, P. 1951: Sant Julia. 
MARCET, A. 1952: Monistrol de Montserrat. 
ESTEVE, F. 1955: Valí de Santa Creu. 
MONTSERRAT, P. 1955: Canyamars BC 617608, Pineda BC 617605, el Far 
BC 617606, Mataró BC 617610. 
BRAUN-BLANQUET, J. & BOLOS, O. DE 1957: Vilanova de la Barca. 
BOLOS, O. DE 1959; Mañanes. 
MASCLANS, F. & BATALLA, E. 1964: L'Espluga de Francoli BC 139721, Prades 
BC 139720. 
MASCLANS, F. 1966: La Granja d'Escarp. 
MALAGARRIGA, H.T. 1971; Tarragona (GIBERT). 
BOLDU, A. 1975: Puiggrós BC 608864. 
MALAGARRIGA, H.T. 1976; Requesens (TREMOLS). 
MOLERO, J. 1976: Cornudella CF27. La Venta de Serra la Llena, cap a Margalef 
i la Pobla de la Granadella; Cabassers CF17. Entre la Bisbal de Falset i la 
Palma d'Ebre CF07. Mola CF06. Entre Lloá i Gratallops; entre Torroja i 
Porrera CF16. Riudecols 1 Alforja, la Venta d'en Pubill i cap a la presa del 
riu Siurana CF26, BCF 111451. 
BALADA, R. et al. 1977; Delta de l'Ebre CFOl. 
FARRENY, J.E. 1978: Araos CH51. 
FOLCH, R. 1980; Mora la Nova, Tivenys, Tortosa. BF91-92-93-94, CF05. 
MASALLES, R.M. 1983: Vilanova de Prades CF27, Riudabella CF38, Vilaverd 
CF47, Blancafort CF48, Solivella CF49, Barbera CF58, Rocafort de Queralt 
CF59, Llorac CG50. 
ROMO, A. 1983: Vers la desviado de l'Ametlla del Montsec CG25, voltants de 
l'Hostal Roig CG35. 
VIGO, J. 1983: Ribes de Freser BC 605648, vora Roques Blanques BC 605574. 
DG28-38. 
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CONESA, J.A. & TABERNER, A. 1984: Torres de Segre BF99, Lleida CGOO. 
GIRBAL, J. 1984: Serinyá i Porqueres, DG76. 
HIHOT, J.K. 1984: Sobre Espot CH41. 
CARRERAS, J. 1985: Sota la Parroquia d'Hortó CG68. 

BC 54949, Casserres, IX-1867, ex herb. MASFERRER. 
BC 54951, Vidreres, IX-1908. M. LLENAS. 
BC 54946, Ripoll, 20-IX-1916, Fr. SENNEN. 
BC 94238, Tárrega, l-X-1943, P. FONT I QUER. 
BC 112481, Castell d'Aro, 6-VIII-1945, P. FONT I QUER. 
BC 112480, Blanes, 15-IX-1945, P. FONT I QUER. 
BC 117776, Montseny, valí de Picamena, 29-VI-1948, A. & 0. DE BOLOS. 
BC 612303, Esparraguera, 5-VIII-1967, J. BARRAU. 

Dades proplss 

ALT PENEDES: Vilafranca del Penedés CF97, ALT EHPORDA; F i -
gueres DG97, E m p ú r i e s EG06, Castelló d'Empúries EG07, Para
lada EG06, El Port de la Selva EG18, C a d a q u é s EG28, ANOIA: 
La Panadella CG60, Els Prats de Rei CG71, Calaf CG72, El 
Bruc CG90, ALT CAMP: Alcover CF46, Valls CF57, V i l a r d i d a 
CF67, ALT URGELL: Ogern CG65, Oliana CG65, Coll de Nargó 
CG67, La Parroquia d'Hortó CG68, BAGES: El Colldarbo? CG91, 
Salelles CG91, Rajadell CG92, La Bauma de Castellbell DGOO, 
Monistrol de Montserrat DGOO, Manresa DGOl, Sant Vicen<? de 
Castellet DGOl, Manresa DG02, Navars DG03, Hura DGll, Artes 
DG12, A v i n y ó DGi3, BAIX CAMP: Cambrils CF34, Prades CF37, 
Platja d'Aro EG02, BAIX EHPORDA: Verges EG05, BAIX EBRE: 
Roquetes BF62, L'Aldea BF9i, Tortosa BF92, Tivenys BF93, 
BERGUEDA; Puig-reíg DG04, Gironella DG05, B A R C E L O N É S : Barce
lona DF28, Barcelona DF38, BAIX PENEDES: Llorenq del Penedés 
CF77, BAIX LLOBREGAT: Corbera Alta DF08, Esparreguera DF09, 
Corbera Baixa DFi8, Hartorell DF19, CONCA DE BARBERA: Vila
nova de Prades CF27, Barbera de la Conca CF58, Rocafort de 
Queralt CF59, GARRIGUES: L'Espluga Calba CF39, Juneda CGIO, 
Arbeca CG20, GIRONES: Vilanna DG74, Cassá de la Selva DG83, 
GARROTXA: Olot DG56, Castellf o l l i t de la Roca DG67, Argela-
guer DG77, HARESHE: Premia de Dalt DF49, Mataró DF59, HONT-
SIANES: Les Cases d'Alcanar BE99, NOGUERA: Bellvís CGil, 
Balaguer CG12, Linyola CG21, Bellcaire d'Urgell CG22, Mont-
gai CG32, Artesa de Segre CG34, OSONA: Vic DG34, PRIORAT; 
Cap<íanes CF15, Falset CF15, Har<;á CFi5, Siurana de Prades 
CF27 -JH.Ninot-, RIBERA D'EBRE: H6ra la Nova CF05, RIPOLLES: 
Sant Joan de les Abasesses DG47, SEGRIA: La Granja d'Escarp 
BF76, Aitona BF89, Seros BF89, Entre S a r r ó c a i Hontoliu 
BF99, Torres de Segre BG90, Lleida CGOO, Lleida CGOl, SOL-
SONES: Cellers CG73, Entre Hostalnou i Tora de Ri u b r e g ó s 
CG73, Hostalnou CG74, SEQARRA: Cervera CG51, Guissona CG52, 
Tarroja CG52, Salvanera CG53, Els Hostalets de Cervera CG61, 
Ivorra CG62, Tora de Riubregós CG63, SELVA: Riudarenes DG73, 
Santa Coloma de Farners DG73, Vidreres DG82, T A R R A G O N É S : 
Tarragona CF55, TERRA ALTA: Horta de Sant Joan BF73, URGELL: 
Bellpuig d'Urgell CG3i, Tornabous CG31, T á r r e g a DG4i, VALLES 
ORIENTAL: Cardedeu DG4i, Ll i n a r s del Valles DG50, L l i n a r s 
del Valles DG51, VALLES OCCIDENTAL; Cerdanyola del Valles 
DF29, Monteada i Reixae DF39, Terrassa DGIO, Sabadell DG20. 



2.2. Aaarantbus blitoides S. Wats., Proc. Amer. Acad. Arts. Sci. 12: 273 

(1877) 

2n= 32 (CARRETERO, 1984b) 

Especie originaria de la part occidental deis Estats Units (CARRETERO, 

1979a). La introdúcelo d'aquesta especie a Europa va teñir lloc al canvi de 

segle. Va ésser trobada per primer cop a Holanda l'any 1900 (HAHF, 1984) i 

després a Alemanya el 1902 (ROTHMALER & PIHTO DA SILVA, 1939). A la Penín

sula Ibérica es coneix també de principis d'aquest segle (SElíIíEír, 1912). 

Sembla que va arribar al Vell Món com a impuresa de llavors d'alfals provi-

nent d'América (BURCHARD in ROTHMALER & PIFTO DE SILVA, l.c; AELLEN, 1959; 

HANF, l.c). 

D'en9á la seva introdúcelo a Catalunya, sembla que fou cap ais anys 

einquanta que va comentar a assolir una important expansió. En l'actualitat 

es troba naturalitzada en ambients ruderals i arvenses de gairebé tot el 

territori, amb excepeió de les comarques pirinenques. Creix des del nivell 

del mar fins aproximadament 900-lOOOm. Floreix i fructifica a l'estiu i 

tardor. Es una mala herba que creix ais regadius, ais secans, ais marges de 

camins, erms, vores de rius, arenys litorals i , en general, a tots els in

drets oberts amb un sol pref eren tment lleuger i rie en nutrlents. 

Aquest epecófit sensu KORHAS (1978) es coneix introduit a Portugal des 

de 1939 (MALATO-BELIZ & ABREU, 1954-55) i apareix naturalitzat a tota la 

Península Ibérica exceptuant el quadrat 5V (CARRETERO, 1985a); també a tot 

el centre i sud d'Europa (AELLEB, l.c.) i a gairebé tota la regió medi

terránia i Ford d'Africa (GREUTER & al., 1984c). 

Dades bibllográfiques 1 d'herbari 

SEK5E5, Fr. 1912: Barcelona. 
SENITElí, Fr. 1917: Rodalies de Barcelona i de Tarragona. 
SEMEN, Fr. 1929a: Les Planes BC 54956 (Pl. Esp. n9 4802); Castelldefels; 
plana de Vic: la Gleva i Manlleu BC 54955 (Pl. Esp. n2 4029). 
CADEVALL, J. et al. 1933: Barcelona. 
BATALLA, E. & KASCLANS, F. 1950; Baix Gala. 
BOLOS, A. & 0. DE 1950: El Prat de Llobregat, Barcelona BC 100570. 
MARCET, A. 1952: Montserrat. 
ESTEVE, F. 1955: Roses, Castelló. 
MONTSERRAT, P. 1955: Entre Badalona i Calella. Mataró BC 617615, Caldetes 
BC 617616, BC 617617. 
BRAUN-BLANQUET, J. & BOLOS, 0. DE 1957: Gerb. 
MASCLANS, F. & BATALLA, E. 1964: L'Espluga de Francolí, la Riba BC 139724, 
Alcover BC 139722. 
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MASCLANS, F. 1966: Voltants de Lleida, Agramunt BC 597146, Arbeca, Juneda. 
MALAGARRIGA, H.T. 1971: Roquetes (GIBERT). 
LLANSAHA, R. 1976: Serra del Convent CG13. 
MALAGARRIGA, H.T. 1976: Castelló, Roses (CADEVALL), Figueres, Vilafant. 
MOLERO, J. 1976: Rodalies d'Alforja; Riudecols; sobre les Irles; Porrera; la 
Venta d'en Pubill CF26; Margalef, vers la Bisbal de Falset CF17; vers la 
Palma d'Ebre CF07; entre Mola i Lloá CF06; entre Cabassers i la Vilella 
Baixa; Torroja. 
BALADA, R. et al. 1977: Delta de l'Ebre. BF90-91, CE09, CFOl. 
BOLOS, 0. DE & VIGO, J. 1979: Palera DG77, Talteüll CG63. 
CARRETERO, J.L. 1979a: Castelló d'Empúries, VIII-1953 (herb. ESTEVE n2 1537). 
FOLCH, R. 1980: Correntíssim ais conreus de la zona compresa entre la riera 
d'Alforja i el riu Ebre. BF91-92-93-94, CF02-03-04-05-12-13-14-15-23-24-
25-26-34-35. Mora la Hova BC 627242, Vinyols BC 627243, Cambrils 
BC 627244. 
MASALLES, R.M. 1983: Vimbodí CF38, Vilaverd CF47, Montblanc CF48, Solivella 
CF49, Sarral CF58. 
ROMO, A. 1983: Vers Alsamora CG16. 
BOLOS, O. DE & VIGO, J. 1984a: Meda Gran. 
GIRBAL, J. 1984: Bescanó, Estanyol, Porqueras, Celrá, Raset, Viladasens. DG74-
76-85-95-96. 

BC 54925, l'Hospltalet de l'Infant, 14-VI-1916, P. FOST I QUER. 
BC 112522, Cunit, 30-IX-1917, GROS. 
BC 54957, Barcelona, 17-IX-1920, Fr. SESNEN, (Pl. Esp. n© 4214). 
BC 54973, Manlleu, 21-IX-1924, Hno. GONZALO,, (Pl. Esp. n2 5099). 
BC 54958, Manlleu, 28-VIII-1928, Hno. GONZALO, (Pl. Esp. n5 6891). 
BC 108642, Galafell, lO-X-1948, P. FONT I QUER et al. 
BC 612306, Esparreguera, 5-VIII-1967, J. BARRAU. 
BC 612305, Esparreguera, 7-VIII-1967, J. BARRAU. 
BC 612307, Granollers, lO-X-1967, J. BARRAU. 

Dades propies 

ALT PENEDES: Santa Margarida i els Honjos CF87, Sant Martí 
Sarroca CF88, Vilafranca del Penedés CF97, Sant S a d u r n í 
d'Anoia CF98, L'Ordal DF08, ALT EHPORDA: Navata DG87, Boade-
Ua DG88, Agullana DG89, Bascara DG95, Sant Miquel de Fluviá 
DG96, Figueres DG97, Pont de Holins DG98, Cantallops DG99, 
La Jonquera DG99, L'Armentera EG06, Castelló d'Empúries 
EG07, Sant Pere Pescador EG07, Vilamacolum EG07, Garriguella 
EG08, Perelada EG08, Vilajuiga EG08, Vilanova de la Huga 
EG06, Espolia EGO'9, L'Escala EGi6, Empurlabrava EG17, El 
Port de la Selva EG16, Portbou EG19, ANOIA: Piera CF99, La 
Panadella CG60, Jorba CG70, Sant Hartí de Tous CG70, Els 
Prats de Rei CG7i, Calaf CG72, Castellf ollit de Riubregós 
CG7E, Igualada CG80, El Bruc CG90, ALT CAHP: Alcover CF46, 
La Riba CF47, Valls CF57, Cabra del Camp CF58, El Pía de 
Cabra CF58, Vilardida CF57, El Pont d'Armentera CF68, ALT 
URGELL: Bassella CG55, Castell-llebre CG56, Olíana CG65, 
Entre Castell-llebre i Coll de Nargó CG66, Coll de Nargó 
CG67, O r g a n y á CG67, El Pía de Sant Tirs CG68, La Seu 
d'Urgell CG79, Pont de Bar CG89, BAGES: Salelles CG91, 



Callús CG92, Súría CG93, Cardona CG94, Honistrol de Montser
rat DGOO, Manresa DGOl, Sant Vicen<; de Castellet DGOl, 
Hanresa DG02, Sant Fruitós de Bages DG02, Balsareñy DG03, 
Navars DG03, Hura DGU, Artes DG12, Avinyó DG13, Hoiá DG22, 
Santa Maria d'Oló DG23, BAIXA RIBAaOR<5A: Benavarri BG96, 
BAIX CAHP: L'Almadrava CF13, Vandellós CF14, Vandellós (es
tado) CF23, L'Hospitalet de rinfant CF24, Pratdip CF24, 
Mont-roig del Camp CF25, Cambrils CF34, Les Borges del Camp 
CF35, Riudecols CF35, Riudoms CF35, Alforja CF36, Reus CF45, 
La Selva del Camp CF45, BAIX EMPORDA: Santa Cristina d'Aro 
DG92, Platja d'Aro EG02, Sant Feliu de Gulxols EG02, Sant 
Antoni de Calonge EG03, La Bisbal d'Empordá EQ04, Verges 
EG05, Palamós EGi3, Palafrugell EG14, País EG14, Torroella 
de Montgrl EG15, BAIX EBRE: Roquetes BF82, Xerta BF83, 
L'Aldea BF91, BItem BF92, Tortosa BF92, Benifallet BF93, 
Tivenys BF93, Deltebre CFOO, Camarles CFOl, El Perelló CF02, 
L'Ampolla CF02, Entre El Perelló i Rasquera CF03, L'Ametlla 
CF12, BERGUEDA; Puig-reig DG04, Gironella DQ05, BAIX HAES-
TRAT: Alcalá de Xivert BE66, Santa Magdalena de Polpis BE77, 
Benicarló BE87, Vinarós BE88, BARCELONÉS: Barcelona (Hont-
juic) DF27, Barcelona (Tibidabo) DF28, Barcelona (Hontjuíc) 
DF37, Badalona DF38, Barcelona (El Poblé Nou) DF38, Sant 
Adriá de Besos DG38, BAIX PENEDES: Coma-ruga CF75, El Ven-
drell CF76, Sant Vicen? de Calders CF76, La Bisbal del 
Penedés CF77, Lloren? del Penedés CF77, Cunit CF86, L'Arboq 
CF66, BAIX LLOBREGAT: Begues DF07, Abrera DF09, Esparreguera 
DF09, Martorell DF09, Castelldefels DF16, Castelldefels 
DF17, Molins de Rei DF18, Sant Vicen«; deis Horts DFi8, 
Martorell DF19, El Prat de Llobregat DF27, Celibato DGOO, 
CONGA DE BARBERA: L'Espluga de Francolí CF48, Hontblanc 
CF4a, Solivella CF49, Sarral CF58, Rocafort de Queralt CF59, 
Santa Coloma de Queralt CF69, CAHP DE HORDEVRE: Sagunt YJ39, 
GARRAF: Vilanova i la Geltrú CF96, Garraf DF05, Sitges DF06. 
GARRIGUES: Les Borges Blanques CF29, L'Espluga Calba CF39, 
Juneda CGiO, Arbeca CG20, GIRONES: Bescanó DG74, Porqueres 
DG76, Cassá de la Selva DG83, Girona DG84, Celrá DQ85, Sant 
Julia de Ramis DG85, Banybles DG86, Llagostera DG93, Celrá 
DG95, Sant Jordi Desvalls DG95, GARROTXA: Les Preses DG56, 
Olot DG57, Castellfollit de la Roca DG66, Hieres DG76, 
Besalú DG77, HORTA: Valencia YJ27, Pu<?ol YJ38, HARESHE: 
Alella DF49, El Hasnou DF49, Premia de Dalt DF49, Vilassar 
de Mar DF49, Mataró DF59, Sant Andreu de Llavaneres DG50, 
Sant Vicenqf de Montalt DG50, Arenys de Mar DG60, Caldetes 
DG50, Sant Pol de Mar DG60, Calella DG70, Halgrat de Har 
DG7i. Tordera DG71, HONTSIANES: Alcanar BE89, Ulldecona 
BE89, Les Cases d'Alcanar BE99, Sant Garles de la Rápita 
BE99, Entre Santa Bárbara i Ulldecona BF80, Santa Bárbara 
BF81, Amposta BF90, NOGUERA: Alfarrás BG93, Bellvís CGil, 
Balaguer GG12, Térmens GG12, Gerb GG13, Linyola GG21, Bell-
caire d'Urgell GG22, Camarasa CG23, Cellers GG25, Artesa de 
Segre GG34, Ponts CG44, Tiurana CG54, OSONA: Balenyá DG23, 
Balenyá DG33, Vic DG34, Hanlleu DG35, Hanlleu DG44, Roda de 
Ter DG44, Hanlleu DG45, Santa María de Coreó DG45, Tavertet 
DG54, PLANA ALTA: Benicássim BE53, Orpesa BE54, Castelló de 
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la Plana YK53, PLANA BAIXA: Almenara YK30, Xilxes YK40, 
Nules YK4i, Vila-real YK42, PALLARS JUSSA: L'Espona CG26, 
Puigcercós CG26, Tremp CG27, La Pobla de Segur CG37, PRIO-
RAT: Falset CF15, RIBERA D'EBRE: El C a r d ó BF93, Miravet 
BF94, Rasquera BF94, Beníssanet CF04, Tivissa CF04, Mora la 
Nova CF05, SEGRIA: La Granja d'Escarp BF78, Almatret BF87, 
Aitona BF89, Llardecans BF98, Maials BF98, Sarroca de Lleida 
BF99, Alcarrás BG90, Torres de Segre BG90, Albatarrec CGOO, 
Lleida CGOO, Lleida CGOl, Vilanova de Segriá CG02, Bell-lloc 
d'Urgell CGll, Vilanova de la Barca CGil, SOLSONES: Cellers 
CG73, Entre Hostalnou i Tora de Riubregós CG73, Hostalnou 
CG74, Solsona CG75, Clariana de Cardener CG84, SEGARRA: 
Cervera CG51, Mont c o r t é s de Segarra CG5i, Guissona CG52, 
Tarroja CG52, Salvanera CG53, Els Hostalets de Cervera CG61, 
Ivorra CG62, Tora de Riubregós CG63, SELVA: Hostalric DG62, 
La Cellera de Ter DG64, Amer DG65, Hostalric DG72, Riuda-
renes DG73, Santa Coloma de Farners DG73, VilobI d'Onyar 
DG73, Anglés DG74, Blanes DG81, Vidreres DG82, Tossa de Mar 
DG91, T A R R A G O N É S : Salou CF44, Vila-seca de Solcina CF45, 
Vilallonga del Camp CF46, Tarragona CF55, La Pobla de Mal-
fumet CF56, Altafulla CF65, Torredembarra CF65, Roda de Berá 
(estació) CF65, TERRA ALTA: Horta de Sant Joan BF73, Batea 
BF75, Bot BF84, Gandesa BF84, Corbera BF85, Villalba deis 
Ares BF85, El Pinell de Brai BF94, URGELL: Tornabous CG31, 
La Fuliola CG32, Anglesola CG4i, T á r r e g a CG41, Agramunt 
CG42, Mafet CG43, VALLES ORIENTAL: Hontmeló DG30, El Figueró 
DG31, Granollers DG40, La Garriga DG41, Llinars del Valles 
DG50, Llinars del Valles DG5i, Sant Celoni DG5i, Gualba de 
Dalt DG52, Gualba de Baix DG61, La Batlloria DG61, VALLES 
OCCIDENTAL: R u b í DF19, Cerdanyola del Valles DF29, Sabadell 
DF29, Sant Quirze del Valles DF29, Monteada i Reixac DF39, 
Santa Perpetua de Mogoda DF39, Terrassa DGiO, Viladecavalls 
DGIO, Castellar del Valles DG20, Sabadell DG20, Sentmenat 
DG20, Caldes de Hontbui DG30. 

2.3. Aaarantbus blítua subsp. eaarginatus (Moq. ex Uline & Bray) Carretero, 

Muñoz Garmendia & Pedrol, Anales Jard. Bot. Madrid 44: 599 (1987) 

=Euxolus virldis (L.) Moq. var. polygonoides Zolling. ex Moq. in DC, 
Prodr. 13<2>: 274 (1849) 
=Amarantbus emarginatus Moq. ex Uline & Bray, Bot. Gaz. (Crawfordsville) 
19: 319 (1894) 
=Amarantbus lividus L. subsp. polygonoides (Zolling. ex Moq.) Probst, 
Wolladventivfl. Mitteleur.: 74 (1949) 
=Amarantbus polygonoides Zollinger, Syst. Verz. Jawa 73 n2 1646 (1845) 
=Amarantbus lividus L. var. polygonoides (Zollinger) Thell., in Asch. & 
Graeb., Syn. Mitt. Fl. 5(1): 320 (1914) 
=Amarantbus ascendens Lois. subsp. polygonoides (Moq.) Priszter, Ann. 
Sect. Hort. Vit. Budapest, 2(2): 221 (1953) 
=Amarantbus blitum subsp. polygonoides (Zolling. ex Moq.) Carretero, 
Anales Jard. Bot. Madrid 41(2): 276 (1985) 
2n= 34 (CARRETERO, 1984b) 
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Es una especie d'origen tropical que Ja es trobava a Europa a mitjan 

segle passat (THELLUHG, 1912). Segons AELLEN (1959) era cultivat ais jar

dins botánics europeus d'on es va escapar, trobant-se ja a Londres en estat 

subspontani el 1822. 

A Catalunya presenta una distribució forga limitada a les comarques del 

Barcelonés, del Baix Camp, de l'Alt Urgell i del Montsianés, essent en 

aquesta darrera molt abundant. Viu en ambients ruderals i arvenses, pero 

sempre en sóls relativament humits i ben adobats; principalment es fa ais 

camps i ais seus marges, encara que localment l'hem trobat ais escossells 

d'arbres viaris i , a l'Alt Urgell creixia ais arenys d'un embassament. Com 

totes les altres especies á'Amarantbus floreix i fructifica a l'estiu i 

tardor. Es una especie naturalitzada i un epecófit segons la classificació 

de KORNAS (1978). 

A. blitum L. té una altra subspécie (subsp. blitum} que per uns autors 

és considerada nativa de la part meridional d'Europa, mentre que d'altres 

pensen que és d'origen tropical (CARRETERO, 1979a). La taxonomía d'aquest 

parell de taxa també ha estat motiu de discussió. AELLEN (in TUTIN & al., 

1964) i GREUTER & al. (1984c) consideren A. blitum com una especie i no 

' distingeixen cap subspécie. CARRETERO (1979a, 1985a) i FREY (1974) parlen 

d'A. blitum subsp. blitum 1 d'^l. blitum subsp. palygonoides, mentre que 

THELLUNG (1912) considera A. ascendens (=á. blitum subsp. blitum) i A. 

ascendens var. polygonoides (=A. blitum var. palygonoides). 

A. blitum subsp. polygonoides té una distribució mes restringida que la 

subsp. blitum. La primera subsp. ha estat assenyalada almenys de Valencia 

(CARRETERO, 1979a), Zamora (SÁNCHEZ & al., 1982; NAVARRO & al., 1982), Huel-

va (PASTOR, 1984) i de Barcelona, Cáceres, Alto Alentejo i Beira Baixa 

(CARRETERO, 1985a). També es coneix de Franga (THELLUNG, 1912), d'Alemanya 

(AELLEN, 1959), Gran Bretanya (BRENAN, 1961), Hongria (PRISZTER in CARRE

TERO, 1979a) i de les Galápagos (ELIASSON, 1966). 

Possiblement la seva dispersió és mes amplia, per tal com hi ha moltes 

dades sota el nom d'̂ . blitum s.l., i fins que no es revisin no se sabrá 

exactament la seva área de distribució. 

Dades bibliográfiques 1 d'berbarl 

CARRETERO, J.L. 1985a: Castelldefels. 
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partes propíes 

ALT URGELL: Coll de Hargó CG67, BAn LLOBREGAT: Viladecans DF17, BARCB-
LOÍBS: Barcelona DF28, HOITSIAIES: l'Encanyissada CFOO. 

2.4. Aaarantbus cavdatus L., Sp. Pl.: 990 (1753) 

2n= 32 (SAUER, 1976) 

Especie d'origen dubtós. Per uns autors (SAUER, 1950; AELLEN in TUTIN 8t 

al., 1964) la seva área de distribució original és América del Sud, mentre 

que per THELLUNG (1912) és originaria d'Africa tropical 1 de les Indies 

Orientáis. SAUER (1976), a mes, opina que aquesta especie probablement prové 

de la domesticació á*Amaranthus quitensls H.B.K. (=4. bybridus L.). La mostra 

mes antiga que s'ha trobat á'A, caudatus prové d'unes tombes del NV d'Argen-

tina, on s'hi troben barrejades llavors d'aquesta especie, de Cbenopodiua 

quinoa, i llavors fosques d'amarants i blets que eren males herbes 

(HUNZIKER & PLANCHUELO in SAUER, 1976). Aqüestes tombes teñen una edat 

aproximada de 4000 anys (SAUER, 1976). 

A. caudatus és la segona gran especie deis amarants productors de 

grana. S'ha conreat tant al Nou com al Vell Món: a l'altiplá andí, d'Afga

nistan fins al Nepal, a Xina, Manxúria, Abissínia, Sudan i al Congo Belga 

(SAUER, 1950). 

Va ésser introdu'ida a Europa com a planta ornamental l'any 1596 (CHIT-

TENDEN, 1986) i a l'Asia abans de 1700 com a planta productora de gra 

(SAUER, 1957). Segons aquest autor, és possible que A. caudatus sigui l'únic 

amarant cultivat a Europa durant els segles XVI i XVII, pero aixó no és 

segur. L'aspecte tipie d'aquesta especie va ésser descrit, per primera vegada 

segons SAUER (1967), per PARKINSON (1640) i per RAY (1686-88). 

A Catalunya és una especie no excessivament cultivada. Se'n troben al

guns peus subspontanis ais llocs on és plantada, pero no s'escapen mes 

enllá. Cal dones considerar-la subspontánia casual i segons la classificació 

de KORNAS (1978) és un ergasiofigófit. 

Dades bibllográfIgues i d'herharj 

FREIXAS, F. 1903: Jardins de Sitges. 
LLENSA, S. 1945: Hostalric. 

2.5. Aaarantbus crveatus L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1269 (1759), s. str. 

=Amarantbus paniculatus L., Sp. Pl. ed. 2: 1406 (1763) 



= Amarantbus specíosus Sims, Curtís Bot. Kag. 48; 2227 (1821) 
=Amarantbus bybridus L. subsp. cruentus (L.) var. panlculatus (L.) 

Thell., Fl. Adv. Montpell.: 205 (1912) 
=Amarantbus bybridus subsp. incurvatus (Timeroy ex Gren. & Godr.) 
Brenan var. cruentus Mansf., Die Kulturpflanze, 2: 54 (1959) 
= Amarantbus bybridus subsp. paniculatus (L.) Hejny, in Dostál, Kvétena 
CSSR: 444 (1950) 
=Amarantbus sanguineus L., Sp, Pl. ed. 2; 1407 (1763) 
2n= 32, 34 (SAUER, 1976) 

Especie originaria del sud de Kéxic i d'América Central. Ha estat objec

te de cultiu per obtenir gra pels indis precolombins, -també com a verdura 

ais trópics del Vell Kón i com a planta ornamental arreu del món (SAUER, 

l.c.) 

El seu nom ha sofert també variacions, la qual cosa ha provocat, evi-

dentment, confusions. Linné va descriure aquesta especie a partir de plantes 

xineses i THELLUHG (1914) va clarificar aquesta descripció, una mica ambi

gua (SAUER, 1950). El sentit amb que és utilitzat A. cruentus L. a Flora 

Europaea correspon en realitat a A, bybridus L. (vegeu CARRETERO, 1985a) i 

és possible que molts registres que es troben sota el nom d'4. cruentus 

siguin erronis i corresponguin a A. bybridus. 

A Catalunya ha estat citada del Maresme, de Barcelona i del Valles, 

sempre com a planta escapada de jardins. Cal, dones, considerar-la com una 

especie subspontánia casual, essent un ergasiofigófif sensu KORNAS (1978). 

DIEZ (1977) l'assenyala de Málaga i CARRETERO (1979a) de Figueres i de Se

villa. També es coneix subspontánia de Franga (THELLUNG, 1912), Gran Bre

tanya (BRENAN, 1961), África del Nord (MAIRE, 1962), Polonia (FREY, 1974) i 

Paisos Baixos (MENHEMA, 1982). 

Dades bibliográfiques 1 d'herbari 

CADEVALL, J. 1911; Terrassa. 
SEHHEN, Fr. 1917: Barcelona, Terrassa. 
MONTSERRAT, P. 1955: (sub A. bybridus subsp. cruentus var. paniculatus) 
Vallromanes. 
CARRETERO, J.L. 1979a: (sub A. b. subsp. paniculatus) Figueres (MA 39102, F. 
AUGUSTIN). 

2.6. Amarantbus deflexas L., Mantissa Alt.: 295 (1771) 

=Albersia deflexa (L.) Fourr., Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2(17): 142 
(1869) 
=Euxolus deflexus (L.) Rafin., Fl. Tellur. 3: 42 (1837) 
=Amarantbus prostratus Bell., apud Balbis Mise. Bot. (44) in Mém. Acad. 
Turin: 360 (1804) 

98 



2n= 34 (CARRETERO, 1984b) 

Especie originaria d'América del Sud (THELLUNG, 1912; COVAS, 1941; HANF, 

1984), encara que, segons SENBERT (in KARTIUS) és originaria de la regió 

mediterránia, d'on ha emigrat a América (THELLUNG, l.c). AELLEN (1959) i 

MAIRE (1962) indiquen que aquest amarant es troba a la regió mediterránia i 

nord d'Africa des d'aproximadament els comen(;aments del segle passat. A 

fináis del segle XIX i inicis del XX era Ja abundant a la Península Ibérica 

(VILLKOMM & LANGE, 1861; AMO, 1871; VICIOSO, 1900; ATERIDO, 1903). 

En l'actualitat aquesta especie es troba completament naturalitzada a 

Catalunya, exceptuant les contrades fredes de muntanya. Es una planta emi-

nentment ruderal que creix sobretot ais marges de carrers, ais peus de pa-

ret, a les voreres de térra deis carrers, ais terrenys erms, ruñes, vores de 

camins, etc, pero sempre en llocs molt assolellats, calcigats i amb s o l ric 

en nutrlents. També apareix, encara que menys abundant, ais horts, tant de 

regadiu com de seca. Floreix i fructifica a l'estiu i a la tardor. Es un epe

cófit segons la classificacíó de KORNAS (1978). 

Es una especie de port for^a variable. Alguna vegada hem trobat exem

plars que semblen correspondre a híbrids entre aquesta especie i A, viridis 

L. ÍA, X mauritii Sennen) o bé amb A. auricatus (Moq.) Hieren iA, x tarraco-

nensis Sennen & Pau). 

A. deflexas es troba naturalitzat a la resta de la Península Ibérica 

(CARRETERO, 1979a, 1985a), a la regió mediterránia (GREUTER & al., 1984c) i 

a les regions cálides i temperades d'arreu del món: des de Nova Zelanda 

(RAHMAN, 1982), fins a Australia, S. África, América Central i del Nord, així 

com des del Caucas fins al Pamir (AELLEN, 1959). També apareix a 1'Europa 

Central, pero aleshores sovint es comporta com un efemerófit (FREY, 1974). 

Dades blbliográfIgues i d'herbari 

COMPANYO, L. 1864: Perpinyá. 

COSTA, A.C. 1877: Litoral i interior de Catalunya. 
CUNI, M. 1883: La Garriga. 
BARRERA, J. 1884: Tela, el Masnou. 
SALVASA, J. M. 1885: Igualada. 
GAUTIER, G. 1898: Plana del Reselló. 
FREIXAS, F. 1903: Sitges. 
MALGA, A. 1904: Vilafranca del Penedés. 
MARCET, A. 1904b: Montserrat. 
CODINA, J. 1908: La Cellera BC 54990, BC 54991. , 
SENNEN, Fr. 1909: Tarragona. 
FONT I QUER, P. 1914: Bages. Manresa BC 54995. 



SENHEN, Fr. 1917: Planes del Llobregat i del Besos. 
VAYREDA, E. 1919-20: Mare de Déu del Mont. 
CADEVALL, J. et al. 1933: Del litoral al Pirineu. 
BATALLA, E. & MASCLANS, F. 1950: Conca del Gaiá. Salomó BC 103931. 
BOLOS, A. & O. DE 1950: Barcelona, Corbera; Gélida, Valles (CADEVALL). 
FONT I QUER, P. 1950: Balneari de Cardó BC 92807. 
MONTSERRAT, P. 1955: Llavaneres BC 617633, Vilassar de Mar BC 617629, 
Mataró BC 617635. 
MASCLANS, F. & BATALLA, E. 1964: La Riba BC 139719; Farena BC 139718. 
MASCLANS, F. 1966: Mollerussa, Agramunt BC 597144, BC 597145. 
MALAGARRIGA, H.T. 1971: Litoral des de Tamarit fins a Tortosa (SENNEN), 
Tarragona (GIBERT, MALAGARRIGA). 
MAGARRIGA, H.T. 1976: Figueres, Vilafant, Garriguella. 
MOLERO, J. 1976: Hortet del Colomé (Seró) CF17; Porrera, riera de Riudecols, 
riera d'Alforja CF26. 
BALADA, R. et al. 1977: Delta de l'Ebre BF91. 
FOLCH, R. 1980: Montbrió, Mora la Nova, Tortosa. BF91-92-93, CF05-35. 
MASALLES, R.M. 1983: Vimbodí CF38, Blancafort BC 630570, Solivella CF49, 
Sarral CF58. 
VIGO, J. 1983: Ribes BC 612057, BC 630486, el Baell, Ribesaltes BC 607382. 
GIRBAL, J. 1984: Bescanó, Celrá, Raset. 

BC 145053, Barcelona, sense data de recol.lecció, R. BOLOS. 
BC 54987, Horta de Puigsec, IX-1867-68, ex herb. MASFERRER. 
BC 614042, Barcelona, VI-1871, ex herb. A.C. COSTA. 
BC 609939, Barcelona, VII-1872, COMPASO. 
BC 54999, Sant Andreu, IX-1908, LLENAS. 
BC 54998, Cervera, 29-IX-1915, P. FONT I QUER. 
BC 112532, Farola del Llobregat, 17-XI-1917, GROS. 
BC 54993, Barcelona, IX-1921, Fr. SENNEN, (Pl. Esp. n2 4262). 
BC 117786, Montseny, 26-VI-1949, A. & O. DE BOLOS. 
BC 617482, BC 617483, BC 617484, Valls, 31-VII-1975, J. BARRAU. 
BC 617479, Esparreguera, 12-VIII-1975, J. BARRAU. 
BC 617480, Esparreguera, 17-VIII-1975, J. BARRAU. 
BC 617477, BC 617478, Barcelona, 24-VIII-1975, J. BARRAU. 

Dadss própies 

ALT PENEDES: Pontons CF78, Sant Harti Sarroca CF88, Hediona 
CF89, Vilafranca del P e n e d é s CF97, Sant Sadurni d'Anoia 
CF98, Gélida DF08, L'Ordal DF08, ALT EMPORDA: Navata DG87, 
Sant Lloren? de la Muga DG88, Agullana DG89, Bascara DG96, 
Sant Miquel de Fluviá DG96, Figueres DG97, Pont de Molins 
DG98, Cantallops DG99, Capmany DG99, La Jonquera DG99, Sant 
Climent Sescebes DG99, L'Armentera EG06, Torroella de Fluviá 
EG06, Castelló d ' E m p ú r i e s EG07, Sant Pere Pescador EG07, 
Vilamacolum EG07, Vila-sacra EG07, Perelada EG08, Vilajuíga 
EG08, Vilanova de la Muga EG08, L'Escala EGi6, Roses EG17, 
El Port de la Selva EG18, Llan<?á EG19, Portbou EG19, ANOIA: 
Piera CF99, La Panadella CG60, Jorba CG70, Sant M a r t í de 
Tous CG70, Els Prats de Rei CG7i, Calaf CG72, Igualada CG80, 
El Bruc CG90, ALT CAMP: Alcover CF46, La Riba CF47, Valls 
CF57, Cabra del Camp CF58, Santes Creus CF67, V i l a r d i d a 
CF67, El Pont d'Armentera CF66, ALT URGELL: Bassella CG55, 
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Castell-llebre CG56, Oliana CG65, Coll de Nargó CG67, Orga
nyá CG67, Adral! CG68, El Pía de Sant Tirs CG58, La Seu 
d'Urgell CG79, Pont de Bar CG69, BAGES: Salelles CG91, 
Callús CG92, Súria CG93, La Bauma de Castellbell DGOO, 
Honistrol de Montserrat DGOO, Manresa D G O l , Sant Vicen^ de 
Castellet D G O l , Manresa D G O E , Sallent D G 0 3 , Artes DG12, 
Avinyó DG13, Moiá DG22, L'Estany D G a 3 , Santa Haria d'Oló 
DG23, BAIX CAHP: L'Almadrava CFi3, Vandellós (estació) CF23, 
L'Hospltalet de l'Infant CF24, Hont-roig del Camp CF25, 
Cambrils CF34, Les Borges del Camp CF35, Riudoms CF35, Reus 
CF45, La Selva del Camp CF46, BAIX EHPORDA: Castell d'Aro 
EG02, Sant Feliu de Gulxols EG02, Sant Antoni de Calonge 
EG03, La Bisbal d'Empordá EG04, Verges EG05, Palamós EG13, 
Palafrugell EGi4, Torroella de Montgrí EG15, BAIX EBRE: 
Roquetes BF62, Xerta BF83, L'Aldea BF91, Tortosa BF92, Ti-
venys BF93, Deltebre CFOO, Camarles CFOl, Deltebre CFOl, El 
Perelló CF02, L'Ampolla CF02, Prop d'El Fangar CFii, L'Amet-
Ua CFi2, BERGUEDA: Puig-reig DG04, Sant Pau de Casserres 
DG05, Vilada DG16, La Pobla de Lillet DG17, BAIX HAESTRAT: 
Alcalá de Xivert BE66, Santa Magdalena de Polpis BE77, 
Benícarló BE87, Vinarós BE88, BARCELONÉS: Barcelona (Hont-
juic) DF27, Barcelona (Sarria) DF28, Badalona DF38, Barcelo
na DF38, Sant Adriá de Besos DF38, BAIX PENEDES: Sant Vicenq 
de Calders CF76, La Bisbal del Penedés CF77, Lloren? del 
Penedés CF77, Segur de Calafell CF86, Banyeres del Penedés 
CF87, BAIX LLOBREGAT: Abrera DF09, Esparreguera DF09, Marto-
rell DF09, Sant Esteve de Sesrovires DF09, Gavá DFi7, Vila
decans DF17, Holins de Rei DFi8, Martorell DF19, El Prat de 
Llobregat DF27, Collbató DGOO, BAIXA CERDANYA: Bellver de 
Cerdanya CG99, CONCA DE BARBERA: Montblanc CF46, Rocafort de 
Queralt CF59, Santa Coloma de Queralt CF59, CONFLENT: Tauri-
nyá DH5i, CAMP DE HORDEVRE: Sagunt YJ39, GARRAF: Cubelles 
CF86, Vilanova i la Geltrú CF96, Garraf DF05, Sitges DF06, 
GARRIGUES: Juneda CGiO, GIRONES: Bescanó DG74, Cassá de la 
Selva DG83, Girona DG84, Sant Julia de Ramis DG85, Banyoles 
DG86, Celrá DG95, Sant Jordi Desvalls DG95, GARROTXA: Entre 
Olot i les Preses DQ56, Olot DG57, Santa Pau DG66. Castell-
follit de la Roca DG67, Hieres DG76, Besalú DG77, HORTA: 
Valencia YJ27, Pu<;ol YJ38, HARESHE: Alella DF49, El Masnou 
DF49, Premia de Har DF49, Vilassar de Har DF49, Hataró DF59, 
Sant Andreu de Llavaneres DG50, Arenys de Mar DG60, Calella 
DG70, Malgrat de Mar DG7i, Tordera DG71, HONTSIANES: Alcanar 
BE89, Ulldecona BE89, Les Cases d'Alcanar BE99, Sant Caries 
de la Rápita BE99, Entre Santa Bárbara i Ulldecona BF80, 
Santa Bárbara BF8i, Amposta BF90, Els Huntells CFiO, NOGUE
RA; Bellvis CGli, Balaguer CG12, Térmens CG12, El Poal CG21, 
Llnyola CG21, Bellcaire d'Urgell CG22, Camarasa CG23, OSONA: 
Balenyá DG23, Balenyá DG33, Vio DG34, Hanlleu DG35, Hanlleu 
DG44, Roda de Ter DG44, Hanlleu DG45, Santa Haria de Coreó 
DG45, Tavertet DG54, PLANA ALTA: Benicássim BE53, Orpesa 
BE54, Castelló de la Plana YK53, PLANA BAIXA: Almenara YK30, 
Xilxes YK40, Nules YK4i, Vila-real YK42, PALLARS JUSSA: 
Cellers CG25, Puigcercós CG26, Tremp CG27, La Pobla de Segur 
CG37, PRIORAT; Falset CFi5, RIBERA D'EBRE: Rasquera BF94, 
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Benissanet CF04, Hora la Nova CF05, RIPOLLES: Sant Quirze de 
Besora DG36, Ribes de Freser DG38, Sant Joan de les Abades-
ses DG47, SEGRIA: Almatret BF87, Llardecans BF98, Haials 
BF98, Sarroca de Lleida BF99, Lleida CGOO, Lleida CGOl, 
Bell.lloc d'Urgell CGil, Hollerussa CGEl, SEGARRA: Cervera 
CG51, Hontcortés de Segarra CG51, Guissona CG52, Tarro j a 
CG52, Salvanera CG53, Els Hostalets de Cervera CG6i, Ivorra 
CG62, Tora de R i u b r e g ó s CG63, SELVA: Hostalrie DG62, La 
Cellera de Ter DG64, Hostalrie DG72, Ha<?anet de la Selva 
DG72, Sils DG72, Riudarenes DG73, Santa Coloma de Farners 
DG73, Anglés DG74, Blanes DG81, Vidreres DG82, Riudellots de 
la Selva DG83, T A R R A G O N É S : Salou CF44, Vila-seca de Solcina 
CF45, Tarragona CF55, La Pobla de Halfumet CF56, Torredem-
barra CF65, TERRA ALTA: Batea BF75, Bot BF84, Gandesa BF84, 
Villalba deis Ares BF85, El Pinell de Brai BF94, URGELL: 
Prop d'Anglesola CG31, Tornabous CG31, La Fuliola CG32, 
Anglesola CG41, T á r r e g a CG4i, Agramunt CG42, VALLES ORIEN
TAL: Hontmeló DG30, El Figueró DG31, Cardedeu DG40, Grano
llers DG40, La Garriga DG41, Llinars del Valles DG50, L l i 
nars del Valles DG51, Sant Celoni DG5i, Gualba de Dalt DG52, 
La Batllória DG61, VALLES OCCIDENTAL: Cerdanyola del Valles 
DF29, Sabadell DF29, Sant Quirze del Valles DF29, Hontcada i 
Reixae DF39, Terrassa DGIO, Castellar del Valles DG20, Saba
dell DG20. 

2.7. Ajtaranthus bybridus L., Sp. Pl.: 990 (1753) 

=Amarantbus cblorostacbys Villd., Hist. Amaranth. 34, t. 10, fig. 19 
(1790) 
=Amarantbus patulus Bertol., Comment. It. neap. 19, t. 2 (1837) 
^Amarantbus incurvatus Timeroy ex Gren. & Godron, Fl. Fr. Props.: 8 
(1846) 
=Amarantbus cruentus sensu Fl. Eur., non L. (1964) 
= Amarantbus quítensis H.B.K., Hov. Gen. et Spec. 2: 194 (1817) 
2n= 32 (FEDOROV, 1974) 

Sota el nom d'A. bybridus s'ha inelós una gran quantitat de subspécies i 

varietats, basades moltes vegades en carácters poc constants. A. bybridus L. 

és, en realitat, una especie molt polimorfa que, a mes, pot formar híbrids 

parcialment fértils amb d'altres amarants de la secció Amarantbus, com 

poden ésser A. retroflexus i A. pawellii. 

CARRETERO (1979a), en la seva revisió deis amarants d'Espanya va sub-

dividir aquesta especie en 5 subspécies: bybridus, boucbonii, bypocbondria-

cus, patulus 1 paniculatus. Mes recentment, el mateix autor (1985a) ha 

considerat que no és possible definir categories taxonómiques infraspecífi-

ques perqué hi ha una continuitat en les variacions de l'espécie. D'aquesta 

manera queden inclosos dins d'aquest táxon tots els exemplars determinats 

amb els noms d'A. bybridus subsp. bybridus var. bybridus L., A, b. subsp. 
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patulus (Bertol.) Carret. (=.á. cruentus sensu Fl. Europ.), A, quitensis H.B.K. 

1 alguns A, h. subsp, bouchoníi (Thell.) Bolos & Vigo. Queden exclosos A. 

powellii S. Watson, A, hypochondríacus L. i A. cruentus L. (no sensu Fl. 

Europ.). 

Continuant amb els embolias nomenclaturals, GREUTER (1981) considera 

que A, bybridus és un nom ambigú que engloba tres especies diferents, que 

anomena A. caudatus L. (.=A, sanguineus L.; A. quitensis Kuntb), A. bypocbon-

driacus L. i=A. powellii S. Vatson; S. boucbonii Tbell.; bybridus auct.; A. 

cblorostacbys auct.) i A. cruentus L. (=á. paniculatus L.; A. cblorostacbys 

Villd., non auct.; A. patulus Bertol.; A. bybridus L., non auct.). 

A. bybridus és originari d'América tropical, va arribar a la regió 

mediterránia a comen̂ aments del segle XVIII (SAUER, 1967), i es va estendre 

sobretot durant el segle passat. ATERIDO (1903) ja la dona naturalitzada a 

la Península Ibérica a comeníaments d'aquest segle. 

A Catalunya és una especie totalment naturalitzada i molt abundant, 

principalment ais regadius, encara que també es troba a les vores deis rius, 

a les rieres i ais marges humits de camps i camins. Es mes escassa a les 

contrades pirinenques occidentals. Floreix i fructifica a l'estiu i a la 

tardor. Es també un epecófit i un hemiagriófit sensu KORNAS (1978). 

A. bybridus está introduit a prácticament tota la Península Ibérica 

(CARRETERO, 1979a, 1985a) i a Europa, encara que a la part nord apareix de 

forma inconstant (AELLEN, l.c). També és una mala herba naturalitzada a les 

Cañarles (KUNKEL, 1967), a la part oest d'América del Nord, est d'Asia, 

Australia i África del Sud (SAUER, 1967). 

Alguna vegada hem trobat formes properes a aquest amarant pero amb in-

florescéncies vermelles, Aquests exemplars s'han recollit en indrets rude

rals de la Garrotxa: Santa Pau (DG66) i Besalú (DG77). No obstant, en el 

mapa de distribució á'A. bybridus aqüestes dades no h i son representades. 

Dades blbliográf Igues í d'herbari 

COMPANYO, L. 1864: (sub A. patulus) Peu de les Alberes. 
VAYREDA, E. 1880: (sub A. patulus) Empordá, Girona BC 140388, fins a Lledó, 
Segueró, etc. 
VILLKOMM, M. 1893: Barcelona (COSTA), vora Sant J u l i a de Vilatorta (MASF.). 
GAUTIER, G. 1898: (sub A. patulus var. delilei) Salses, Prats de Molió. 
VAYREDA, E. 1902: (sub A. cblorostacbys) Tossa, Montserrat. 
CODINA, J. 1908: (sub A. patulus) La Cellera BC 54873, BC 54896. 
SENNEN, Fr. 1912: (sub A. cblorostacbys) Figueres, Cabanes, Pont de Molins, 
Barcelona, Tarragona, Gavá. (sub A. patulus) Barcelona BC 54885. 
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SENNEN, Fr. 1917: (sub A. chlorostachys) Planes del Llobregat i del Besos. 
SENNEN, Fr. 1929a: (sub A. cblorostachys) Litoral des de Barcelona a 
Valencia, (sub A. patulus) Litoral francés i espanyol: Llenguadoc, Empordá, 
Barcelona. 
VAYREDA, E. 1919-20: (sub Euxolus cblorostachys): Mare de Déu del Mont. 
CADEVALL, J. et al. 1933: (sub A. patulus) Gélida, Ribes. Frontera d'Aragó 
(LQSCOS). 
SENNEN, Fr. 1934: (sub A. cblorostachys; A. patulus) Hostalric BC 54885. 
LLENSA, S. 1945: (sub A. cblorostachys-, A. b. subsp. cruentus; A. patulus) 
Hostalric BC 93964. 
BATALLA, E. & MASCLANS, F. 1950; (sub A. hybríáus subsp. bypocbondriacus) 
Conca del Gaiá. Altafulla BC 103842, el Catllar BC 608389, BC 608390. 
BOLOS, A. & O. DE 1950: (sub A. lividus subsp. bypocbondriacus var. 
cblorostachys; A. 1. subsp. cruentus var. j?anlcuJatus; A. 1. subsp. patulus) 
Terrassa (CADEVALL), Barcelona (COSTA), Sant Boi de Llobregat BC 113395, 
BC 119036. 
FONT I QUER, P. 1950; (sub A. b. var. patulus) El Cardó BC 93241, BC 92865, 
BC 92866. 
ESTEVE, F. 1955; (sub A. patulus) Castelló d'Empúries. 
MONTSERRAT, P. 1955: (sub A, b. subsp. bypocbondriacus var. cblorostachys; 
A. h, var patulus): Cordillera litoral catalana. Mataró-Vilassar BC 617585 
(sub A. retroflexus var. delilei). Cabrera BC 617577, Caldetes BC 617576, 
Pineda BC 617579, Canyamars BC 617661, Mataró BC 620627, Premia BC 617665, 
Llavaneres BC 617559, Horsavinyá BC 617668, Vallromanes BC 617663, Blanes 
BC 617657, Canet BC 617658. 
BOLOS, O. DE 1959: Mañanes. 
MASCLANS, F. & BATALLA, E. 1964: Muntanyes de Prades. (sub A. b. subsp. 
bypocbondriacus; A. h. subsp. cz-uentus) Farena BC 139729; Vilaverd, La Riba. 
MASCLANS, F. 1966; (sub A. h. subsp. cruentus var. patulus) Prop de Tárrega 
(FONT I QUER, BC 94245). 
MALAGARRIGA, H.T. 1971: Roquetes (RUBIO). 
BOLDU, A. 1975: Zona compresa entre les muntanyes de Prades i el riu Segre. 
MOLERO, J. 1976: La Venta d'en Pubill CF36, BCF 111439. (sub A. cruentus) 
Entre Margalef i la Bisbal de Falset; Cabassers, vers la Foia BCF 111438; 
Seró CF17; La Bisbal CF07; riera d'Alforja CF26. 
BALADA, R. et ai. 1977: Delta de l'Ebre BF90-91, CFOO. 
CARRETERO, J.L. 1979a: (sub A. b. subsp. paniculatus) Esparreguera 
(BC 612311 i BC 612309, J. BARRAU). 
FOLCH, R. 1980; Tortosa, Bítem, Tivenys. 
MASALLES, R.M. 1983; Vilaverd CF47, Montblanc CF48, Prenafeta CF58, Sarral 
CF59. (sub A. cruentus) L'Espluga de Francoli CF48, Vilaverd CF47. 
VIGO, J. 1983; (sub A. b. subsp. bybridus, A. quitensis) Ribes DG38, 
BC 602271. 
GIRBAL, J. 1984: Bescanó, Serinyá, Porqueres, Sarria de Ter. (sub A. cruentus) 
Bescanó, Porqueres, Serinyá, Sant Julia de Ramis, Cerviá . 
SORIANO, I. 1984: (sub A. cruentus) El Vllar (Berguedá) DG07. 
CARRERAS, J. 1985: Sota Vilamitjana CG68. 

BC 109701, Gualba, 9-XI-1914, GROS. 
BC 109700, vers la Farola del Llobregat, 7-IX-1917, GROS. 
BC 54891, Manlleu, 15-IX-1920, Fr. SENNEN, (Pl. Esp. n9 4028). 
BC 54883, BC 54893, Manlleu, 21-X-1920, Hno. GONZALO, (Pl. Esp. nS 4212). 
BC 112485, Sant Antoni de Vilamajor, 12-X-1924, M. GARRIGA. 
BC 54899, riera de Vallvidrera, 16-X-1924, Fr. SENNEN. 
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BC 54898, Manlleu, 28-IX-1925, Hno. GONZALO, (Pl, Esp. n° 5541). 
BC 54880, Hostalric, 5-XI-1930, Fr. SENNEN, (Pl. Esp. n° 7440). 
BC 112484, Santa Coloma de Farners, 24-VI-1945, P. FONT I QUER. 
BC 102499, BC 108583, Calella, 4-X-1947, J. BRAUN-BLANQUET et al. 
BC 612299, Esparreguera, 16-VI1I-1970, J. BARRAU. 
BC 612300, Esparreguera, 16-VII1-1970, J. BARRAU. 
BC 609443, el Sallent de Santa Pau, 19-VIII-1972, O. DE BOLOS. 

Dades propies 

ALT PENEDES: Sant M a r t í Sarroca CF88, Mediona CF89, Vila
franca del Penedés CF97, Sant S a d u r n í d'Anoia CF98, Gélida 
DF08, L'Ordal DF08, ALT EMPORDA: Bascara DG96, Figueres 
DG97, Pont de Molins DG96, Capmany DG99, La Jonquera DG99, 
Sant Climent Sescebes DG99, L'Armentera EG06, Castelló d'Em
púries EG07, Empuriabrava EG07, Sant Pere Pescador EG07, 
Vilamacolum EG07, Perelada EG08, Vilajuiga EG08, Vilanova de 
la Muga EG08, L'Escala EG16, Empuriabrava EG17, Portbou 
EG19, C a d a q u é s EG28, ANOIA: Capellades CF99, La Panadella 
CG60, Jorba CG70, Els Prats de Rei CG71, Igualada CG80, El 
Bruc CG90, ALT CAHP: Alcover CF46, La Riba CF47, Valls CF57, 
Cabra del Camp CF58, Santes Creus CF67, El Pont d'Armentera 
CF68, ALT URGELL: Bassella CG55, Ogern CG55, Coll de Nargó 
CG67, O r g a n y á CG67, Adrall CG58, El Pía de Sant T i r s CG66, 
La Seu d'Urgell CG79, BAGES: Salelles CG9i, Rajadell CG92, 
Súria CG93, Cardona CG94, Honistrol de Montserrat DGOO, El 
Pont de Vilomara DGOl, Manresa DGOi, Sant Vicen<? de Caste
llet DGOl, Manresa DG02, Navars DG03, Sallent DG03, Mura 
DGli, Artes DG12, A v i n y ó DG13, BAIX CAMP: L'Almadrava CF13, 
Vandellós (estació) CF23, L'Hospitalet de l'Infant CF24, 
Pratdip CF24, Hont-roig del Camp CF25, Cambrils CF34, Les 
Borges del Camp CF35, Riudoms CF35, Alforja CF36, Riudecols 
CF36, Reus CF45, La Selva del Camp CF46, BAIX EHPORDA: 
Castell d'Aro EG02, Platja d'Aro EG02, Sant Feliu de Guíxols 
EG02, Sant Antoni de Calonge EG03, La Bisbal d'Empordá EG04, 
Verges EG05, P a l a m ó s EG13, Palafrugell EG14, País EG14, 
Torroella de H o n t g r í EG15, BAIX EBRE: Roquetes BF82, Xerta 
BF83, L'Aldea BF91, B í t e m BF92, Tortosa BF92, Benifallet 
BF93, Tivenys BF93, Deltebre CFOO, Camarles CFOl, Deltebre 
CFOl, L'Ampolla CF02, L'Ametlla CF12, BERGUEDA: Puig-reig 
DG04, Gironella DG05, Berga DG06, BAIX HAESTRAT: Alcalá de 
Xivert BE66, Santa" Hagdalena de Polpis BE77, Benicarló BE87, 
Vin a r ó s BE86, B A R C E L O N É S : Barcelona (Hontjuic) DF27, Barce
lona (Sarria) DF26, Sant Just Desvern DF28, Badalona DF38, 
Barcelona DF38, Sant A d r i á de Besos DF38, BAIX PENEDES: 
Coma-ruga CF75, El Vendrell CF76, Lloren? del Penedés CF77, 
Cunit CF86, L'Arbo? CF86, Banyeres del Penedés CF87, BAIX 
LLOBREGAT: Hartorell DF09, Castelldef els DFi6, Castelldef els 
DFi7, Viladecans DF17, Holins de Rei DF18, Pallejá DF18, 
Hartorell DF19, El Prat de Llobregat DF27, Sant Feliu de 
Llobregat DF28, Collbató DGOO, BAIXA CERDANYA: Bellver de 
Cerdanya CG99, Alp DG09, All DG09, Bolvir DG09, Isobol DG09, 
Puigcerdá DG19, CONCA DE BARBERA: V i m b o d í CF38, L'Espluga de 
Francolí CF48, Hontblanc CF48, Rocafort de Queralt CF59, 
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CAMP DE HORDEVRE: Sagunl YJ39, GARRAF: Cubelles CF85, Sant 
Pere de Ribes CF96, Vilanova i la Geltrú CF95, Garraf DF05, 
Sitges DF05, GARRIGUES: Juneda CGiO, Torregrossa CGIO, GI
RONES: Bescanó DG74, Porqueres DG76, Cassa de la Selva DG83, 
Girona DG84, Celrá DG85, Banyoles DG86, Esponellá DG86, 
Celrá DG95, Sant Jordi Desvalls DG95, GARROTXA: Olot DG57, 
Santa Pau DG66, Castellf ollit de la Roca DG67, Hieres DG76, 
Besalú DG77, HORTA: Valencia YJ27, Pu<?ol YJ38, HARESHE: 
Alella DF49, El Masnou DF49, Premia de Har DF49, Vilassar de 
Har DF49, Hataró DF59, Sant Andreu de Llavaneres DG50, Sant 
VLcenq de Hontalt DG50, Arenys de Har DG60, Caldetes DG60, 
Sant Pol de Har DG60, Calella DG70, Halgrat de Mar DG7i, 
Tordera DG71, HONTSIANES: Alcanar BE89, Ulldecona BE69, Les 
Cases d'Alcanar BE99, Sant Caries de la Rápita BE99, Entre 
Santa Bárbara i Ulldecona BF80, Santa Bárbara BF81, Amposta 
BF90, El Poblenou del Delta CFOO, NOGUERA: Bellvís CGil, 
Balaguer CGi2, Gerb CQi3, El Poal CG2i, Camarasa CG23, 
Artesa de Segre CG34, Ponts CG44. OSONA: Vic DG34, Borgonyá 
DG35, PLANA ALTA: Benicássim BE53, Orpesa BE54, Castelló de 
la Plana YK53, PLANA BAIXA: Almenara YK30, Xilxes YK40, 
Nules YK41, Vila-real YK42, PRIORAT: Capqanes CF15, Falset 
CFi5, Har<;á CF15, RIBERA D'EBRE: Benissanet CF04, Hora d'E-
bre CF05, Hora la Nova CF05, RIPOLLES: Sant Quirze de Besora 
DG36, Ribes de Freser DG38, Entre Ribes de Freser i Nuria 
DG39, SEGRIA: La Granja d'Escarp BF78, Seros BF89, Sarroca 
de Lleida BF99, Alcarrás BG90, Hontoliu de Lleida BG90, 
Torres de Segre BG90, Albatarrec CGOO, Lleida CGOO, Lleida 
CGOl, Bell-lloc d'Urgell CGil, Vilanova de la Barca CGil, 
Hiralcamp CG20, Golmés CG21, Hollerussa CG21, SOLSONES: 
Hostalnou CG74, Solsona CG75, SEGARRA: Cervera CG51, 
Bellmunt de Segarra CG60, Els Hostalets de Cervera CG61, 
Sant Quim de Freixanet CG6i, Tora de Riubregós CG63, SELVA: 
Hostalrie DG62, La Cellera de Ter DG64, Amer DG65, Hostalrie 
DG72, Riudarenes DG73, Santa Coloma de Farners DG73, Lloret 
de Har DG8i, Vidreres DG82, Riudellots de la Selva DG83, 
Tossa de Har DG91, TARRAGONÉS: Salou CF44, Vilallonga del 
Camp CF46, Tarragona CF55, La Pobla de Halfumet CF56, Alta-
fulla CF65, Tamarit CF65, TERRA ALTA: Villalba deis Ares 
BF85, El Pinell de Brai BF94, URGELL: Ivars d'Urgell CG31. 
Tárrega CG41, Agramunt CG42, VALLES ORIENTAL: Hartorelles de 
Baix DF39, HoUet del Valles DF39, Hontmeló DG30, El Figueró 
DG31, Cardedeu DG40, Granollers DG40, Llinars del Valles 
DG50, Llinars del Valles DG5i, Sant Celoni DG5i, Gualba de 
Dalf DG52, La Batllória DG6i, VALLES OCCIDENTAL: Cerdanyola 
del v,^iles DF29, Sabadell DF29, Hontcada i Reixae DF39, 
Terrassa DGIO. Castellar del Valles DG20, Sabadell DG20. 

2.6. iLDiarantiüS bjpocbandriacus L., Sp. Pl. 991 (1753) 

= Aaarantbus bybridus subsp. bypocbondriacus (L.) Thell., Fl. Adv. 
Montpell. 204 (1912) 
=^Amarantbus bybridus var. bypocbondriacus (L.) Robinson, Rhodora 10: 32 
(1908) 
2n= 34 (MOORE, 1973) 
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Especie originaria del sud deis Estats Units i de Méxic (CARRETERO, 

1979a). Segons SAUER (1967) ha derivat principalment á'A. powellii, encara 

qué també hi ha hagut hibridacions amb A. cruentus i amb A. bybridus. Es un 

amarant cultivat d'antic per les seves llavors. A Arizona s'han trobat res

tes d'inflorescéncies i de llavors datades en uns 1350-1400 anys aC. A 

Méxic possiblement fou la principal -o potser l'única- especie d'aquest 

genere cultivada per gra i quan els europeus van arribar a América, era el 

principal conreu a les terres altes tropicals del C de Méxic (SAUER, l.c). A 

mes d'ésser utilitzada com una planta alimenticia també tenia gran impor

tancia religiosa. En l'actualitat encara es cultiva per la seva llavor a 

Méxic, així com també a l'India, Himálaia, Sri-Lanka, Xina, est de Sibéria i 

mes recentment a l'Africa. Segons SAUER (l.c.) el conreu d'aquesta especie 

durant l'últim segle era mes important al Vell Continent que a América, 

encara que a ambdós continents, sempre ha estat un conreu a petita escala. 

La seva utilització com a planta ornamental en les zones cálides i tem

perades del món és forga recent, lío es coneix que els indis la cultivessin 

peí color de la seva inflorescencia o bé com a planta tinctória (SAUER, 

l.c). 

A Catalunya l'hem vist cultivada molt rarament ais jardins i sois l'hem 

trobada subspontánia al Maresme, a la riera de Sant Andreu de Llavaneres 

(DG50). Era en flor i fruit a l'estiu. El seu estatus dins la flora catalana 

és de subspontánia casual 1 és un ergasiofigófit segons la classificacíó de 

KORHAS (1978). 

De la Península ens consta subspontánia a C^stella i Lleó (LÁZARO E 

IBIZA, 1907) i a Sevilla (PASTOR, 1984). JOVET (1957) també la indica en 

aquest estat a Fran9a. 

2.9. ÁMarantbus muricatus (Moq.) Rieron., Bol. Acad. Ci. (Córdoba) 4: 421 

(1881) 

=Amarantbus auricatus (Moq.) Gillies ex Hicken, Apunt. Hist. Hat. (Bue
nos Aires) 2: 92 (1910) 
=Aaaraathus auricatus Gillies ex Moq., DC. Prodr. 13, 2: 276 (1849), in 
Syn. 
2n= 34 (CARRETERO, 1984b) 

L'área original d'aquesta especie se sitúa a l'Argentina (COVAS, 1941), 

on a mes d'ésser una herba ruderal, de vegades és cultivada ais jardins; es 

coneix amb el nom de "hierba meona" o "meona" (MARTIHEZ, 1981). 
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SENFEN la va descobrir per primer cop a Espanya a Benicarló l'any 1908 

(SENNEN, 1917), L'any següent es va trobar a Tarragona i posteriorment es 

va anar estenent cap el nord, seguint la via del tren de la costa i la car

retera litoral fins arribar a Figueres. En menys de 10 anys va fer mes de 

300 km. La seva arribada al país no se sap amb certesa com s'ha produit; el 

fet de trobar-se primer a Benicarló pot indicar que podria haver arribat 

per mar a algún port del País Valencia en forma de llavor i barrejada amb 

mercaderies o amb els embalatges d'aquestes, estenent-se posteriorment vers 

el nord seguint la xarxa de distribució d'aquestes mercaderies, que devia 

ésser sobretot mitjan^ant el tren i la carretera litoral. 

En l'actualitat es troba també cap a l'interior de Catalunya, pero gai

rebé sempre a les estacions de tren o ais terrenys de les rodalies d'aques

tes i també ais carrers de les ciutats. Viu en sóls for9a eutrófics i aguan

ta bé la secada i el fred, florint i fructificant a l'estiu 1 a la tardor. 

Forma part de les comunitats ruderals acompanyant altres especies á'Amaran-

thus com A. deflexus L., A. blítoides S. Vatson, etc. A Catalunya és una 

especie totalment naturalitzada, així com també ho és a les regions mes 

cálides de la Península i de les Balears. Segons la classificació de KORNAS 

(1978) és un epecófit. 

A mitjan segle XIX s'havia trobat a Port Juvenal -Montpeller- (GODRON, 

1853); d'aquest segle es coneix de Bélgica (VISE, 1958), del nord d'Africa 

(KAIRE, 1962), d'Itália (SORTINO, 1970) i de gairebé tota la regió mediter

ránia (GREUTER & al., 1984c), de les Cañarles (KUNKEL, 1967) 1 d'Africa del 

Sud (CARRETERO, 1979a). 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

SENNEN, Fr. 1909: (sub A. líneatus) Tarragona. . 
SENNEN, Fr. 1912: Castelldefels. 
SENNEN, Fr. 1917: (sub A. m. var. tenuifolla et latifolia) Barcelona BC 54961 
(leg Fr, SECONDAIRE): Tiana, etc., fins a Figueres. 
SENNEN, Fr. 1920c: Plana de Vic. 
SENNEN, Fr. 1929a: Premia. 
CADEVALL, J. et al. 1933: Barcelona, Tarragona. 
LLENSA, S. 1945: Hostalric, Reminyó. 
BOLOS, A. h O. DE 1950: Voltants de Barcelona. Santa Coloma de Cervelló 
BC 96900; vies férries de Terrassa i de Barcelona, Barcelona, Besos 
(SENNEN). 
LAPRAZ, G. 1954: Estació del funicular de Vallvidrera. 
MONTSERRAT, P. 1955: Entre Badalona i Mataró, rara entre Mataró i Calella. 
Maresme BC 617624, BC 617630. 
MALAGARRIGA, H.T. 1976: Figueres (AUG.). 
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BALADA, R. et al. 1977: Delta de l'Ebre CE09. 
BOLOS, 0. DE & VIGO, J. 1979: Alcarrás BG90, Alcanar BE89. 
FUET, J. & PANAREDA, J.M. 1983: Monistrol de Montserrat DGOO. 

BC 54962, Barcelona, l-IX-1915, P. FONT I QUER. 
BC 112479, Barcelona, 8-IX-1917, GROS. 
BC 55000, Tarragona, 12-VIII-1925, Hno. TEODORO, (Pl. Esp. n° 5579). 
BC 612301, BC 612304 Esparreguera, 26-VII-1969, J. BARRAU. 
BC 617475, BC 617476 Valls, 31-VII-1975, J. BARRAU. 

Dades propies 

ALT PENEDES: Vilafranca del Penedés CF97, Sant Sadurnl d'A-
noia CF98, ALT EMPORDA: Sant Míquel de Pluvia DG96, Figueres 
DG97, Perelada EG08, Vílajuiga EG08, Llan<?á EG19, Portbou 
EGi9, ANOIA: El Bruc CG90, ALT CAHP: Picamoixons CF47 -
RM.Masalles-, Nuiles CF56 -RM.Hasalles-, Valls CF57, Vilabe-
11a CF66 -RM.Hasalles-, BAGES: La Bauma de Castellbell DGOO, 
Honistrol de Hontserrat DGOO, Manresa DGOl, Sant Vicen<? de 
Castellet DGOl, Manresa DG02, BAIX CAHP; Vandellós (estació) 
CF23, L'Hospitalet de l'Infant CF24, Hont-roig del Camp 
CF25, Cambrils CF34, Les Borges del Camp CF35, Riudoms CF35, 
BAIX EMPORDA: Sant Feliu de Guíxols EG02, BAIX EBRE: Ro
quetes BF62, Xerta BF83, L'Aldea BF91, BItem BF92, Tortosa 
BF92, Benifallet BF93, Tivenys BF93, Deltebre CFOO, Camarles 
CFOi, Deltebre CFOl, El Perelló CF02, L'Ampolla CF02, El 
Fangar CFll, L'Ametlla CF12, BAIX HAESTRAT: Alcalá de Xivert 
BE66, Santa Hagdalena de Polpís BE77, Benicarló BE87, Vina
res BE88, BARCELONÉS: Barcelona (Hontjuic) DF27, Barcelona 
(Pedralbes) DF26, Barcelona (Hontjuic) DF37, Badalona DF38, 
Barcelona DF38, Sant Adriá de Besos DF38, BAIX PENEDES; Sant 
Vicen? de Calders CF76, Lloren? del Penedés CF77, Cunit 
CF66, L'Arbo? CF66, BAIX LLOBREGAT: Abrera DF09, Esparregue
ra DF09, Hartorell DF09, Castelldefels DF16, Castelldefels 
DF17, Gavá DFi7, Viladecans DF17, Holíns de Rei DFi8, Harto
rell DFi9, Sant Bol de Llobregat DF27, CONGA DE BARBERA; 
Hontblanc GF48, CAHP DE HORDEVRE; Sagunt YJ39, GARRAF; Vila
nova i la Geltrú GF96, Sitges DF06 -RH.Hasalles-, HORTA; 
Valencia YJ27, Pu(?ol YJ38, HARESHE; Montgat DF39, El Hasnou 
DF49, Premia de Har DF49, Vilassar de Mar DF49, Hataró DF59, 
Sant Andreu de Llavaneres DG50, Arenys de Har DG60, Ganet de 
Har DG60, Calella DG70, Halgrat de Har DG7i, HONTSIANES: 
Alcanar BE89, Ulldecona BE89, Les Gases d'Alcanar BE99, Sant 
Garles de la Rápita BE99, Entre Santa Bárbara i Ulldecona 
BF60, Santa Bárbara BF81, Amposta BF90, El Prat del Notari 
BF90, El Poblenou del Delta CFOO, La Platjola CFIO, NOQUERA: 
Balaguer CG12, Térmens GG12, PLANA ALTA: Benicássim BE53, 
Orpesa BE54, Castelló de la Plana YK53, PLANA BAIXA; Almena
ra YK30, Xilxes YK40, Nules YK4i, Vila-real YK42, PRIORAT: 
Cap<janes CF15, Falset CF15, RIBERA D'EBRE; Híravet BF94, 
Rasquera BF94, Hora ci'Ebre CF05, Hora la Nova GF05, SEGRIA; 
Lleida GGOO, Lleída CGOl, Bell.lloc d'Urgell GGll, SELVA: 
Blanes DG81, TARRAGONES; Salou CF44, La Canonja CF45, Víla-
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seca de Solcina CF45, Tarragona CF55, Altafulla CF65, Torre-
dembarra CF65, TERRA ALTA: Gandesa BF84, URGELL: Anglesola 
CG41, Tárrega CG41, VALLES ORIENTAL; Granollers DG30, Mont-
meló DG30, Granollers DG40, La Garriga DG41, VALLES OCCIDEN
TAL: Gerdanyola del Valles DF29, Terrassa DGiO, Sabadell 
DG20. 

2.10. Aaarantbus palmeri S. Vatson, Proc. Ainer. Acad. Arts 12: 274 (1877) 

2n= 32, 34 (GRAHT in FREY, 1974) 

Especie originaria deis marges de rius i llocs humits de Kéxic i de la 

part meridional deis Estats Units, on era utilitzada pels indis com a ver

dura i per obtenir fariña (AELLEH, 1959). Segons ALLEIZETTE & AELLEH (1953) 

va arribar a Europa l'any 1952 i la seva introdúcelo está relacionada amb 

el come<; del coto (AELLEN, l.c). 

Es un amarant dloic que pertany a la secció Acalda. Hem trobat aquesta 

especie -únlcament el peu masculí- a Tarragona (CF55), en ambients ruderals. 

CARRETERO (1986b) cita exemplars d'herbari de Manlleu i de Sevilla. 

També es coneix de Fran9a (ALLEIZETTE, 1953), Alemanya, Austria, Suíssa, 

Suécia (AELLEH, l.c), Gran Bretanya (BREHAN, 1961), Bélgica, Luxemburg, 

Paisas Baixos (LAMBINOH, 1963), Polonia (FREY, 1974), d'Israel, Jordania i 

Egipte (GREUTER & al. 1984c). 

Pensem que a Catalunya cal considerar-la adventicia casual, i segons la 

classificació de KORNAS (1978) és una efemerófita. 

Dades bibliográfiques i d'herbarl 

CARRETERO, J.L. 1986b: Manlleu (Herb. SEHNEH, Pl. Esp. n2 6323, leg. Hno. 
GONZALO, 8-IX-1927, sub A. x ganzalii Sennen) i Sevilla (SILVESTRE, 6-X-
1979). 

2.11. Amaranthus pcnfellii S. Vatson, Proc. Amer. Acad. Arts Sel. 10: 347 

(1875) 

= Aaaranthus chlorostachys Villd. var. pseudoretroflexus Thell., Viertel-

jahrsschr. Naturf. Ges. Züric 52; 443 (1907) 

=Amarantbus boucbonií Thell., Monde Pl., ser. 3 (45-160): 4 (1926) 

=Amarantbus bybridus sensu Fl. Eur., non L. (1964) 

2n= 34 (FEDOROV, 1974) 
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Planta pionera deis llocs oberts de la part occidental d'América, pero 

absent a les parts mes humides d'América Central; és, també, una mala herba 

en la seva regió d'origen (SAUER, 1967). 

Es un táxon de categoría forga discutida. CARRETERO (1979a) el va con

siderar com una varietat á'Amarantbus bybridus subsp. bybridus iA.'b, subsp. 

b. var. pseudoretroflexus), mentre que recentment (1985a) el tracta com una 

especie. GREUTER (1981), pero, continua mantenint A. powellii dins á'A. 

bypocbondriacus. 

Segons SAUER (l.c.) aquesta especie va arribar al Vell Kón poc abans 

del segle XX (a Alemanya), des d'on es va anar estenent per tot el centre i 

nord d'Europa, on fou identificada com A. bybridus. 

En la seva área de distribució original, A. powellii presenta formes amb 

el fruit indehiscent. A Europa aqüestes formes han rebut els noms á'A. 
boucbonii Thell. (THELLUNG, 1912), o bé á'A. bybridus subsp. boucbonii 

(Thell.) Bolos & Vigo (BOLOS & VIGO, 1974). En l'actualitat es considera que 

aquesta especie o subspécie no és tal, sino que son formes aberrants, origi-

nades possiblement d'hibridacions entre diversos amarants de la secció Ama

rantbus: A. bybridus, A. retroflexus, A. powellii, A. cruentus i A. caudatus 

(SAUER, 1967), BRENAN (1961) pensa que l'origen á'A. boucbonii pot ésser una 

mutació á'Amarantbus bybridus subsp. bybridus. 

•Segons CARRETERO (1985a) la majoria de les poblacions espanyoles i 

europees amb fruit indehiscent pertanyen a A. powellii, tot i que n'hi ha 

algunes que corresponen a A. bybridus. 

A Catalunya A. powellii és una mala herba principalment ruderal: marges 

de camins, vores de rius, erms, vies mortes, etc., encara que alguna vegada 

apareix ais horts. Es troba principalment a comarques de muntanya i en 

llocs de térra baixa relativament frescos. Es un epecófit sensu KORNAS 

(1978), i a Catalunya es una especie naturalitzada. 

Creix a la meitat nord de la Península Ibérica (CARRETERO, 1985a) i 

d'Europa la coneixem d'Alemanya (AELLEN, 1959), Luxemburg (REICHLING, 1960), 

Gran Bretanya (BRENAN, 1961), Polonia (FREY, 1974), Italia (CACCIATO, 1966), 

Franca, Bélgica i Hongria (CARRETERO, 1979a), així com també de Nova Zelan

da (RAHMAN, 1982) i Australia (KICHAEL, 1981). 

Com ja hem esmentat abans, A. powellii pot formar híbrids fértils amb 

A. bybridus i A. retroflexus (SAUER, 1967). A Artesa de Segre CG34 hem 

trobat un exemplar amb una inflorescencia molt robusta i amb unes bractéo-
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les molt llargues, que pensem podria tractar-se d'un híbrid entre aquest 
amarant i A. retroflexus i=A. x soproniensis Priszter & Kárpáti). 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

VIGO, J. 1983: (sub A. hybridus var. pseudoretroflexus) Voltants de Ribes i 
Pardines DG38, BC 605647. Ribes de Freser BC 616708 (sub A .retroflexus). 
NIHOT, J.K. 1984: (sub A. bybridus var. pseudoretroflexus) Espot CH41. (sub 
A. boucbonii) (Castelló de Tor, sota Barruera, CHIO. 

BC 605647, Fos (Baixa Valí d'Aran), 24-IX,1971, O. DE BOLOS, (sub A. 
bybridus). 

Dades propies 

ALT BXPORDA: Kaganet de Cabrenys DG79, Sant Llorenq de la Muga DG88, Cap
many DG99, la Jonquera DG99, Castelló d'Empúries EG07, ALT URGELL: Coll de 
Nargó CG67, Adrall CG68, BAGES: Manresa DGOl, BAU EMPORDA: Sant Feliu de 
Guíxols EG02, BADCA CERDASYA: Bellver de Cerdanya CG99, Martinet CG99, Alp 
DG09, Bolvir DG09, Puigcerdá DG19, Llívia DHIO, GARROTIA: Santa Llúcia DG66, 
Santa Pau DG66, GIRONES: Cassá de la Selva DG83, OSONA: Vic DG34, Roda de 
Ter DG44, Santa Maria de Coreó DG45, Tavertet DG54, PALLARS SOBIRA: Ribera 
de Cardos CH51, RIPOLLBS: Sant Joan de les Abadesses DG47, Olot DG57, 
SELVA: Hostalric DG62, VALLES ORIENTAL: El Figueró DG31. 

2.12. A. retroflexus L., Sp. Pl.: 991 (1753) 

^Amarantbus delilei Richter & Loret, B. Soc. Bot. France, 13: 316 (1866) 
2n= 34 (FEDOROV, 1974) 

Especie pionera que es troba de forma natural a les vores deis rius de 

la part central i oriental deis Estats Units, del SE del Canadá i del NE de 

Méxic. A gran part d'aquesta área és una mala herba deis conreus, rao per la 

qual sovint és considerada com una especie exótica (SAUER, 1967). 

Segons aquest mateix autor (l.c.) la seva introdúcelo a Europa sembla 

que es va produir en temps de Linné, quan Peter Kalm va enviar-11 llavors 

d'aquesta especie des de Pensilvánia. Linné en va sembrar a Upsala 1 en va 

repartir pels diferents jardins botánics europeus, arribant a ésser una mala 

herba comuna per tot Europa a comen̂ aments del segle passat, estenent-se 

cap a l'Orlent Mitjá 1 l'Afrlca del Nord. No obstant, PLANCHÓN (1864) l'enca-

beix dins d'un conjunt de 5 especies introduides des del segle XVI. 

A la Península Ibérica era ja naturalitzat a comen9aments d'aquest segle 

(ATERIDO, 1903). En l'actualitat és, conjuntament amb A. bybridus, l'amarant 

de la secció Amarantbus mes abundant a Catalunya, estés per prácticament 

tot el país, des del nivell del mar fins aproximadament 1500 m. Hi és una 

especie totalment naturalitzada, ruderal i arvense, i per tant és un epecófit 
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i un hemiagriófit segons la classificació de KORNAS (1978). Creix tant ais 

cultius de seca com de regadiu, així com també ais erms, femers, ruñes, 

marges deis camins, vores del rius, etc. Es una planta morfológicament molt 

variable, depenent de les condicions ambientáis on viu. En llocs desfavo

rables pot fructificar quan la planta té pocs cm, mentre que en llocs 

favorables pot arribar a fer 2 m. Floreix i fructifica a l'estiu i tardor. 

Aquesta especie es troba introdu'ida i naturalltzada a gran part d'Europa i 

del món. 

En árees on també creixen A. powellii i A. bybridus pot formar híbrids 

parcialment fértils (SAUER, 1967). Nosaltres hem trobat exemplars que teñen 

carácters intermedis entre aquests amarants, pero com que son especies de 

per sí forqa variables, ens ha semblat prudent no manifestar-nos sobre llur 

estatus taxonómic. 

Dades blblíográfiques 1 d'herbari 

COKPANYO, L. 1864: Rodalies de Perpinyá. 
COSTA, A.C. 1877: Litoral cátala, no arriba al Pirineu. 
VAYREDA, E. 1880: Segueró, Olot BC 140389, Lledó, Vidrá, Guilleries. 
VAYREDA, E. 1882: Ribes, Montéis. 
GAUTIER, G. 1898: Perpinyá, Cotlliure. 
VAYREDA, E. 1902: Tarragona, Garrotxa. 
MARCET, A. 1904b: Montserrat. 
FONT I QUER, P. 1914: Bages. 
VAYREDA, E. 1919-20: Mare de Déu del Mont. 
SENNEN, Fr. 1927: Estavar BC 54903, Llívia, etc. BC 54861, BC 54863 (Pl. Esp. 
n2 2829). 
SENNEN, Fr. 1929a: Voltants de Barcelona. 
LLENSA, S. 1945: Voltants d'Hostalric. 
BATALLA, E. & MASCLANS, F. 1950: Conca del Gaiá. 
BOLOS, A. & O. DE 1950: Corbera, el Prat de Llobregat BC 96808. 
FONT I QUER, P. 1950: Balneari de Cardó. 
LOSA, M. & MONTSERRAT, P. 1951: Entre les Escaldes i Andorra la Vella. 
ESTEVE, F. 1955: Alt Empordá. 
MONTSERRAT, P. 1955: Cordillera litoral catalana. Maresme BC 617573, 
BC 617587, BC 617575, "BC 617590, BC 617592; Vilassar-Mataró BC 617589, 
Mataró BC 617591, Sant Simó BC 617583, Calella BC 617584. 
BRAUN-BLANQUET, J. & BOLOS, O. DE 1957: Vilanova de la Barca. 
MASCLANS, F. & BATALLA, E. 1964: Alcover BC 139726, Vilaverd BC 139725, la 
Riba, Farena BC 139727, l'Espluga de Francolí BC 139728, etc. 
VIVES, J. 1964: Voltants de Berga. 
MASCLANS, F. 1966: Agramunt BC 597142, la Granja d'Escarp, Mollerussa, 
voltants de Lleida, Aitona, Juneda, Arbeca BC 597143. 
MALAGARRIGA, H.T. 1971: Roquetes (RUBIO), Tarragona (CENTELLAS). 
BOLDU, A. 1975: Zona compresa entre les muntanyes de Prades i el riu Segre. 
LLANSANA, R. 1976: Rodalies de Vilanova de la Sal CG13, aprop del Monestir 
de les Avellanes CG13. 
MOLERO, J. 1976: Molt comú a la Serra del Montsant i área d'influéncia. 
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BALADA, R. et al. 1977: Delta de l'Ebre. BF90, CFOO-01. 
FARREHY, J.E. 1978: Tírvla, Ainet de Besan, Araos. 
CARRETERO, J.L. 1979a: Alcarrás, Sant Caries de la Rápita. 
FOLCH, R. 1980: Comú a la zona compresa entre la riera d'Alforja i el riu 
Ebre. BF91-92-93-94, CF02-03-04-05-12-13-14-15-23-24-25-25-34-35. 
BOUCHARD, J. 1981: Andorra. 
CASASAYAS, T. 1982a: Bages. 
KASALLES, R.M. 1983: Vilanova de Prades CF27, Vlmbodí i Riudabella CF38, 
Vilaverd CF47, Blancafort CF48, Solivella CF49, l'Illa CF57, Prenafeta i 
Barbera CF58, Rocafort de Queralt CF59. 
ROMO, A. 1983: Ager CG15, ribes del Barcedana CG25, sobre Vilanova de Meiá 
CG35. 
VIGO, J. 1983: El Baell BC 606047, voltants de Ribes-, Campelles, sobre la 
Plana. DG28-38. Ribes de Freser BC 602273, BC 626240, BC 626268; BC 605450 
(sub A. cruentus); sobre Perramon de Dalt BC 607804, valí de Ribes 
BC 601631. 
GIRBAL, J.M. 1984: Bescanó, Serinyá, Porqueres, Celrá, Raset. 
NINOT, J.M. 1984: Borda d'Estaís, borda del Terrissaire, Espot, embassament 
de Llesp, Taüll. CHlO-20-41. 
SORIANO, I. 1984: Guardiola, Bagá, Terradelles DG07; Gréixer, l'Hospitalet, 
Molnell DG08. 
CARRERAS, J. 1985: Aravell CG69. 

BC 145052, rodalies de Barcelona, sense data de recol.lecció, R. DE BOLOS. 
BC 54923, Vic, IX-1847, ex herb. MASFERRER. 
BC 54861, BC 54870, Vic, 20-VIII-1869, ex herb. MASFERRER. 
BC 109698, el Prat de Llobregat, 15-IX-1917, GROS. 
BC 54877, Manlleu, 28-IX-1925, Hno. GOIZALO, (Pl. Esp. n2 5539). 
BC 54878, Manlleu, 13-IX-1928, Hno. GONZALO, (Pl. Esp. n2 6889). 
BC 54878, Manlleu, 13-IX-1928, Hno. GONZALO, (Pl. Esp. n2 6890). 
BC 94237, Tárrega, l-X-1943, P. FONT I QUER. 
BC 617588, Cardedeu, 7-X-1944, P. MONTSERRAT. 
BC 619446, Castelldefels, 3-X-1947, P. MONTSERRAT. 
BC 117775, Montseny: valí de Picamena, 29-VIII-1948, A, & O. DE BOLOS. 
BC 115752, el Sallent de Santa Pau, 28-VIII-1951, O. DE BOLOS. 
BC 148062, Les, 25-VIII-1958, O. DE BOLOS & O.H. VOLK. 
BC 608376, el Catllar, X-1972, E. BATALLA. 

Dades própies 

ALT PENEDES: Pontons CF78, Santa Hargarida i els Honjos 
CF87, Sant H a r t í Sarroca CF88, Mediona CF89, Vilafranca del 
Penedés CF97, Sant Sadurni d'Anoia CF98, L'Ordal DF08, ALT 
EHPORDA: A l b a n y á DG78, Ha<?anet de Cabrenys DG79, , Navata 
DG87, Sant Lloren? de la Huga DG88, Agullana DG89, Entre 
Darnius i Ha<?anet de Cabrenys DG89, Bascara DG96, Figueres 
DG97, Pont de Holins DG98, Cantallops DG99, Capmany DG99, La 
Jonquera DG99, Sant Climent de Sescebes DG99, L'Armentera 
EG06, Viladamat EG06, Castelló d'Empúries EG07, Empuriabrava 
EG07, Sant Pere Pescador EG07, Garriguella EG08, Perelada 
EG08, Vilajuiga EG08, Espolia EG09, L'Escala EG16, Empuria
brava EGi7, El Port de la Selva EG18, Portbou EGi9, Port 
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Lligat EG26, ANOIA: La Llacuna CF79, Fiera CF99, La Panade-
11a CG60, Jorba CG70, Sant Martí de Tous CG70, Els Prats de 
Reí CG71, Calaf CG72, Igualada CG80, Prop d'els Prats de Reí 
CG8i, Castellón CG90, El Bruc CG90, ALT CAHP: Alcover CF46, 
La Riba CF47, Valls CF57, El Pía de Cabra CF58, Santes Creus 
CF67, Vilardída CF67, El Pont d'Armentera CF66, ALT URGELL: 
Bassella CG55, Castell-llebre CG56, Ogern CG65, Olíana CQ65, 
Coll de Nargó CG67, Organya CG67, Adrall CG68, El Pía de 
Sant Tírs CG68, Cerc CG76, Hontferrer CG76, Ortedó CG78, La 
Seu d'Urgell CG79. Bar CG89, BAGES: Fonoilosa CG82, Salelles 
CG91, Callus CG92, Rajadell CG92, Súría CG93, Cardona CG94-, 
Honistrol de Hontserrat DGOO, El Pont de Cabríanes DGOl, El 
Pont de Vilomara DGOl, Hanresa DQOi, Sant Vicen<? de Caste
llet DQOi, Hanresa DG02, Navarcles DG02, Balsareñy DG03, 
Navars DG03, Sallent DG03, Hura DGil, Artes DG12, Avinyó 
DG13, Hoia DG22, L'Estany DG23, Santa María d'Oló DG23, 
BAIXA RIBAGOR<tA: Les Viles de Turbó BG99 -JH.Ninot-, BAIX 
CAHP: L'Almadrava CF13, Vandellós CFi4, Vandellós (estació) 
CF23. L'Hospitalet de l'Infant CF24, Pratdip CF24, Hont-roíg 
del Camp CF25, Cambrils CF34, Les Borges del Camp CF35, 
Hontbríó del Camp CF35, Riudecols CF35, Riudoms CF35, Alfor
ja CF36, Prades CF37, Reus CF45, Castellvell del Camp CF46 -
JH.Ninot-, La Selva del Camp CF46, BAIX EHPORDA: Platja 
d'Aro EG02, Sant Feliu de Gulxols EG02, Sant Antoni de 
Calonge EG03, La Bisbal d'Empordá .EG04, Bellcaíre d'Empordá 
EG05, Jafre de Ter EQ05, Verges EQ05, Albons EG06, Palamós 
EG13, País EG14, Torroella de Hontgri EG15, BAIX EBRE: 
Roquetes BF62, Xerta BF83, L'Aldea BF9i, BItem BF92, Tortosa 
BF92, Benifallet BF93, Tivenys BF93, Deltebre CFOO, Camarles 
CFOÍ, Deltebre CFOi, El Perelló CF02, L'Ampolla CF02, Entre 
El Perelló i Rasquera CF03, L'Ametlla CF12, BERGUEDA; Puíg-
reíg DG04, Gironella DQ05, Berga DG06, Bagá DG07, Guardíola 
de Berguedá DG07, Gréíxer DG06, La Pobla de Líliet DG17, 
BAIX HAESTRAT: Alcalá de Xivert BE66, Santa Hagdalena de 
Polpís BE77, Benicarló BE87, Vinarós BE68, BARCELONÉS: Bar
celona (Hontjuic) DF27, Barcelona (Sarria) DF2ñ, Barcelona 
(Hontjuic) DF37, Badalona DF38, Barcelona DF38, Sant Adriá 
del Besos DF38, BAIX PENEDES: El Vendrell CF76, Sant Vicen? 
de Calders CF76, La Bisbal del Penedés CF77, Lloren? del 
Penedés CF77, Cunit CF86, L'Arbo? CFñ6, Segur de Calafell 
CF86, BAIX LLOBREGAT: Begues DF07, Abrera DF09, Esparreguera 
DF09, Hartorell DF09, Castelldefels . DF16, Castelldefels 
DF17, Gavá DF17, Sant Boi de Llobregat DF17, Viladecans 
DF17, Molins de Rei DFi8, Sant Vícen*; deis Horts DF18, 
Vallirana DF16, El Prat de Llobregat DF27, Sant Boi de 
Llobregat DF27, Sant Feliu de Llobregat DF28, Collbató DGOO, 
Hartorell DG19, BAIXA CERDANYA: Bellver de Cerdanya CG99, 
Boivír DQ09, Qer DQ09, Isobol DG09, Puigcerdá DGi9, Lllvía 
DHIO, CONGA DE BARBERA: Vilanova de Prades CFa?, Vimbodl 
CF36, Hontblanc CF46, .Solivella CF49, Rocafort de Queralt 
CF59, Santa Coloma de Queralt CF69, CAHP DE HORDEVRE: Sagunt 
YJ39, GARRAF: Sant Pere de Ríbes CF96, Vilanova i la Geltrú 
CF96, Garraf DF06, Sitges DF06, GARRIGUES: Granadella CF06, 
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Juncosa CF18, Castelldans CF19, L'Albi CF28, Les Borges 
Blanques CF29, Omellons CF29, L'Espluga Calba CF39, Juneda 
CGIO, Arbeca CG20, GIRONES: Bescanó DG74, Vilanna DG74, 
Cassá de la Selva DG83, Girona DG84, Celrá DG85, Banyoles 
DG86, Celrá DG95, Sant Jordi Desvalls DG95, GARROTXA: Els 
Hostalets d'En Bas DG56, Olot DG57, Santa Llúcia DG66, Santa 
Pau DG66, Castellfollit de la Roca DG67, Hieres DG76, Besalii 
DG77, HORTA: Valencia yj27, Pu^ol YJ38, HARESHE: Alella 
DF49, El Masnou DF49, Premia de Mar DF49, Vilassar de Mar 
DF49, Mataró DF59, Sant Andreu de Llavaneres DG50, Arenys de 
Mar DG60, Calella DG70, Malgrat de Mar DG7i, Tordera DG7i, 
HONTSIANES: Alcanar BE89, Ulldecona BES9, Les Cases d'Alca-
nar BE99, Sant Garles de la Rápita BE99, Entre Santa Bárbara 
i Ulldecona BF80, Santa B á r b a r a BF8i, Amposta BF90, La 
Platjola CFiO, NOGUERA: Bellvís CGil, Balaguer CG12, Térmens 
CG12, Gerb CGi3, El Poal CG2i, Línyola CG21, Bellcaire 
d'Urgell CG22, Camarasa CG23, Cubells CG33, Artesa de Segre 
CG34, Ponts CG44, Tiurana CG54, OSONA: Balenyá DG23, Balenyá 
DG33, Vic DG34, Borgonyá DG35, Seva DG43, Viladrau DG43, 
Roda de Ter DG44, Santa Maria de Coreó DG45, Tavertet DG54, 
PLANA ALTA: Benicássim BE53, Orpesa BE54, Castelló de la 
Plana YK53, PLANA BAIXA; Almenara YK30, Xilxes YK40, Nules 
YK41, Vila-real YK42, PALLARS JUSSA: Alsamora CG16, Cellers 
CQ25, L'Espona CG26, Tremp CG27, La Pobla de Segur CG37, 
PRIORAT: La Figuera CF06, La Bisbal de Falset CF07, Falset 
CFi5, Gratallops CFi6, Margalef CF17, Pradell de la Teixeta 
CF25, Porrera CF26, Ulldemolins CF27, PALLARS SOBIRA: Tavas-
can CH52, RIBERA D'EBRE: Miravet BF94, Rasquera BF94, Benis-
sanet CF04, Tivissa CF04, Mora d'Ebre CF05, Mora la Nova 
CF05, RIPOLLES: Ribes de Freser DG38, SEGRIA: La Granja 
d'Escarp BF76, Almatret BF87, Aitona BF89, Seros BF89, Llar
decans BF98, Maials BF98, Sarroca de Lleida BF99, Alcarrás 
BG90, Montolxu de Lleida BG90, Torres de Segre BG90, Alpicat 
BG9i, Alfés CF09, Albatarrec CGOO, Lleida CGOO, Lleida CGOl, 
Vilanova de Segriá CG02, Puigverd de Lleida CGIO, Bell.lloc 
d'Urgell CGli, Vilanova de la Barca CGil, SOLSONES; Cellers 
CG73, Hostalnou CG74, Solsona CG75, Su CG83, Clariana de 
Cardener CG84, SEGARRA: La Guardia Lada CG50, Cervera CG5i, 
Montcortés de Segarra CG5i, Concabella CG52, Guissona CG52, 
Tarroja CG52, Salvanera CG53, Els Hostalets de Cervera CG61, 
Ivorra CG62, Sant Ramón CG62, Biosca CG63, Tora de Riubregós 
CG63, SELVA: Breda DG62, Hostalric DG62, La Cellera de Ter 
DG64, Amer DG65, Hostalric DG72, Ma<?anet de la Selva DG72, 
Riudarenes DG73, Santa Coloma de Farners DG73, Anglés DG74, 
Blanes DG8i, Lloret de Mar DG81, Vidreres DG82, Caldes de 
Malavella DG83, Riudellots de la Selva DG83, Tossa de Mar 
DG91, TARRAQOHES: Salou CF44, Vila-seca de Solcina CF45, 
Vilallonga del Camp CF46, Tarragona CF55, La Pobla de Mal-
fumet CF56, Torredembarra CF65, Roda de Berá (estació) CF66, 
Roda de Berá CF76, TERRA ALTA: Horta de Sant Joan BF73, 
Batea BF75, Bot BF84, Gandesa BF84, Villalba deis Ares BF85, 
El Pinell de Brai BF94, Camposines BF95, URGELL: Halda CG30, 
Tornabous CG31, Boldú CG32, La Fuliola CG32, Verdú CG40, 
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Anglesola CG41, Tárrega CG41, Agramunt CG42, VALLES ORIEN
TAL: Martorelles de Baix DF39, Mollet del Valles DF39, 
Granollers DG30, Montmeló DG30, Parets del Valles DG30, El 
Figueró DG3i, Aiguafreda DG32, Granollers DG40, Cardedeu 
DG41, La Garriga DG41, Llinars del Valles DG50, Llinars del 
Valles DG5i, Sant Celoni DG51, Gualba de Dalt DG52, Gualba 
de Baix DG61, VALLES OCCIDENTAL: Gerdanyola del Valles DF29, 
Sabadell DF29, Monteada i Reixac DF39, Santa Perpetua de 
Hogoda DF39, Terrassa DGIO, Viladecavals DGiO, Castellar del 
Valles DG20, Sabadell DG20, Sant Lloren? Savall DG2i, Caldes 
de Montbui DG30. 

2.13. Aaaranthus spinosus L., Sp. Pl.: 991 (1753) 

2n= 34 (SAHCHEZ-MONGE, 1981) 

Especie originaria del continent americá (ATERIDO, 1903), que actualment 

apareix a les regions eálides d'arreu del món (CARRETERO, 1979a). 

A la Península Ibérica és una especie for9a rara, ja que totes les cita

cions que hi ha son de comen9aments de segle i no s'ha retrobat. De Catalu

nya sois és coneguda de prop de Barcelona (DF27); segons CADEVALL & al. 

(1933) creixia a les ruñes i terres de conreu. També es coneix de Madrid 

(ATERIDO, l.c; CARRETERO, l.c), i de la resta d'Europa ha estat citada 

almenys d'Alemanya, Suissa (AELLEN, 1959), Gran Bretanya (BRENAN, 1961), 

Bélgica, Franqa, Italia i Rússia (CARRETERO, l.c), així com també de 

Bulgaria i d'Egipte (GREUTER & al., 1984c). 

Pei que fa al seu estatus dins la flora exótica, no creiem que A. 
spinosus estigui naturalitzat a la Península Ibérica, tal com afirmen GREU

TER & al. (l.c), sino que, almenys a Catalunya, es comporta com una ad

venticia casual i segons la classificació de KORNAS (1978) és un efemerófit. 

Dades bibliográfiques 1 d'herbari 

SENNEN, Fr. 1917: Can Tunis DF27, (24-X-1912, in herb. SENNEN). 
CADEVALL, J. et al. 1933: Barcelona: Can Tunis (SENNEN, SALLENT, CADEVALL, 
leg.). 

2.14. AjEaranthos viridis L., Sp. Pl., ed. 2: 1405 (1763) 

-Ainarantbus gracilis Desí., Tabl. Ecole Bot.; 43 (1904) 

2n= 34 (FEDOROV, 1974) 

Especie d'origen desconegut (AELLEN, 1959), encara que potser és l'ana-

rant de distribució mes amplia, ja que es troba a totes les regions tropi-

cals i subtropicals del món (CARRETERO, 1979a). THELLUNG (1912) la dona 
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deis trópics d'ambdós hemisferis, així com també de les Indies Orientáis i 

de Ganarles, mentre que DE GA5D0LLE la considera neotropical CAELLEIf, l.c). 

El nom d'aquesta especie ha sofert també variacions. A. viridis ha estat 

utilitzat com a sinónim de dues especies diferents, A. blitum s.l. i A. gra-

cilis. Segurament que per evitar confusions s'hauria d'utilitzar A. gracilis 

en lloc á'A. viridis, pero com que el tipus de Linné porta aquest nom, 

sembla que s'ha de mantenir A. viridis. 

Aquesta especie va aparéixer a Alemanya l'any 1908 (AELLEH, l.c), enca

ra que després el mateix autor <1964) no la inclou dins de Flora Europaea. 

De la Península Ibérica es coneix des de mitjans d'aquest segle i també és 

d'aquesta época el primer exemplar recol.lectat a Catalunya; no obstant, hi 

ha d'altres citacions amb aquest nom, pero considerem que fan referencia a 

A. blitum. 

Es una especie forga termófila, localitzada sobretot a la part litoral 

catalana, essent especialment abundant a les comarques meridionals. Forma 

part de les comunitats ruderals deis marges de camins, estacions de tren, 

ports, etc. Floreix i fructifica a l'estiu i a la tardor. Es un epecófit 

sensu KORNAS (1978) i a Catalunya cal considerar-la naturalitzada. 

De la resta de la Península Ibérica la coneixem de tot el litoral medi-

terrani i meridional 1 d'algunes localitats interiors, com Madrid i Badajoz 

(CARRETERO, 1979a i 1985a). També ha estat trobada a l'Africa del Nord 

(MAIRE, 1962), Franga (THELLUNG, 1912), Gran Bretanya (BRENAN, 1961), Italia 

(CACCIATO, 1966), Bélgica, Hongria, Paisos Baixos, Malta, Rússia (CARRETERO, 

1979a), així com també de diversos paisos mediterranis: Creta, Grecia, Xipre, 

Turquía, Siria, Liban, etc. (GREUTER & al., 1984c). 

A la part NV de 1'Argentina és una mala herba ruderal que rep el nom de 

"yerba del sapo"; viu ais erms i marges de camins i envaeix els conreus, 

(MARTÍNEZ, 1981). Segons KUNKEL (1982) és una verdura excel.lent semblant 

ais espinaos, i segons AELLEN (1959) ja s'havia cultivat amb aquesta fina-

litat. 

Dades bibllográíiques 1 d'berbari 

BOLOS, A. & O. DE 1961: Barcelona BC 606455, BC 145427. 
BARRAU, J. 1975: Valls. 
BOLOS, O. DE & VIGO, J. 1979: Esparreguera (BARRAU, BC 612325, BC 612302), 
Tarragona (BERSET, BC 608331). 

Herb. SENNEN, Sant Hipóllt, 29-VIII-sense any ni nom de recol.lector. 
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Pades própies 

BAIX CAHP: L'Almadrava CF13, Vandellós (estació) CF23, 
L'Hospitalet de l'Infant CF24, Cambrils CF34, Les Borges del 
Camp CF35, BAIX EBRE: L'Aldea BF91, Bítem BF92, Tortosa 
BF92, Benifallet BF93, Tivenys BF93, Deltebre CFOO, Camarles 
CFOl, L'Ampolla CF02, L'Ametlla CF12, BAIX HAESTRAT: Alcalá 
de Xivert BE66, Santa Magdalena de Polpis BE77, Benicarló 
BE87, Vi n a r ó s BE88, B A R C E L O N É S : Barcelona (Montjuic) DF27, 
Barcelona; DF28, Barcelona (Montjuic) DF37, Barcelona DF38, 
Sant Andreu DF38, BAIX LLOBREGAT: El Prat de Llobregat DF27, 
CAMP DE HORDEVRE: Sagunt YJ39, HORTA: Valencia YJ27, Pu<?ol 
YJ38, MARESME: El Masnou DF49, MONTSIANES: Alcanar BE69, 
Ulldecona BE89, Les Cases d'Alcanar BE99, Sant Caries de la 
Rápita BEg9, Entre Santa B á r b a r a í Ulldecona BF60, Amposta 
BF90, El Poblenou del Delta CFOO, L'Encanyissada CFOO, PLANA 
ALTA: Benicássim BE53, Orpesa BE54, Castelló de la Plana 
YK53, PLANA BAIXA: Almenara YK30, Xilxes YK40, Nules YK41, 
Vila-real yK42, RIBERA D'EBRE: Benissanet CF04, Mora la Nova 
CF05, T A R R A G O N É S : Salou CF44, Tarragona CF55. 

2.15. Amarantbus x mauritii Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Fl. Rif Orien. 

Melilla: 103 (1933) 

=-A. deflexus L, x J4, viridis L. 

Semblen correspondre a aquest táxon els exemplars trobats en ambients 

ruderals a les següents localitats: Delta de l'Ebre (l'Encanyissada CFOO, 

Riomar CFll), Tarragona <CF55) i Manresa (DGOl). 

2.16. Ámaranibus x ozanonii Thell. in Ascherson & Graebner, Syn. Mitteleur. 

Fl. 5(1): 263 (1914) 

=A. bybridus L. x A..retroflexus L. 

Aquest híbrid sois ha estat citat de Manlleu i de Valencia (CARRETERO, 

1985a). 

Hosaltres hem trobat esemplars amb carácters d'A. retroflexus i d'4. by
bridus pero, degut a 1'extraordinaria variabilltat específica d'ambdues espe

cies, hem preferit no incloure'ls dins de cap altra categoría taxonómica. 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

CARRETERO, J.L. 1985a) Manlleu (herb. SENIfEH, Hno. GONZALO, 8-IX-1927, Pl. 
Esp. ne 6323). 
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2.17. Aaarantbus x sapraniensls Priszter & Kárpáti in Priszter, Index Hort. 

Bot. Univ. Budapest 7: 140 (1949) 

= A. powellii S. Vatson x A. retriDflexus L. 

Hem trobat aquest híbrid a Artesa de Segre (CG34); creixia al marge del 

riu acompanyat á'A. retroflexvs L., A. bybridus L., A. powellii S. Vatson i 

Xantbium itallcum Moretii, entre altres especies. 

CARRETERO (1985a) cita aquesta especie de Segóvia. Anteriorment havia 

estat trobada almenys a Franca, Alemanya, Austria, Su'íssa (AELLEN, 1959) i a 

Txecoslováquia (GRULL & PRISZTER, 1973). 

2.18. A3^^^rantbtJS x tarmcanensis Sennen & Pau in Sennen, Bull. Acad. Int. 

Géogr. Bot. 21(259): 124 (1911) 

=A. deflexas L. x A. auricatus (Moq.) Hieron. 

Sois hem trobat aquest híbrid al delta de l'Ebre; Camarles (CFOl); 

creixia en un marge de camí en companyia deis dos progenitors. 

Abans ja havia estat recol.lectat a Tarragona i al delta del Llobregat. 

De la resta de la Península Ibérica el coneixem de Múrela, Saragossa 

(CARRETERO, 1985a) i de Córdova (PUJADAS & HERNÁNDEZ, 1986). 

Dades blbliográf igues i d'herbari 

SENNEN, Fr. 1917: Tarragona. 
CARRETERO, J.L. 1979a: Tarragona (SENNEN, MA 30113, ll-VI-1909). 
CARRETERO, J.L. 1985a: Farola del Llobregat (B. BATALLA 84 al., BC 119009, 
28-IX-1952). 

3. Celosía L. 

Genere format per 30 (ASCHERSON & GRAEBNER, 1914; CHITTENDEN, 1986) ó 

60 especies (HEGI, 1959; BAILEY, 1976), originarles de les regions tropicals 

i subtropicals del món. 

3.1. Celosía ar^tea L., Sp. Pl.: 205 (1753) 

^Celosía cristata L., Sp. Pl.: 205 (1753) 
= Celosia coccínea L., Sp. Pl. ed. 2: 297 (1762) 

Es una especie ampliament estesa pels trópics i , segons BAILEY (l.c.) és 

un complex poliploid. Per CHITTENDEN (l.c.) és autóctona de l'Asia tropical. 
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Es una planta medicinal i ornamental, encara que normalment ais jardins 

sois es cultiven les seves varietats, en especial C. a. var. cristata (L.) 0. 

Kuntze, i C. a. var. plumosa. Tot i que fa moltes llavors, rarament s'escapa 

deis llocs on és cultivada, rao per la qual a Catalunya cal considerar-la 

subspontánia casual. Floreix i fructifica a mitjan estiu i tardor. Segons la 

classificació de KOEMS (1978) és un ergasiofigófit. 

Es coneix naturalltzada a Italia i subspontánia a l'Orient mitjá (GREU

TER & al., 1984c) i a Franqa (MOLIHIER, 1980). 

Pades blblíográfiques 1 d'herbari 

VAYREDA, E. 1902: (sub C, cristata') Lledó, Segueró, etc. Subspontánia. 

IX. APIACEAE (UMBBLLIFERAE) 

Familia formada per uns 250-300 generes i 2500-3000 especies d'ámplia 

distribució, pero majoritáriament repartides a les regions temperades de 

l'hemisferi boreal, encara que també n'hi ha a l'alta muntanya tropical (BAI

LEY, 1976; LANGER & HILL, 1982; HEYVOOD, 1985). Moltes umbel.liferes teñen 

interés medicinal o bé s'utilitzen com especies; rarament es cultiven ais 

jardins. 

1. AnethuiB L. 

Genere que compren dues especies origináries del Vell Món (BAILEY, 

l.c). 

1.1. AnethwB graveolens L., Sp, Pl.: 263 (1753) 

=Peucedanum graveolens (L.) C.B. Clarke Hook f., Fl. Brit. Ind. 2: 709 
(1879) 
H.v.: anet 
Ic: FOST I QUER, 1976: 500 

Es una especie originaria de la part oriental de la regió mediterránia i 

del SV d'Asia (BAILEY, 1976; MATHOH, 1981; HANF, 1984; PALEVITCH, 1985b); 

TUTIH (in TUTIN & al., 1968) esmenta també l'India com a regió d'origen. 

L'anet ha estat cultivat d'antic pels grecs, romans, etc., pero el seu 

cultiu no sois s'ha dut a terme a la regló mediterránia sino també a tot 

Europa fins al Cercle Polar Artic, a América del Nord, a l'India i a d'altres 

regions amb clima subtropical. Es cultiva com a planta medicinal; deis seus 
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fruits s'obté oli i també s'utilitzen per aromatitzar diverses salses, entre 

les quals el curri. 

Segons QUER (1762) aquesta planta era comuna per tot Espanya al segle 

XVIII; a Catalunya es feia espontániament a les vinyes i era cultivada ais 

horts. FONT I QUER (1976) l'assenyala deis erms, guarets, vinyes i sembrats, 

com a reliquia de conreu i mes aviat raira, amb una distribució localitzada 

preferentment a la part meridional de la Península i a la part baixa de la 
conca de l'Ebre. 

En l'actualitat a Catalunya és una especie naturalitzada i és abundant 

ais conreus de seca i ais guarets de les comarques sudoccidentals: les 

Garrigues, Priorat, Conca de Barbera, Terra Alta, Ribera d'Ebre, etc., encara 

que segurament la seva distribució devia ésser mes amplia en époques pas-

sades. Floreix i fructifica a l'estiu i es reprodueix fácilment de llavor. 

ASEGINOLAZA & al. (1984) la mencionen deis rostolls de la part meridio

nal d'Alaba i GARCÍAS (1937-49) de Mallorca. Peí que fa a Europa, TUTIN 

(l.c.) l'esmenta mes o menys naturalitzada, especialment a la regió mediter

ránia. 

Dades bibliográfiques 1 d'herbari 

COMPANYO, L. 1864: Argelers, Banyuls de la Marenda, Canet. 
COSTA, A.C. 1877: Segarra 1 Urgell. Vers Ponts (SALVADOR), Gandesa, Mora i 
altres punts de Tarragona. 
BUBANI, P. 1900: Isona. 
FONT I QUER, P. 1910: Castellf ollit. 
BOLOS, A. DE 1921: Mora d'Ebre. 
BATALLA, E. & MASCLANS, F. 1950: Peu del Montclar BC 105867. 
BOLDU, A. 1975: Entre Arbeca i les Borges Blanques; la Bisbal de Falset cap 
a la Palma d'Ebre BCF 18644. 
MOLERO, J. 1976: Entre la Bisbal de Falset i la Palma d'Ebre CF07, 
BCF 112151; la Granadella CF08, BCF 28147. 
MOLERO, J. 1982: Ulldemolins CF27. 
MASALLES, R.M. 1983: Valí del Titilar CF37, Vlmbodí CF38, Blancafort CF48, 
Solivella, cap a Sarral CF49, Barbera i Sarral CF59. 

BC 24737, Viella, 26-VI-1908, LLENAS. 
BC 24736, Montfalcó, 26-VIII-1910, P. FONT I QUER. 
BC 24729, BC 24730, Mollerussa, 31-VIII-1911, SENNEN, (Pl. Esp. n2 1189). 
BC 602522, Corbera d'Ebre, 27-VI-1966, 0. DE BOLOS. 

Dadss própies 

COICA DE BARBERA: Blancafort CF48 -RM. Masa lies-, GARRIGUES: L'Espluga Calba 
CF39 -X.Sans-, RIBERA D'EBRE: Mora d'Ebre CF05, TERRA ALTA: Batea BF75, 
Corbera d'Ebre BF85. 
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2. Aatbriscus Pers. 

Genere format per 10-12 especies natives de les regions temperades i 

subtropicals d'Europa i Asia (BAILEY, 1976; CHITTEKDEN, 1986). 

2.1. Antbriscus cerefoliim (L.) Hoffm., Gen. Umb.: 41 (1814) 

-Cerefolium cerefolium (L). Schinz & Thell., Vierteljahrsschr. d. Haturf. 
Ges. Zürich 53, 1908, Heft IV: 554 (1909) 
=Antbriscus longirostris Bertol., Fl. Ital. 3: 197 
=Scandix cerefolium L., Sp. Pl,: 257 (1753) 

N.v.: ceríull 
Ic: FONT I QÜER, 1976: 481 
2n= 18 (SÁNCHEZ-KONGE, 1981) 

Especie originaria de les parts EC i SE d'Europa (CANNON in TUTIN & 

al., 1968) i del W d'Asia (THELLUNG, 1912; BAILEY, 1976; FONT I QUER, l.c). 

El cerfull és una planta culinaria i medicinal. Diu FOHT I QUER (l.c: 

481) "el perifollo es más familiar a las verduleras distinguidas que a los 

botánicos y a los pastores, porque en nuestro país sólo se conoce como 

planta cultivada". Aquesta especie encara s'utilitza avui a Europa, tant 

fresca com seca, principalment com a condiment. 

A Catalunya també s'havia cultivat i sois es coneix una localitat: la 

Mussara (CF36), a la comarca del Baix Camp, on es manté subspontánia pro-

vinent d'antics conreus. Floreix a fináis de primavera, reproduint-se fá

cilment de llavor. Es un ergasiof igóf it sensu KORNAS (1978) i a Catalunya 

cal considerar-la subspontánia casual i raríssima. 

Dades blbliográfiques 1 d'herbari 

SENNEN, Fr. 1929a: Adventicia al litoral. 
MASCLANS, F. & BATALLA, ,E. 1972: Subspontani a la Mussara BC 598151, (A. DE 
BOLOS, BC 598152). 

3. Apíwt L. 

Genere prácticament cosmopolita que compren 14-20 especies (BAILEY, 

1976; CHITTENDEN, 1986). 

3.1. Apiua leptqpbyllua (Pers.) F. Mueller ex Bentham, Fl. Austral. 3: 372 

(1867) 

=Apium tenuifalium (Moench) Thell. in Hegi, 111. Fl. Mitteleur. 5(2): 1140 
(1926) 
= Gnidium tenuifolium Moench, Meth.: 98 (1794) 
=Pimpinella leptopbylla Pers., Syn. Pl. 1: 324 (1805) 
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Ic: YANSUSAROS, 1982: 170 

L'área de distribució natural d'aquesta especie és difícil d'establir. Tot 

i que va ésser recol.lectada per Bentham a Australia, sembla que ja hi era 

introdu'ida procedent de la part subtropical d'América, d'on s'ha estés a les 

zones subtropicals del SE asiátic, Hova Zelanda, Hova Caledónia, Nova Gui

nea, África occidental i Europa meridional (VASCOHCELLOS & FRAITCO, 1958; 

MIGHAEL. 1981). 

A 1'Argentina és una herba comuna en prats i en indrets modificats per 

l'acció de l'home i deis seus animáis: marges de séquies, vores de camins, 

erms, etc., pero sempre en llocs de s o l fértil i humit, trobant-se rarament 

a les gespes. Rep els noms d"'apio cimarrón", "apio silvestre", "apiecillo" i 

"culantrillo", entre altres (CARTAGINESE & LÓPEZ, 1981; MARTÍNEZ, 1981). 

No coneixem l'época d'introducció d'aquesta especie a Europa. A Cata

lunya es va trobar per primer cop a l'any 1985 a les gespes deis jardins de 

Barcelona <DF28-38), encara que també es pot trobar en ambients ruderals: 

sócols deis arbres viaris, entre l'empedrat deis carrers, al peu de les vo

reres, etc. Probablement la introdúcelo d'aquesta planta al país s'ha produ'it 

mitjan^ant llavors barrejades amb les de les gespes, les quals procedeixen, 

entre altres llocs, d'Italia, indret on aquest vegetal ja es troba introduit. 

Pot arribar a mesurar uns 30 cm, pero quan creix entre la gespa generalment 

se'l troba prostrat; resisteix molt bé les tallades periódiques del jardiner 

sense desaparéixer i en aquests casos floreix i fructifica gairebé arran de 

térra. L'época de floració comenfa al maig i fructifica a partir de juny i 

juliol. Es una especie adventicia i caldrá esperar uns anys per conéixer el 

seu comportament. Atenent a la classificació de KORNAS (1978) és un epe

cófit. 

CARRETERO (1985b) assenyalá aquesta especie de Barcelona i del País 

Valencia i ROVIRA (1987) de Tordera. A Portugal es coneix des de mitjans 

d'aquest segle (VASCONCELLOS & FRANCO, 1958); posteriorment s'ha citat de 

Franga (LONGEVIALLE, 1971), Italia (VIEGI & al., 1974) i Grecia (YANNITSA-

ROS, l . c ) . TUTIN (in TUTIN & al., 1968) diu que sois es manté a Portugal, 

mentre que ais altres pa'isos es comporta com adventicia casual. 

Dades blbllogrÁfiques 1 d'herbari 

CARRETERO, J.L. 1985b: Barcelona. 
CASASAYAS, T. 1987: Barcelona. 
ROVIRA, A. 1987: Tordera DG71, BCF 33114. 
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4. Cariandrum L. 

Genere que compren dues especies anuals originarles d'Europa meridional 

i d'Asia Menor (BAILEY, 1976). 

4.1. Cariandnm sativua L., Sp. Pl.: 256 (1753) 

= Coriandrvm majus Gouan, Hort. Monsp.: 145 (1762) 
Nv.: cor landre 
Ic: FONT I QUER, 1976: 482 
2n= 22 (TUTIN in TUTIN & al., 1968) 

No es coneix del cert quina és la regió d'origen del coriandre. Per uns 

autors (THELLUNG, 1912; VISE, 1958; MATHON, 1981) és nativa del Próxim 

Orient, mentre que TUTIN (l.c.) la dona del nord d'Africa i del V d'Asia. 

Es una planta aromática i medicinal cultivada d'antic a Eurásia i Áfri

ca. A América fou introduida a comengaments del segle XIX, essent en l'ac

tualitat una mala herba molt perjudicial a América del Sud (HANF, 1984). 

Segons PALEVITCH (1985a) aquesta especie era ja utilitzada 1550 anys aC 

pels egipcis, amb interés medicinal i culinari. Medicinalment s'utilitza com 

a tónic, estomacal i per donar gust a les medicines amargues; des del punt 

de vista culinari, s'usen les fulles i els fruits per donar gust. A la cuina 

xinesa els fruits formen part del curri i de moltes altres salses picants 

(LANGER & HILL, 1982). 

A la Península Ibérica es coneix de fa molts segles. FONT I QUER (1976) 

diu que a fináis del segle XI o comengaments del XII era abundant a la re

gió d'Aljarafe, en terres sevillanes. Segurament aquesta especie devia ésser 

molt cultivada ais indrets on vivien els árabs. La majoria de citacions de 

la Península d'aquest segle i del segle passat fan referencia, probablement, 

a exemplars subspontanis procedents d'antics conreus; no obstant, a Franga 

sembla que la planta es va introduir amb granes importades per ús agrícola 

(FLAHAULT, 1899). 

A Catalunya abans devia ésser mes abundant, pero en l'actualitat i degut 

a que prácticament no hi ha conreus d'aquesta especie, rarament es troba 

subspontánia. Homés l'hem recol.lectat a Barcelona (DF27), en uns enrunalls 

de Montjuic. Era en flor i fruit a fináis del mes de maig. La reprodúcelo 

d'aquesta planta es realitza fácilment de llavor. 

En l'actualitat sois coneixem que es cultivi de forma important a 1'In

dia. A les parts central i boreal d'Europa apareix subspontani i casual, 
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mentre que al sud es traba mes a menys naturalitzat (TUTI5, l.c). La co

neixem escapada de conreu del País Base (ASEGI50LAZA & al., 1984), de Bélgi

ca (VISE, 1958), Italia (VIEGI & al., 1974), Franía (MOLIIÍIER, 1980), Creta 

(GREUTER & al., 1984b) i de Gran Bretanya (CHITTEIÍDEN, 1986). 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

COSTA, A.C. 1877: Tarragona, Empordá, Valles. Martorell (SALV.). 
BARRERA, J. 1884: Teiá, Masnou. 
MALUQUER, S. 1901: Monteada. 
CADEVALL, J. et al. 1919-31: Cerdanyola, Ripollet. 
LLENSA, S. 1945: Ma^anet. 

5. FetroBelinua Hill. 

Genere format per 3 especies herbácies originarles del Vell Món (BAI

LEY. 1976). 

5.1. PetraselÍDua crispua (Miller) A.V. Hill, Hand-list Herb. Pl. Kew ed. 3: 

122 (1925) 

=Fetroselinum hortense Hoffm., Gen. Umbell.: 163 (1814) 
= Apium petroselinum L., Sp. Pl.: 264 (1753) 
= CaruM petroselinum (L.) Benth. & Hook. f i l . 
N.V.: Julivert 
Ic: FONT I QUER, 1976: 489 
2n= 22 (TUTIN in TUTIN & al., 1968) 

Especie d'origen incert. TUTIN (l.c) diu que potser prové del SE d'Euro

pa o del V d'Asia; per FONT I QUER (l.c.) és originaria del SE d'Europa 1 

d'Orient; en canvi, DE CANDOLLE (1883) la dona del sud d'Europa, des d'Es-

panya fins a Macedónia. SMITH (1976) coincideix amb DE CANDOLLE i la creu 

nativa de les roques litorals d'Europa meridional. Segons aquest autor el 

julivert era ja utllitzat pels grecs i romans com planta aromática i es va 

anar estenent com a cultigen vers l'oest d'Europa ais segles XV i XVI, 

essent introduit a molts paisos temperats 1 troplcals. No obstant, sembla 

que a l'época clássica s'utilitzava com a planta medicinal mes que com a 

condiment; per Dioscórides sabem que en el seu temps creixia en indrets 

escarpats de Macedónia (FONT I QUER, l.c) 

A l'Edat Mitjana C^rlemany feia cultivar aquesta especie ais seus 

jardins (DE CANDOLLE, l.c); també era cultivada a la Península Ibérica en 

temps de QUER (1762). Les primeres dades que tenlm d'aquest arqueófit es

capat de cultiu son de la segona meitat del segle passat. En l'actualitat el 
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julivert és una planta molt cultivada a Catalunya, especialment per con

diment, trobant-se escapat de cultiu ais marges deis camps 1 a les vores de 

moltes poblacions catalanes, mentre que en algunes muralles semiderruídes, 

esquerdes de roques, etc., lluny en l'actualitat de centres habitats, el 

considerem naturalitzat. Floreix i fructifica a l'estiu, reproduint-se fácil

ment de llavor. 

TUTIH (l.c.) dona aquesta especie com cultivada i naturalitzada a gran 

part d'Europa i DE CANDOLLE (l.c.) l'assenyala del nord d'Africa i del Liban. 

Dades blbliográfIgues 1 d'hsrbari 

(X3STA, A.C. 1877: (sub F. sativum) Cultivat i subspontani. 
FONT I QUER, P. 1914: (sub F. sativurn) Bages. Manresa BC 25668. 
SENNEN, Fr. 1929a: (sub F. hortense) Adventici al litoral. 
BOLOS, A. & O. DE 1950: (sub F. hortense) Subspontani. Martorell BC 127484. 
FONT I QUER, P. 1950: Cardó BC 99624. 
VIVES, J. 1964: Sant Lloren? de Morunys. 
MASCLANS, F. 1966: (sub P. iortense) Agramunt BC 597396. 
BALCELLS, E. 1968: Meda Gran. 
MASCLANS, F. & BATALLA, E. 1972: (sub F. hortense) Capafonts (BOLOS). 
BOLDU, A. 1975: Segriá, Garrigues. 
LLANSANA, R. 1976: Vora el Monestir de les Avellanes CG13. 
MOLERO, J. 1976: Albarca, Ulldemolins BCF 112180, Alforja, la Venta d'en 
Pubill BCF 112181, la Vilella Baixa, etc. 
FOLCH, R. 1980; El Perelló, Duesaigües BC 667769. 
BALADA, .R. 1981: Amposta BF90. 
MASALLES, R.M. 1983; Valí del Titilar CF37, Vimbodi CF38, l'Espluga i Blan-
cafort CF48, Mas d'en Xup CF49, l'Illa CF57, Savallá del Comtat CG50, Santa 
Perpetua de Gaiá CF69, Pobla de Cérvoles CF28. 
GIRBAL, J. 1984; Cingles del Santuari de Rocacorba, muralles de Girona, etc. 
NINOT, J.M. 1984: Estáis, Espot, Llesp, Coll. CHlO-41. 
CARRERAS, J. 1985: Castellbó. 

BC 25669, Llivia, 18-VIII-1916, SENNEN. 
BC 118249, valí de Bianya, 26-VI-1969, A. & O. DE BOLOS. 
BC 596956, Castell d'Aramprunyá, 21-11-1967, R. MIRACLE et al. 

6. Piapiaella L. 

Genere que consta de 70-140 especies natives del continent eurasiátic, 

d'Africa i d'América del Sud (BAILEY, 1976; CHITTENDEN, 1986). 

6.1. Piapinella anlsua L., Sp. Pl.: 264 (1753) 

=Anisum vulgare Gaertner 
N.V.: anis, matafaluga 
Ic; FONT I QUER, 1976: 494 
2n= 18, 20 (SANCHEZ-MONGE, 1981) 
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Especie d'origen també desconegut, encara que es pensa que prové d'Asia 

(TUTI» in TUTIlí & al., 1968). 

L'anís és una planta cultivada d'antic. Segons FOFT I QUER (1976) els 

egipcis ja la conreaven fa 4000 anys; a Grecia s'utilitzava en temps d'Hipó-

crates i Teofrast com planta medicinal i com especia. A Espanya sembla que 

van ésser els árabs els que van importar l'anís, mentre que a Europa Cen

tral el van dur els Benedictins a l'época de Carlemany (F05T I QUER, l.c). 

A Catalunya hi havia hagut cultius al Valles 1 a Tarragona (FOFT I 

QUER, l.c). L'única citació que hem trobat d'aquesta especie a Catalunya és 

de COSTA (1877), el qual la dona "espontánia" al Montsant i a Prades. Com 

que posteriorment no s'ha retrobat, pensem que possiblement els exemplars 

vistos per Costa devien provenir d'antics conreus, que en l'actualitat han 

desaparegut. Cal dones considerar-la com una especie subspontánia casual i 

raríssima. 

TUTIF (l.c.) diu que és cultivada i sovint naturalltzada a Europa. 

- Padgs "bibliagráfiqües i d'herbari 

COSTA, A.C. 1877: Montsant, Prades, etc. 

X. ASCLEPIADACEAE 

Familia tropical i subtropical que compren 130-250 generes i 1700-2000 

especies, amb els centres mes importants a l'América del Sud i a l'Africa 

austral (BAILEY, 1976; CHITTEFDEF, 1986). Hi ha foríja especies ornamentáis i 

algunes s'utilitzen per obtenir fibres. La pol.linització és entomófila, 

mitjan^ant un procés molt complicat. 

1. Araujla Brot. 

Genere anb 5-12 especies sarmentosas, origináries de les árees eálides 

d'América del Sud (BAILEY. l.c; CHITTEFDEF, l.c). 

1.1. Araujla serídfera Brot., Trans. Linn. Soe. London 12: 62 (1817) 

=ArauJia albens G. Don.. Gen. Syst. IV: 149 

F .V. : miraguá 
2n= 20-22 (FEDOROV, 1974) 
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Vegetal originar! de la part oriental de sudamérica (KARKGRAF in TUTIN 

& al., 1972). La seva introducció a Europa es va produir al segle passat, 

com a planta ornamental i també per a obtenir fibra del seu fruit. 

A 1'Argentina aquesta especie creix ais marges de camins i segons CA

BRERA (1949) l'existéncia de xarxes de filferro afavoreix la seva presencia. 

En la seva ¿rea de distribució original aquesta planta és pol.linitzada 

per una papallona que visita la flor a la nit, hi queda atrapada i no pot 

sortir-ne fins que arriba el nou dia (CHITTENDEN, l.c). Aquí hem vist petits 

himenópters brunzint al voltant de les flors; no sabem exactament si tots 

pertanyen a la mateixa especie o bé si hi ha d'altres pol.linitzadors. Flo

reix a l'estiu amb unes flors blanquinosos i produeix uns fruits inflats que 

maduren a la tardor. Les llavors acaben en una especie de vil.lá sedós molt 

brillant que, un cop seo, serveix per fer el farciment de coixins. 

Abans era una planta relativament cultivada amb aquest f i , pero en 

l'actualitat sois coneixem que es cultivi amb finalitat ornamental. 

A Catalunya és una especie naturalitzada i íorqa comuna, encara que 

localitzada a la franja litoral, trobant-se 'a totes les comarques situades 

vora mar; no la coneixem de la part occidental del país, essent rara vers el 

centre. Creix ais marges de camins, enrotllada sobre una gran varietat de 

suports: xarxes de filferro, canyes, esbarzers, tronos d'arbres, etc., tot i 

que en jardins abandonats pot fer grans masses recobrint el térra o bé da-

munt d'arbusts; pero potser l'aspecte mes tipie és veure-la fent una tanca 

verda amb tots els fruits que pengen, aprofitant el suport d'una reixa, 

Segons la classificació de KORNAS (1978) és un epecófit. 

La coneixem del País Base (ASEGINOLAZA & al., 1984), de les Agores 

(PINTO DA SILVA & PINTO DA SILVA, 1974), Portugal (PINTO DA SILVA, 1071b), 

I t a l i a (VIEGI & al., 1974) i Franga (LIZET, 1981). 

Dades bibliográfiques 1 d'berbari 

MALAGARRIGA, H.T. 1976: (sub A. albens) Port Bou (LITZLER). 
BALADA, R. et al. 1977: Delta de l'Ebre BF90-91. 
MASALLES, R.M. 1983: Montblanc CF48. 
CASASAYAS, T, 1984: Alt Camp, Alt Empordá, Alt Penedés, Baix Camp, Baix Llo
bregat, Baix Penedés, Barcelonés, Girones, Maresme, Selva, Tarragonés, Valles 
Occidental i Valles Oriental. 
GIRBAL, J. 1984: Girones. 
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Dades proples 

ALT CAJÍP: Alcover CF46, Valls CF57, ALT BKPORDA: Ifavata DG&7, Boadella 
DG88, L'Arinentera EG06, Vilajuiga EG08, Llanca BG19, ALT PBIEDES: Vilafranca 
del Penedés CF97, BAGES: Kanresa DGOl, BAU CAMP: Cambrils CF34, Reus CF45, 
Castellvell del Camp CF56 -JM.Ninot-, La Selva del Camp CF46, BAU EBRE: El 
Perelló CF02, BAU LLOBREGAT: Castelldefels DF16, Castelldefels DF17, Torre-
lletes DF17 -JM.Ninot-, Molins de Rei DF18, Sant Feliu de Llobregat DF19, 
Sant Vicen? deis Horts DF18, Vallirana DF18, Martorell DF19, Sant Feliu de 
Llobregat DF28, BAU PEIEDBS: Calafell CF76, Lloren? del Penedés CF77, Segur 
de Calafell CF86, BARCBLOIES: Barcelona (Montjuic) DF27, Barcelona (Tibida
bo) DF28, Vallvidrera DF28, Barcelona (Mantjuic) DF37, Badalona DF38, Sant 
Adriá de Besos DF38, COICA DE BARBERA: Montblanc CF48, GARRAF: Sitges CF96, 
Garraf DF06, GIROIES: Girona DG84, Sant Jordi Desvalls DG95, MARESME: Pre
mia de Mar DF49, Vilassar de Mar DF49, Mataró DF59, Sant Andreu de Llava
neres DG50, Caldetes DG60, PRIORAT: Falset CF15, SELVA: Hostalric DG62, 
Hostalric DG72, Blanes DG81, TARRAGOIES: Salou CF44, Vila-seca de Solcina 
CF45, Tarragona CF55, Altafulla CF65, VALLES OCCIDEITAL: Cerdanyola del Va
lles DF29, Sabadell DF29, Monteada i Reixac DF39, Terrassa DGIO, Viladeca
valls DGIO, Sabadell DG2©, VALLES ORIEITAL: El Figueró DG31, Granollers 
DG40, Les Franqueses DG40, Llerona DG41. 

2. Asclepías L. 

Aquest genere compren unes 100-200 especies d'ámplia distribució, pero 

sobretot originarles d'América i d'Africa (BAILEY, 1976; CHITTENDEN, 1986). 

2.1. Asclepías frutícxjsa L., Sp. Pl.: 216 (1753) 

= Gompbocarpus fruticosus (L.) Aitón f i l . , Hort. Kew. ed. 2, 2: 80 (1810) 
N.V.: arbre de la seda 
2n= 22 (FEDOROV, 1974 > 

Especie originaria de l'Africa austral. No coneixem la seva época d'in

troducció a Europa, pero QUER (1762) diu que és molt vulgar a moltes pro

vínoles d'Espanya, cultlvant-se ais jardins de Barcelona, Valencia, Múrela 1 

Andalusia. 

En l'actualitat a Catalunya presenta una distribució molt característica. 

Per una banda ocupa tota la franja litoral 1 prelitoral des del Baix Camp 

fins al Maresme, i no torna a aparéixer fins a la comarca de l'Alt Empordá. 

Hi ha citacions antigües del centre del país, pero posteriorment no s'ha 

retrobat; possiblement eren escapades de jardí 1 han desaparegut. Creix en 

indrets ruderals 1 oberts: estacions de tren, marges de camins, erms, ta

lussos de camins, arenys de rius, Hit de les rieres, brolles degradades, 

etc., pero sempre en sóls sorrencs o pedregosos. Es una planta natura

litzada, encara que poc comuna, tot i que ais llocs on n'hi ha fa colónies 
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importants. Floreix i fructifica a l'estiu; fa uns fruits inflats amb unes 

llavors que duen unes sedes que, com en l'espécie precedent, també s'havien 

utilitzat per omplir coixins. 

Segons GREUTER & al. (1984c) és una planta naturalitzada a gairebé tota 

la regió mediterránia, al nord d'Africa i a Portugal. 

Dades blbliográf iques i d'herbari 

COLMEIRD, K. 1846: Vora Sant Boi. 
LORET, H. 1859: Ho lluny de Ceret. 
CX3STA, A.C. 1877: Esparreguera. 
SALVARA, J.M. 1885: Voltants d'Igualada. 
GAUTIER, G. 1898: Cotlliure, Banyuls, Ceret. 
VAYREDA, E. 1902: Lledó. 
FREIXAS, F. 1903: Sitges. 
SENNEN, Fr. 1917: Barcelona BC 41109, BC 126133, BC 41111. 
CADEVALL, J. et al. 1932: Litoral de Barcelona, Caldetes, de vegades 
s'interna fins al Valles. 
BOLOS, A. & O. 1950: Garraf. 
ESTEVE, F. 1955: Alt Empordá. 
MONTSERRAT, P. 1956: Mataró, Argentona. Tiana (PALAÜ), 
BOLOS, A. & O. DE 1961: Cantallops DG99, al sud de Figueres. 
MALAGARRIGA, H.T. 1971: Mont-roig del Camp. • 
MALAGARRIGA, H.T. 1976: Cap de Creus (LOSA), Rabos, Garriguella, Mas Eoquer, 
Ĉ mpmany. 
FOLCH, R. 1980: Cambrils CF34, l'Hospitalet CF24. 

BC 41104, Llobregat, VI-1870, TREMOLS. 
BC 613458, Barcelona, 29-X-1871, ex herb. A.C. COSTA. 
BC 41105, Barcelona, 15-VIII-1872, M. COMPASO. 
BC 613467, Barcelona, 16-VIII-1872, ex herb. A.C. COSTA. 
BC 613466, Hospitalet de Llobregat, 22-VIII-1873, ex herb. A.C. COSTA. 
BC 41110, desembocadura del Llobregat, 30-VIII-1908, M. LLENAS. 
BC 41107, el Prat de Llobregat, 22-VII-1917, GROS. 
BC 41108, el Prat de Llobregat, IX-1926, Hno. BASILIO. 
BC 140403, Figueres, 21-VII-1929, Hno. AGUSTÍN. 
BC 99545, Barcelona, 6-VII-1939, A. DE BOLOS. 
BC 616802, Barcelona, 21-XII-1944, P. MONTSERRAT. 
BC 608361, el Catllar, 711-1972, E. BATALLA. 
BC 41106, Barcelona, 15-VIII-1972, J. PUJOL. 
BC 627921, Garraf, VI-1976, J. NUET. 

BC 126134, Vilassar, sense data de recol.lecció, Sra. GALLARDO. 

Dades prdpies 
ALT EMPORDA: Entre Darnius i Boadella DG88, Figueres DG97, Pont de Molins 
DG98, Castelló d'Empúries EG07, Perelada EG08, Vilajuíga EG08, Portbou EG19, 
BAIX CAKP: Cambrils CF34, BAU LLOBREGAT: Castelldefels DF16, Castelldefels 
DF17, El Prat de Llobregat DF27, BAH PBIEDBS; El Vendrell CF76, Sant Vicen? 
de Calders CF76, Segur de Calafell CF86, BARCELOIES: Barcelona (Tibidabo) 
DF28, GARRAF: Sitges CF96, Garraf DF06, VALLES OCCIDEITAL: Monteada i 
Reixac DF39. 
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XI. ASTERACEAE (COMPOSITAB) 

Es una de les famílies mes grans dins les Angiospermes. Compren al 

voltant de 1000 generes i unes 20.000 especies, amb una distribució practi

cament cosmopolita (BAILEY, 1976; HEYVOOD, 1985). Hi ba algunes pspécies 

ornamentáis pertanyents a diversos generes (áster, Dimorpboteca, Ursinia, 

etc.) que alguna vegada hem trobat en estat subspontani, pero com que fins 

al moment no hem aconseguit d'identificar-les no están incloses en aquest 

cataleg. 

1. Ageratim L. 

Genere que compren unes 30 especies, vint-i-nou de les quals son d'o

rigen americá (BAILEY, l.c; CHITTESDEIT, 1986). 

1.1. Ageratim houstanianua Killer, Gard. Dict. ed. 8, n2 2 (1768) 

=Ageratua mexicanvm Sims., Bot. Kag, t.: 2524 
2n= 20 (FEDOROV, 1974) 

Especie mexicana introdu'ida a Europa vers 1822 (CHITTEHDEN, l.c), amb 

finalitats ornamentáis. Es una planta anual, relativament cultivada a Cata

lunya i de reprodúcelo fácil per llavor. 

MOHTSERRAT (1962) és l'únic autor que ha citat aquesta especie escapada 

de jardí. Creixia a la comarca del Maresme, ais arenys d'un torrent prop 

d'Argentona. En estat subspontani no la coneixem de cap altre lloc, ja que 

sempre l'hem vist cultivada ais jardins. Es un ergasiofigófit sensu KORNAS 

(1978) i a Catalunya cal considerar-la com subspontánia casual i raríssima. 

TUTIN (in TUTIN & al., 1976) diu que és cultivada a Europa i casualment 

escapada, pero sense donar localitats. 

Dades blblíográfiques 1 d'herbari 

MONTSERRAT, P. 1942: (sub A. aexicanum) Argentona, manantial Burriac. 

2. Aabznsia L. 

Aquest genere inclou unes 30 especies distribu'ides peí continent ameri

cá i aqüestes son tristement famoses perqué el seu pol.len és causa comuna 

d'al.lérgies humanes (STUESSY, 1975; BAILEY, 1976). 
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2.1. Ambrosia caranapifalia Torrey & A. Gray, Fl. N. Amer. 2: 291 (1842) 

^Ambrosia psilostacbya auct. non DC. 
2n= 72 (HANSEH in TUTIN & al., 1976) 

Especie originaria d'América del Nord, introduida a Europa durant aquest 

segle (BOUBY, 1966). 

A Catalunya la primera noticia que es té d'aquesta composta és de 

mitjan segle XX. A. & O. DE BOLOS l'assenyalen abundantment estesa peí 

Valles Oriental, a les ribes deis rius Congost i Besos, des de Granollers 

fins a Mollet. Posteriorment ha estat trobada a algunes localitats situades 

en comarques litorals i prelitorals: Barcelonés, Baix Llobregat, Valles Oc

cidental, Baix Penedés i Baix Ebre. Nosaltres l'hem trobat al Valles Orien

tal: a Montmeló (DG30), entre l'Ametlla i la Garriga (DG31), i recentment J. 

Girbal l'ha recol.lectat al Valles Occidental: Bellaterra (DF29); en aqüestes 

tres localitats creixia en indrets ruderals; marges de camins i erms. Eevi-

sant l'herbari de l'Instltut Botánic de Barcelona hem constatat que alguna 

vegada ha estat confosa amb A. aaritima L. 

Es una planta ruderal naturalitzada, poc comuna, pero ais llocs on creix 

forma poblacions importants ja que s'estén i rebrota fácilment a partir 

deis rizomes; floreix i fructifica a la tardor. Segons la classificació de 

KORNAS (1978) és un epecófit. 

No la coneixem de cap altre lloc de la Península Ibérica. De la resta 

d'Europa ens consta d'Alemanya -introduida des de 1914-, Italia -des de 

1927-, Franga -des de 1942-, Luxemburg i Bélgica (BOUBY, l.c), així com 

també deis Paisos Baixos (in BC). HANSEN (l.c.) l'assenyala naturalitzada a 

diversos paisos d'Europa,̂  pero afegeix que la distribució d'aquesta Ambrosia 

és poc precisa, ja que ha estat confosa amb d'altres especies. 

Dades bibliográfiques 1 d'herbari 

BOLOS, A. & 0. DE 1961: Des de Granollers a Mollet, ribes del Congost i del 
Besos. Mollet BC 140910, Monteada BC 145732. 
FOLCH, R. 1976a: (sub A. marítima) Prop de l'Ampolla, platja del Cap Roig 
CF02, BC 628576. 
RICO, E. 1981b: Segur de Calafell CF8351. 

BC 610512, la Garriga, IX-1973, ESPINOS. 
BC 620636, Barcelona, 27-IX-1976, E. SIERRA-RAFOLS. 
BC 653795, el Prat de Llobregat, estany del Remolar, 26-X-1978, E. SIERRA-
RAFOLS. 
BC 641604, Castelldefels, 21-IX-1982, 0. DE BOLOS & F. MASCLANS. 
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BC 65830, les Planes, riera de Vallvidrera, 13-VIII-1983, A. RQSELL & J. 
líUET. 

2:2. Aabrosia teaulfalia Sprengel, Syst. Veg., 3: 851 (1826) 

Especie originaria de la part oriental d'América del Sud: Brasil, Para-

guai, Uruguai i Argentina (THELLU5G, 1912). La seva introdúcelo a Europa es 

va produir entre 1830 i 1840, a Seta (Franga), amb el llast deis vaixells 

(PLA5CH0ÍI, 1864). 

A Catalunya fou assenyalada per primer cop per KONTSERRAT (1954) de 

Llinars del Valles (DG50). Aquesta composta americana creixia a la grava de 

la via férria, no lluny de l'estació. Posteriorment (1962) la va tomar a 

trobar en una localitat intermedia entre Llinars del Valles i Sant Celoni. 

Segons KONTSERRAT es tractava d'una introdúcelo recent i va plantejar la 

hipótesi de que possiblement havia entrat per la via férria procedent de 

Franca, Ja que no s'havia trobat enlloc de la Península. 

Es una especie anual que floreix i fructifica a la tardor. Peí que fa al 

seu estatus dins la flora al.lóctona, no pensem pas que estigui natura

lltzada a Catalunya com diu HANSEN (in TUTIN & al., 1976) sino que es trac-

ta d'una adventicia casual. Ja que no s'ha retrobat. Segons la classificació 

de KORNAS (1978) és un efemerófit. 

GALLEGO & VALDES (1984) l'assenyalen de Cadis, i també és introduída a 

Alemanya, a l'Africa del Sud (THELLUNG, 1912) i a Australia (KICHAEL, 1981). 

A 1'Argentina és una planta ruderal i invasora, encara que també es fa 

ais prats d'estipes i d'altres graminies cespitoses (CABRERA, 1949; MAR

TÍNEZ, 1981). Segons aquest últim autor és una planta abortiva i rep els 

noms d'"altamisa", "artamisa" 1 "altramisa". 

Dadss bibllQgráflquss 1 d'herbari 

MONTSERRAT, P. 1954: Llinars del Valles BC 118816. 
MONTSERRAT, P. 1962: Entre Llinars i Sant Celoni. 

3. Anacyclus L. 

Genere mediterrá amb 10-20 especies (BAILEY, 1976; CHITTENDEN, 1986). 

3.1 Anacyclus radistus Loisel., Fl. Gall.: 582 (1807) 

2n= 18 (FEDOROV, 1974) 
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Especie originaria de la regió mediterránia i Portugal. A la Península 

Ibérica és corrent a la part V i S. A Catalunya ha estat citada per BOLOS & 

VIGO (1979) de l'Anoia: Jorba <CG70), al costat de la carretera. Es l'única 

citació existent i segons aquests autors cal considerar-la com una adventi

cia casual, ja que no s'ha tornat a trobar. Segons la classificació de 

KORNAS (1978) és un efemerófit. 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

BOLOS, O. DE & VIGO, J. 1979: Jorba, prop la desviado d'Argencjola CG70. 

4. Azx^tatbeca Vendí. 

Genere que compren 4 especies sudafricanos i 2 australianes (VILLIS, 

1980) 

4.1. Arctotbeca caléndula (L.) Levyns, Jour. S. Afr. Bot., 8: 284 (1842) 

Ic: SIERRA, 1979: 299 

2n= 18 (VEBB in TUTIN & al., 1976; PASTOR, 1983) 

Aquesta composta és originaria de la Península del Cap, a l'Africa del 

Sud (BOND & GOLDBLATT, 1984). A la Península Ibérica es coneix de comen̂ a-

ments de segle; COUTINHO (1913) ja la cita del sud de Portugal i GROS la va 

recol.lectar ais arenys litorals de Cadis l'any 1925 (in BC). 

SIERRA va trobar aquesta especie sudafricana a la Plana de Sant Jordi, 

prop de l'Ametlla de Mar (CF12), ais marges de la carretera. Aquesta és 

l'única citació catalana que ens consta. No s'ha retrobat, de manera que a 

Catalunya cal considerar-la com una especie adventicia casual i un efemeró-

fit segons KORNAS (1978). 

Hem tingut ocasió d'herboritzar aquesta planta al Pare Nacional de 

Dofiana; creixia al peu d'una tanca, en un sol sorrenc i rio en nutrients. De 

la resta de la Península Ibérica ens consta també de la Corunya (in BC), 

Astúries (MAYOR & al., 1975), Lugo i Santander (LAINZ & LORÍENTE, 1981), 

del País Base (LIZAUR & al., 1983; ASEGINOLAZA & al.. 1984), Huelva (PASTOR, 

1983) i del País Valencia (CARRETERO, 1985b). 

Ais indrets on es troba introduida és una planta típica de les sorres 

litorals i de les dunes fixades, pero es troba també en indrets alterats 

ruderals i arvenses, en sóls de textura sorrenca. En la seva área de dis

tribució natural Arctotbeca caléndula viu en aquests mateixos habitats. 



Dades blbliográfiques 1 d'herbari 

SIERRA, E. 1979: Prop de l'Ametlla de Mar BC 621280. 

5. Artealsia L. 

Aquest genere compren unes 200 especies, originarles la majarla de les 

regions árides de l'hemisferi nord, especialment de les estepes i prats. lío 

n'hi ha de natives a Australia (BAILEY, 1976; RYVES, 1984). Generalment son 

plantes molt aromátiques i s'utilitzen en medecina popular i en perfumería. 

5.1. Artemisia abratanim L., Sp. Pl.: 845 (1753) 

2n= 18 (FEDOROV, 1974) 

L'área de distribució natural d'aquesta especie es desconeix, encara que 

segons VILLKOKM & LANGE (1861) creix naturalment a Dalmácia i a l'Asia 

Menor. 

A L'Edat Mitjana i durant una bona part del Renaixement era una planta 

molt estimada i també molt cultivada com ornamental i per condiment (FONT 

I QUER, 1976). COLMEIRO (1846) diu que es trobava en algunes muntanyes i 

també era cultivada. GIRBAL (1984) cita un plec de Vayreda de Rocacorba, 

pero suposa que devia ésser cultivada ja que no s'ha retrobat. 

TUTIN (in TUTIN & al., 1976) la indica cultivada i naturalitzada a les 

parts oriental, centre-meridional i meridional d'Europa. Nosaltres no l'hem 

vist mai ni subspontánia ni naturalitzada enlloc, rao per la qual creiem que 

cal considerar-la cultivada i molt rarament subspontánia a Catalunya. Ens 

consta com a adventicia a la part atlántica deis Estats Units (BAILEY, l.c). 

5.2. Artemisia annua L., Sp. Pl.: 847 (1753) 

Ic: BOLOS & MASALLES, 1981: 158 
2n= 18 (TUTIN in TUTIN & al., 1976) 

La regló d'origen d'aquesta especie no és ben coneguda. Per uns és ori

ginaria del SE d'Europa i de l'Asia V (TUTIN, l.c; THELLUNG, 1912), pero al

tres (HEGI, 1954; BERNARD & FABRE, 1973; HANF, 1984) la donen de l'Asia 

temperada, des del Japó fins ais Balcans. 

Aquesta Artemisia es troba introduida a la part occidental d'Europa des 

de mitjans del segle passat. KARTIHS (1856) la indica ja naturalitzada al 

Jardín des Plantes de Montpeller. 
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A Catalunya aquesta planta es coneix des de comengaments d'aquesta 

década. Es va trobar per primer cop a Barcelona <DF28), posteriorment al 

Baix Empordá, a Sant Feliu de Guíxols {EG02) i a la desembocadura del riu 

Besos (DF38). En aquests tres indrets es fa de forma abundosa, encara que 

forga localitzada, en eimbients ruderals: marges de camins, erms, etc., i a 

1'última localitat ais marges del riu; era acompanyada de Conyza 
bonariensis, Xantbium italicum, Fiptatbervm miliaceum i Conyza sumatrensis, 

entre altres. Floreix i fructifica a la tardor, reprodui'nt-se fácilment de 

llavor. Considerem que és una especie naturalitzada, tot i que és poc comu

na. Segons la classificació de KORITAS <1978) és un epecófit i un hemi-

agriófit. 

Ko la coneixem de cap altre lloc de la Península Ibérica. De la resta 

del continent éuropeu és abundant al sud de Franga (THELLUHG, 1912; BERHARD 

& FABRE, l.c; KOLIRIER, 1980; etc.), a I t a l i a -adventicia des de 1890-

(FIORI, 1925-29; VIEGI & al., 1974; ABZALOHE, 1978), Bélgica (VISE, 1958), 

Austria, Alemanya -des de 1892-, Polonia, Dinamarca, Paisos Baixos (HEGI, 

l.c), Suissa i Hongria (TUTIH, l.c), Txecoslováquia i Romanía (in BC). 

Aquesta especie es troba també introduida arreu d'América (HEGI, l.c; 

DILLOH, 1981). 

Segons HEGI (l.c.) a Europa Central rarament és cultivada. Aquí a Cata

lunya no l'hem vist mal en cap hort ni jardí, peí que creiem que la seva in

troducció cal considerar-la involuntaria. A I t a l i a VIEGI & al. (l.c.) la 

donen com escapada de cultiu, pero segons diu AHZALOHE (l.c.) sembla que 

tampoc ha estat mal cultivada. On sí que es cultiva per la seva olor és a 

Siria (KOHTELUCCI in AHZALOHE, l.c) i també al Perú (DILLOH, l.c). 

Dades bibliográfiques 1 d'herbari 

BOLOS, O. DE & MASALLES, R.M. 1981: Barcelona BC 652031, Castelnau 
BC 123476. 
CASASAYAS, T. & MASALLES, R.M. 1981: Barcelona. 
CASASAYAS, T. 1982b: Sant Feliu de Guíxols. 

5.3. Artemisia cnnariensis Less., Linnaea 6; 217 (1831) 

2n= 18 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria de les zones baixes i mes o menys seques de les 

illes Canáries. 
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A Catalunya aquesta especie és cultivada ais jardins, encara que no és 

gaire freqüent. La coneixem subspontánia a Blanes (DG81), on creix escapada 

del Jardí Botánic "Mar i Murtra" a les parets i talussos sobre el mar. 

Floreix a la primavera. TUTIN (in TUTIN & al., 1976) no la inclou dins Flora 

Europaea. Es un ergasiofigófit sensu KORNAS (1978) i al país caí consi

derar-la subspontánia casual. 

5.4. Artemisia draamculus L., Sp. Pl., 849 (1753) 

N.V.: estragó. 
2n= 18, 36, 90 (TUTIN in TUTIN & al., 1976) 

Especie originarla de les parts meridional i oriental de la URSS (TU

TIN, l.c.) i de les regions septentrional 1 central d'Asia (THELLUNG, 1912; 

MOLINIER, 1980). 

L'estragó és una especia molt apreciada a la cuina. Les fulles s'uti

litzen com verdura, condiment i com medicina, i els fruits es mengen confi-

tats (SANCHEZ-MONGE, 1981). 

COSTA (1877) la indica cultivada a Catalunya, i a l'herbari de l'Insti-

tut Botánic de Barcelona hi ha dos plecs d'estragó cultivat a Barcelona 

(BC 599776, BC 599777, ROIG, 30-VIII-1968). 

Varen trobar aquesta especie en estat subspontani a Barcelona (DF28), 

en un erm. Posteriorment hem tornat a buscar-la pero no l'hem retrobat, rao 

per la qual cal considerar-la subspontánia casual. Es un ergasiofigófit 

sensu KORNAS (1978). 

També és cultivada a Italia (FIORI, 1925-29), a Franía (THELLUNG, 1912) 

i a d'altres paísos europeus (TUTIN, l.c). THELLUNG (l.c.) indica que el 1868 

es va trobar un exemplar d'aquesta especie en un assecador de llana prop de 

Lodeve; RYVES (1984) l'assenyala naturalltzada a la Gran Bretanya. 

Dadss bibllQgráfiques i d'herbari 

CASASAYAS, T, & MASALLES, R.M. 1981: Barcelona. 

5.5. Artemisia verlotiarum Lamotte, Compt.-Rend. Assoc. Fr. Avancem. Sel. 5 

(Clerm. Ferr.): 513 (1877) 

=Artemisia umbrosa Verlot, Cat. Grenobl.: 12 (1875), non Turcz. 
=Artemisia selengensis Bonnet, Fl. Paris: 208 (1883), non Turcz. 
=Artemisia vulgaris Batt. in Batt. & Trab., Fl. Alger. 2: 468 (1888), non 
L. 
^Artemisia vulgaris L. var. angustisecta Fiori & Paol., Fl. Anal. Ital., 
3: 248 (1903). 
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^Artemisia vulgaris L. var. verlotorum (Lamotte) Batt. & Trab., Fl. Anal. 
Syn. Alg. Tunis.: 186 (1904). 
-Artemisia vulgaris L. subsp. selengensis Thell., Fl. Adv. Montp., Mem. 
Soc. Fat. Meth. Cherbourg, 38; 529-530, 656 (1912). 
-Artemisia vulgaris L. var. odorata Saco., Fl. tarv. renov., Atti R. Ist. 
Ven. Se. Lett. Arti, 76; 1237, 1545 (1917). 
^Artemisia vulgaris L. var. suaveolens Béguin. in Fiori & Beguin., Sched. 
Fl. Ital. Exsic, ser. 3, fase. 13; 154 (1917). 
2n= 54 (VIGKOLI in BRESAH, 1950; TUTIN in TUTIN & al., 1976) 

Especie originaria del SV de la Xina i introduida a Europa i a l'Africa 

a l'últim ter? del segle passat (BATTANDIER, 1904; THELLUNG, 1912). 

El país d'origen d'aquesta composta era desconegut quan es va descobrir 

a occident, i encara va ésser-ho durant molt de temps. Segans BRENAN 

(1950), Verlot i Lamotte van observar simultániament a l'any 1873 aquesta 

especie a Grenoble i a Clermond-Ferrand, respectivament. Verlot a l'any 1875 

la va citar amb el nom d'A, umbrosa Turcz., pero Lamotte, havent comprovat 

que les plantes de Grenoble i de Clermond-Ferrand eren la mateixa especie, 

va canviar la determinado de Verlot i les va descriure a l'any 1876 com 

una especie nova, sota el nom d'A, verlotorvm. Posteriorment Bonnet va 

passar aquest nom dins la sinonimia d'^. 'selengensis Turcz. ex Bess. A 

I t a l i a els primers que van trobar aquesta especie foren FIORI & PAOLETTI a 

l'any 1903 i la van descriure com una varietat d'A. vulgaris (var. 

angustisecta). BEGUINOT, també a I t a l i a , va tornar a descriure aquesta 

especie l'any 1927 com una nova varietat d'^l. vulgaris (var. suaveojeijs). 

Finalment PAMPANINI a l'any 1923 va estudiar exemplars origináis d'A. um
brosa, A. selengensis i A. verlotorum i va concloure que aquesta última 

especie era diferent de les dues anteriors. 

PAKPANINI va pensar que la regió d'origen d'aquesta especie era el sud 

d'América del Nord i que la planta hauria arribat a Europa després de la 

guerra franco-mexicana (1862-1867). Aixó és degut a que la planta va apa

réixer per primer cop a les ciutats on es van establir les tropes franceses 

que havien pres part en aquesta guerra (GARRONE & al., 1973). Pero posteri

orment, 1 tenint en compte els requeriments ecológics de l'espécie, va 

buscar un país temperat i amb pluges estivals, condicions que no reunía 

América del Nord, 1 va pensar que l'espécie podria provenir del SE d'Asia, 

de manera que va comengar a estudiar material asiátlc, especialment de la 

Xina. Mentrestant HULTEN a l'any 1930 anuncia que per f i havia descobert la 

regió d'origen d'aquesta especie a Kamtchatka (al NE de la URSS), on vivia 
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abundosament vara la costa, des del nord. de la península fins al Japó. HUL-

TEN va enviar exemplars d'aquesta especie a PAMPAÍINI i aquest va veure que 

no es tracta va d'̂ . verlotorvm. A la f i , a l'any 1933 PAMPAHINI va descobrir 

a l'herbari de Berlín un plec recol.lectat per J.A. SOULIE l'any 1894, a la 

provincia de Si-Kand, al SV de la Xina. Segons PAMPAIíINI aquesta especie es 

deuria introduir a Franca durant les operacions militars franceses dutes a 

terme a la Xina, entre 1856 i 1873 (BEESAF, l.c). 

A Catalunya el primer testimoni que tenim á'Artemisia verlotiorum és de 

l'any 1932 Cln herb. SENHEN de l'Institut Botánic de Barcelona), pero possi

blement abans s'havia confós amb Artemisia vulgaris, Ja que se 11 assembla 

for(;a, pero se'n distingeix fácilment perqué l'espécie xinesa és rizomatosa i 

molt aromática, mentre que l'altra és cespitosa i prácticament gens aromá

tica. 

En l'actualitat a Catalunya és una planta molt comuna i totalment natu

ralitzada ais erms, marges de camins i de camps, vares de rius, séquies, 

etc., pero sempre en sóls humits i rics en nutrlents. Segons GIRBAL (1984) a 

la comarca del Girones és un problema serios ais horts, on és difícil 

d'eliminar a causa deis seus rizomes. Aquesta Artemisia és malt corrent al 

quadrat nordoriental del país, mentre que a les comarques lleida tañes i tar-

ragonines és mes rara. Floreix i fructifica ben entrada la tardor, mes tard 

que A, vulgaris. lo obstant hi ha autors (vegeu GARRONE & al., l.c.) que 

diuen que els aquenis no arriben a madurar bé, i sois ho fan, en molt petita 

quantitat, en condicions especiáis de temperatura. Per tant, el seu principal 

sistema d'expansió és via vegetativa, essent l'home un gran aliat d'aquesta 

especie al transportar trossos de rizomes -barrejats amb la térra- d'un 

lloc a un altre. Es un epecófit i un hemiagriófit sensu KORHAS (1978). 

Una característica d'aquesta especie és que sovint apareix parasitada 

per una altra especie també exótica, Cuscuta campestris, encara que aquesta 

és nordamericana. 

De la resta de la Península Ibérica es coneix del País Base (ASEGIHOLA-

ZA & al., 1984), del País Valencia i de Portugal, on fou citada per primer 

cop per MALATO-BELIZ l'any 1973. També ens consta de Franca (THELLÜHG, 

1912; JOVET, 1940, etc.), Italia (VIEGI & al., 1974; HRUSKA Sk DELL'UOMO, 1981; 

etc), Gran Bretanya (BRENAH, 1950; RYVES, 1984), Crimea, Alemanya, Suissa 

(HEGI, 1954), Txecoslováquia (GOTTE & PYSEK, 1972), Bélgica, Paisos Baixos, 

Austria, lugoslávia (MALATO-BELIZ, 1973), Algéria (BATTAHDIER, 1904), Argén-
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tina (CABRERA & ZARDINI, 1978), Estats Units, Uruguai (BRENAB, 1950) i 

Australia (RYVES, 1984). 

El nom d'aquesta especie deriva de VERLOT, cognom deis botánics ais qui 

LAMOTTE va dedicar l'espécie. Cal assenyalar que la majoria d'autors utilit

zeñ l'epítet específic verlotorua, mentre que TUTIH (l.c.) fa servir 

verlotiorum. Hosaltres, com que hem seguit la nomenclatura de Flora 

Europaea, hem usat aquest darrer nom. 

Pades bibliográfiques i d'herbari 

BOLOS, 0. DE 1947: Girona (Hno. CRISOGOHO, Pl. Esp. n2 8328, herb. SEHHEH), 
Cerdanya (BRAUN-BLAHQUET), Vallvidrera BC 101617, BC 116424. 
BOLOS, A. & 0. DE 1950: Barcelona (MASCLAHS & BATALLA), Santa Coloma de 
Gramenet. Sant Fost de Campcentelles (MARCET, BC 84701). 
LOSA, M. & MONTSERRAT, P. 1951: Cerdanya, penetra fins les Escaldes. 
BOLOS, A. DE & O. DE 1961: La Farga de Bebié, Vallcárquera BC 117830, la 
Batllória BC 149390, Granollers, la Roca del Valles; les Fonts de Terrassa 
BC 140621, Mollet BC 140908, Mas Rampinyo, Rubí, Barcelona, l'Hospitalet, 
Santa Coloma de Cervelló, el Prat de Llobregat. 
MONTSERRAT, P. 1962: Desembocadura del riu Tordera, la Roca del Valles. 
Cardedeu BC 618947, BC 618951. Vers Malgrat BC 618948. 
BALADA, R. et ai. 1977: Delta de l'Ebre BF90; 
BOLOS, 0. DE & VIGO, J. 1979; El Barcarés EH03, Olot DG57, Hostalrie DG62, 
Igualada CG80, Sant Magí de Brufaganya CF79, etc. 
MASALLES, R. M. 1983: Vilaverd CF47, Blancafort CF48, Solivella CF49. 
GIRBAL, J. 1984: Sant Gregori, Bescanó, Campllong, Aiguaviva, Girona, Sant 
Julia de.Ramis, Orfes. DG74-83-84-85-86. 
MAJORAL, A. 1985: Entre Vilanova de la Barca i Bell-lloc d'Urgell CG61, 
Bellvís CGll, entre Sidamon i Bell-lloc d'Urgell CGll, Mollerussa CG21, 
Ivars d'Urgell CG31. Torregrossa CGIO (CASASAYAS com. per.). 

BC 132578, Rubí, 18-X-1955, M.M. ARAGONÉS & GARCÍA GIL. 
BC 144240, Sant Guim, 15-VII-1960, P. FONT I QUER. 
BC 606711, Valleranga, 6-VI-1972, O. DE BOLOS et ai. 
BC 609442, Santa Pau, 19-VIII-1972, O. DE BOLOS. 

Dades própies 

ALT PENEDES: Sant Martí Sarroca CF88, Vilafranca delr Penedés 
CF97, Sant Sadurni d'Anoia CF98, ALT EHPORDA: Navata DG87, 
Agullana DG89, Orriols DG96, Sant Hiquel de P l u v i a DG96, 
Figueres DG97, Pont de Holins DG98, La Jonquera DG99, Sant 
Pere Pescador EG07, Empuriabrava EGi7, ANOIA: Sant Hartí de 
Tous CG70, Castellfollit de Riubregós CG72, Igualada CG80, 
ALT CAHP: Alcover CF46, ALT URGELL: O r g a n y á CG57, BAGES: El 
Pont de Vilomara DGOl, Sant Vicenq de Castellet DGOl, Navar-
cles DG02, Sallent DG03, Hoia DG22, L'Estany DG23, BAIX 
CAHP: L'Almadrava CF13, Vandellós (estació) CF23, Hont-roig 
del Camp CF25, Cambrils CF34, H o n t b r i ó del Camp CF35, Alfor
ja CF35, BAIX EHPORDA: Sant Feliu de Guíxols EG02, Sant 
Antoni de Calonge EG03, La Bisbal d ' E m p o r d á EG04, J a f r e de 
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Ter EG05, Verges EG05, Albons EG06, Palamós EG13, Palafru
gell EG14, País EG14, Torroella de Montgrí EG15, BAIX EBRE: 
Camarles CFOl, L'Ametlla CF12, BERGUEDA: Guardiola de Ber-
guedá DG07, BARCELONÉS: L'Hospitalet de Llobregat DF27, 
Barcelona (Sarria) DF28, Barcelona (Tibidabo) DF28, Vallvi
drera DF28, Barcelona DF38, Sant Adriá de Besos DF38, Sant 
Andreu DF38, BAIX LLOBREGAT: Gava DF17, Holins de Rei DF18, 
El Prat de Llobregat DF27, CONCA DE BARBERA: Hontblanc CF48, 
Solivella CF49, Barbera de la Conca CF58, Rocafort de Que
ralt CF59, Santa Coloma de Queralt CF69, GARRAF: Vilanova i 
la Geltrú CF96, Sitges DF06, GARRIGUES: Torregrossa CGiO, 
GIRONES: Bescanó DG74, Porqueres DG76, Girona DG84, Salt 
DG84, Celrá DG85, Sant Julia de Ramis DG85, Banyoles DG86, 
Esponellá DG86, Prop de Cassá de la Selva DG93, Celrá DG95, 
Cerviá de Ter DG95, Sant Jordi Desvalls DG95, GARROTXA: Els 
Hostalets d'en Bas DG56, Olot DG57, Santa Pau DG66, Castell-
follit de la Roca DG67, Hieres DG76, Besalú DG77, HARESHE: 
Cabrera de Hataró DF49, El Hasnou DF49, Arenys de Hunt DG60, 
Tordera DG71, NOGUERA: Bellvis CGli, Balaguer CG12, Térmens 
CG12, Bellcaire d'Urgell CG22, OSONA: Tona DG33, Hanlleu 
DG35, Hanlleu DG44. Roda de Ter DG44, Hanlleu DG45, Tavertet 
DG54, RIPOLLES: La Farga de Bebié DG36, SEGRIA: Seros BF89, 
Sarroca de Lleida BF99, Torres de Segre BG90, Albatarrec 
CGOO, Bell.lloc d'Urgell CGli, Hollerussa CG21, SEGARRA: Se
dó CG52, Sant Ramón CG62, SELVA: Fogars de Tordera DG52, 
Hostalric DG62, La Cellera de Ter DG64, Osor DG64, Amer 
DG65, Hostalric DG72, Ha<;anet de la Selva DG72, Santa Coloma 
de Farners DG73, Vilobi d'Onyar DG73, Anglés DG74, Vidreres 
DG82, Riudellots de la Selva DG83, URGELL: Ivars d'Urgell 
CG31, La Fuliola CG32, Tárrega CG41, Agramunt CG42, VALLES 
ORIENTAL: Hollet del Valles DF39, Sant Fost de Campcentelles 
DF39, Hontmeló DG30, El Figueró DG3i, Aiguafreda DG32, Car
dedeu DG40, Granollers DG40, La Roca del Valles DG40, Les 
Franqueses DG40, Cardedeu DG41, La Garriga DG4i, Llerona 
DG41, Llinars del Valles DG50, Campins DG51, Llinars del 
Valles DG51, Palautordera DG51, Gualba de Dalt DG52, Gualba 
de Baix DG61, La Batllória DG61, VALLES OCCIDENTAL: Rubí 
DF19, Gerdanyola del Valles DF29, Sabadell DF29, Hontcada i 
Reixac DF39, Terrassa DGIO, Sabadell DG20. 

6. Áster L. 

Aquest genere conté 250-650 especies, la majoria de les quals es troben 

a l'hemisferi nord. La meitat d'elles son origináries del C i F América, la 

resta de S América, 5 de l'Africa del Sud i unes 10 son d'Europa (HEGI, 

1954; BAILEY, 1976). Tots els ásters subspontanis o naturalitzats a Cata

lunya son de procedencia americana. Ais jardins catalans hi ha una gran 

quantitat d'Aster cultivats, molts deis quals son híbrids d'origen artificial 

de molt difícil identificado. 
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6.1. Áster novi-belgii L., Sp. Pl.: 877 (1753) 

=Aster brvmalis Kees. 
2n= 54 (SCHVABE, 1985) 

Especie originaria de la part oriental d'América del Hord; "novi-belgii" 

prové de Fova Bélgica, nom antic de Virginia. Aquesta planta fou introduida 

a Europa amb finalitats ornamentáis a l'any 1710 (FOURHIER, 1961; CHIT

TENDEN, 1986). 

Áster novi-belgii és una especie molt variable en cultiu i ha donat lloc 

a molts taxa hibrids ornamentáis, de tal manera que de vegades és dificil 

de saber de quin taxon es tracta; en aquests casos no es pot precisar i 

sois es pot dir que forma part del grup d'espécies hibridogéniques incloses 

dins d'^ster novi-belgii. 

SENNEN (1929a) assenyala aquesta especie cultivada i subspontánia a la 

conca mediterránia. En l'actualitat és forga abundant ais jardins, mentre que 

en estat subspontani l'hem trobat algunes vegades ais marges de rius, vores 

humides de camins, erms, etc., pero sempre en sol humit, especialment en co

marques de l'interior del pais. Es un ergasiofigófit sensu KORNAS (1978). 

YEO (in TUTIN & al., 1976) l'indica naturalitzat al C i al NW d'Europa. 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

COLMEIRO, M. 1846: Cultivat. 

SENNEN, Fr. 1929a: (sub Áster Brvmalis') Cultivat i subspontani. 

Dades propies 
BAGES: Sant Vicen? de Castellet DGOl, COICA DE BARBERA: Vilanova de Prades 
CF27, GARROTIA: Les Preses DG56, lOGUERA: Bellvis CGll, Balaguer CG12, 
Artesa de Segre CG34. 

6.2. Áster pilosas Villd., Sp. Pl. 3: 2025 (1803) 

=Aster lanceolatus auct. cat., non Villd. 
=Áster tradescantii auct. eur., non L. 
=Aster chrysogoni Sennen 
2n= 48 (HARRIMAN, 1978) 

Composta d'origen nordamericá que ha estat confosa fins fa poc amb una 

altra especie propera, també americana iA, lanceolatus Villd.). GIRBAL (1984) 

va trametre uns exemplars a la Dra. A. JONES la qual els va identificar com 

pertanyents a A. pilosus, mentre que uns espécimens mes petits i incom-



plerts diu que semblen pertányer a la var. demotus d'aquesta mateixa 

especie. 

No coneixem la seva época d'introducció a Europa, Aquí a Catalunya la 

primera publicado on es parla d'ella és de l'any 1952, on BOLOS la cita de 

Girona. No obstant, a l'herbari de l'Institut Botánic de Barcelona t i ha un 

plec recollit a Girona a l'any 1932 peí Germá Crisógon. D'en(;á de la seva 

apar icio s'ha anat estenent pels camps abandona ts, marges de camins, vores 

de rius, erms humits, etc., de tota la Catalunya nordoriental. Es un áster 

naturalitzat, molt abundant i molt vistos quan floreix a la tardar; no obs

tant, cal assenyalar que presenta una gran varlabilitat tant morfológica com 

fenológica. Al Girones l'anomenen "setembres" a l'igual que d'altres especies 

d'ásters, possiblement perqué floreix a aquesta época. L'expansió de l'espé

cie es produeix per llavors i mitjan9ant reprodúcelo vegetativa per rebrots. 

Segons PETERSON & BAZZAZ (1978) el principal sistema de colonització deis 

indrets alterats és per llavors. 

A l'América del Nord Áster pilosus és una especie dominant en els 

primers estadis de la successió deis camps abandonats, principalment al 

segon i tercer any (BAZZAZ, 1968; PETERSON & BAZZAZ, l.c; BASKIN & BASKIN, 

1985). A Catalunya és també una planta colonitzadora deis conreus recent

ment abandonats. 

De la Península Ibérica sois ens consta del País Valencia (CARRETERO, 

1985b) i de Córdova (PUJADAS & HERNÁNDEZ, 1986). També la coneixem deis 

Paisos Baixos (MENNEMA, 1982, ADEMA, 1983) i d'ltália (VIEGI & al., 1974). 

En un principi i degut a la florado farqa ornamental d'áster pilosus 

haviem pensat que era una planta escapada deis jardins, pero tant per les 

informacions recollides com per la nostra experiencia sembla que la seva 

arribada al país s'ha produit de forma accidental, ja que no és una especie 

cultivada a Catalunya. Segons la classificacíó de KORNAS (1978) és un epe

cófit i un hemiagriófit. 

Dades blbliográfIquss i d'herbari 

BOLOS, O. DE 1952: (sub A. tradescantii) Girona. 
ESTEVE, F. 1955: (sub A. lateriflorus) Rodalies de la valí de Santa Creu. 
BOLOS, A. 4 O. DE 1961: (sub A, tradescantii) Des del sud de Figueres, 
Medinyá DG85, Bordils DG95, etc. fins a Girona DG84. 
BOLOS, O. DE & VIGO, J. 1979: (sub. A. lanceolatus) Vila-sacra EG08, entre 
Jafre de Ter i Colomers EG05, Mieres DG76, les Planes d'Hostoles DG65, Breda 
DG51, la Batllória DG61, Sant Celoni DG51. 
GIRBAL, J. 1984: Bescanó, Sant Gregori, Aiguaviva, Salt, Celrá. DG74-84-95. 
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BC 75946, Girona, IX-1932, Hno. CRISOGONO. 
Herb. SENNES, Girona, IX-1932, Hno. CRISOGOHO, (Pl. Esp. n? 8329, sub A. 
chrysogonD. 
BC 108412, Mañanes, 23-X-1949, O. DE BOLOS. 
BC 117297, Girona, 4-XI-1951, A. DE BOLOS. 
BC 135517, Medinyá, 23-X-1955, P. FOST I QUER et aJ. 
BC 135534, sota Figueres, 24-X-1955, P. FOST I QUER et al. 
BC 608391, el Catllar, VIII-1972, E. BATALLA. 

Dades proples 

ALT EKPORDA: Savata DG87, Orriols DG96, Figueres DG97, Pont de Molins DG98, 
Vilatenim DG98, L'Armentera EG06, Vila-sacra EG07, entre Castelló d'Empúries 
i Pau EG08, BAn EKPORDA: La Bisbal d'Empordá EG04, Verges EG05, Torroella 
de Montgrí EG15, GARRCrfXA: Olot DG56, Olot DG57, Santa Pau DG66, Mieres 
DG76, GIEOIES: Bescanó DG74, Porqueres DG76, Cassá de la Selva DG83, Girona 
DG84, Celrá DG85, Cornelia de Terri DG85, Sant Julia de Ramis DG85, Banyoles 
DG86, Llagostera DG93, Celrá DG95, Sant Jordi Desvalls DG95, MARESME: Tor
dera DG71, SELVA: La Cellera de Ter DG64, Amer DG65, Hostalric DG72, Ka<;anet 
de la Selva DG72, Sils DG72, Riudarenes DG73, Santa Coloma de Farners DG73, 
Vilobi d'Onyar DG73, Anglés DG74, Vidreres DG82, Caldes de Malavella DG83, 
Riudellots de la Selva DG83, VALLES ORIEHTAL: Sant Pere de Vilamajor DG41, 
Sant Celoni DG51. 

6.3. Áster squanatus (Sprengel) Hieron., Bot. Jarhb. 29: 19 (1900) 

=Conyza squamata Sprengel, Syst. Veg. 3: 515 (1826) 
= Conyza berteroana Phil. in Linnaea 28: 737 (1856) 
=Aster imbricatus Valp., Repert. Bot. Syst. 2: 571 (1843) 
=Aster linifolius Griseb., Symbolae: 178 (1879) non Torr. & Gray (1841) 
= Áster barcinonensis Senn. 
=Áster pseudobarclnonensis Senn. 
= CoDyzaDtbus squamatus (Sprengel) Tamamschian in Komarov, Fl. URSS 25: 
185-186 (1959) 
2n= 20 (YEO in TUTIS & al., 1976) 

Especie americana amb una gran área de distribució natural que va des 

de Texas fins a l'Argentina (DAVEAU, 1924). 

Fou assenyalada per primer cop a les terres mediterránies a l'any 1905 

per CUEFOD a Tunísia (DAVEAU, l.c). Posteriorment SESHEN la va recollir al 

delta del Llobregat a l'any 1912, en uns prats salats vora el mar. 

Aquesta composta ha demostrat ésser una gran colonitzadora, dones en 

menys d'un segle s'ha estés no sois per practicament tot Catalunya, amb ex-

cepció de les comarques pirinenques, sino també per tota la conca mediter

ránia. Podem trobar Áster squamatus en una gran varietat d'hábitats: prats i 

comunitats halófiles, vores de camins, erms, guarets, marges de rius, esta-

cions, ports, escombrarles, ruñes, regadius, camins entre els arrossars, etc. 

Tant es troba en comunitats naturals com totalment humanitzades, de manera 
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que segons la classificació de KORHAS (1968a) tant es pot considerar un 

agriófit com un epecófit. A Catalunya és una especie totalment naturalitzada 

amb una gran distribució. Floreix a fináis d'estiu i fructifica abundosament 

a la tardor, amb uns fruits petits fácilment transportables peí vent. 

De la resta de la Península Ibérica la coneixem del País Valencia (BOR-

JA, 1950), Asturias (5AVARRQ, 1979), País Base (ASEGIHOLAZA & al., 1984), 

Lleó (PUEHTE & al., 1985), Zamora (GIRALDEZ, 1986) i de Portugal, on va és

ser citada per primera vegada a l'any 1956 per VASCOHCELLOS 4 FRAHCO. 

També ens consta de les Balears (DUVIGHEAUD, 1979), de les Agores (PIHTO DA 

SILVA & PIHTO DA SILVA, 1974), de Franga -introduida vers 1914- (DAVEAU, 

l.c; GUIHET, 1936; JOVET, 1971; LIZET, 1981; etc), Italia -introduida des de 

1930- (VIEGI & al., 1974; HRUSKA & DELL'UOMO; 1981), Grecia, URSS (ZAHA-

RIADI, 1977) i Algéria (BERHER, 1973). 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

SEHHEH, Fr. 1917: (sub A. harcinonensís) El Prat de Llobregat BC 31620, 
BC 31621. 
SEHHEH, Fr. 1920: (sub A, pseudobarcínanensis) Barcelona, vores del Besos. 
SEHHEH, Fr. 1926: (sub A. squamatus var. ? barcinonensis) Castelldefels, el 
Far, Can Tunls; Besos BC 31623. 
SEHHEH, Fr. 1926; (sub A. squamatus var. pseudobarcinonensis) Barcelona (Pl. 
Esp. ne 3712). 
BOLOS, A. DE 1937-49: Banyoles. 
LLEHSA, S. 1945: Prop d'Hostalric 
BATALLA, E. & MASCLAHS, F. 1950: Tamarit BC 104702, BC 105844, al Catllar, 
Vila-rodona, Pont d'Armentera. 
BOLOS, A. a» O. DE 1950: Gavá, el Prat de Llobregat BC 113330, el Papiol, 
Rubí; Barcelona! (BC 31624, leg Fr. SECOHDAIRE, det. SEHHEH, ut A. 
pseudobarcinonensis'), vores del Llobregat (FOHT I QUER, BC 31619). 
ESTEVE, F. 1955: Plana de l'Alt Empordá. 
BRAUH-BLAHQUET, J. & BOLOS, 0. DE 1957: Lleida, Vilanova de la Barca, 
Alcoletge, Fraga. 
BOLOS, A. & O. DE 1961: Des de Bascara i Girona fins a Reus. 
MOHTSERRAT, P. 1962: Desembocadura de la Tordera, rodalies de Pineda, 
Calella, Sant Pol. 
MASCLAHS, F. 1966: Entre Boldú i Castell del Remei, la Granja d'Escarp, Bell-
lloc d 'Urgell, Almatret. 
MALAGARRIGA, H.T. 1971: Tarragona, el Vendrell, Montroig. 
BOLDU, A. 1975; Castelldans, Puiggrós, entre Arbeca i Belianes. 
MALAGARRIGA, H.T. 1976: Figueres, Pontos. 
MOLERO, J. 1976: Entre Margalef i la Bisbal de Falset. 
BALADA, R. et ai. 1977: Delta de l'Ebre. BF90-91, CFOO-01-10-11, CE09. 
MOLERO, J. 1977: Montblanc, Sant Pol. 
FOLCH, R. 1980: Comuna a l'área compresa entre la riera d'Alforja i el riu 
Ebre. BF92-93-94, CF02-04-05-12-13-14-23-24-25-34-35. Cambrils BC 628272. 
L'Hospitalet de l'Infant BC 628271. 
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MASALLES, R.M. 1983: Validara CF38, Vilaverd CF47, l'Espluga de Francoli 
CF48, Solivella CF59. 
GIRBAL, J. 1984: Girona, Bescanó, Sant Gregori, Porqueres, Sarria de Ter, 
Banyoles, Flassá, Viladasens. DG74-76-85-86-95. 

BC 31622, Barcelona, 21-IX-1922, Fr. SECOIÍDAIRE, 
BC 108798, BC 95843, Ivars d'Urgell, 2-X-1943, P. FONT I QUER. 
BC 110161, Porqueres, 27-VIII-1949, 0. DE BOLOS. 
BC 31622, País, lO-X-1954, A. DE BOLOS et al. 

Dades própies 

ALT PENEDES: Pontons CF76, Sant Marti Sarroca CF68, Sant 
Quinti de Mediona CF89, Vilafranca del Penedés CF97, Sant 
Sadurni d'Anoia CF98, Gélida DF08, L'Ordal DF08, ALT EMPOR
DA: Navata DG87, Boadella DG68, Agullana DG89, Bascara DG95, 
Orriols DG96, Sant Miquel de Fluviá DG96, Figueres DG97, 
Pont de Molins DG96, Vilabertran DG98, La Jonquera DG99, 
Sant Climent Sescebes DG99, E m p ú r i e s EG05, L'Armentera EG06, 
Castelló d'Empúries EG07, Empuriabrava EG07, Sant Pere Pes
cador EG07, Garriguella EG08, Perelada EG08, Vilajuiga EG06, 
Espolia EG09, L'Escala EG16, Empuriabrava EG17, Roses EG17, 
El Port de la Selva EG18, Llan<;á EGi9, Portbou EGi9, Cada-
qués EG26, ANOIA: Piera CF99, La Panadella CG60, Jorba CG70, 
Sant M a r t í de Tous CG70, Els Prats de Rei CG71, Calaf CG72, 
Igualada CG60, Entre Igualada i éls Prats de Rei CQ81, El 
Bruc CG90, ALT CAMP; Alcover CF46, La Riba CF47, Valls CF57, 
El Pía de Cabra CF58, Santes Creus CF67, Vilardida CF67, El 
Pont d'Armentera CF68, ALT URGELL: d i a n a CG65, Coll de 
N a r g ó CG67, BAGES: Saielles CG91, Callús CG92, Rajadell 
CG92, El Pala de Torroella CG93, Sú r i a CG93, Cardona CG94, 
Monistrol de Montserrat DGOO, El Pont de Vilomara DGOl, 
Manresa DGOi, Sant Vicen"? de Castellet DGOi, Manresa DG02, 
Navarcles -DG02, Sant Fruitós de Bages DG02, Sant Joan de 
Vilatorrada DG02, Balsareny DG03, Navars DG03, Mura DQll, 
Artes DGi2, Talamanca DG12, A v i n y ó DG13, Hoiá DG22, Santa 
Maria d'Oló DG23, BAIX CAMP: L'Almadrava CFi3, Vandellós 
(estació) CF23, L'Hospitalet de l'Infant CF24, Pratdip CF24, 
Mont-roig del Camp CF25, Cambrils CF34, Riudoms CF35, Alfor
ja CF36, Entre Prades i Albarca CF37, Reus CF45, La Selva 
del Camp CF46, BAIX EMPORDA: Platja d'Aro EQ02, Sant Feliu 
de Guíxols EG02, Sant Antoni de Calonge EG03, La Bisbal 
d ' E m p o r d á EG04, Bellcaire d ' E m p o r d á EG05, Jafre de Ter EG05, 
Parlavá EG05, Verges EG05, Albons EG06, Palamós EGi3, Pala
frugell EG14, País EGi4, L'Estartit EG15, Torroella de Hont-
grí EG15, BAIX EBRE: Roquetes BF82, Xerta BF83, L'Aldea 
BF91, B í t e m BF92, Tortosa BF92, Benifallet BF93, Tivenys 
BF93, Deltebre CFOO, Camarles CFOl, Deltebre CFOl, El Pere
lló CF02, L'Ampolla CF02, El Fangar CFll, L'Ametlla CFi2, 
BERGUEDA: Puig-reig DG04, Gironella DG05, Berga DG06, BAIX 
CINCA: Fraga BF79, Fraga BG70, BAIX HAESTRAT: Alcalá de 
Xivert BE66, Santa Magdalena de Polpís BE77, Benicarló BE87, 
V i n a r ó s BE68, B A R C E L O N É S : Barcelona (Montjuic) DF27, L'Hos
pitalet de Llobregat DF27, Barcelona (Tibidabo) DF28, Sant 



Just Desvern DF28, Vallvidrera DFE8, Barcelona (Hontjuic) 
DF37, Badalona DF38, Barcelona DF38, Sant Adriá de Besos 
DF38, BAIX PENEDES: Coma-ruga CF75, El Vendrell CF76, Sant 
Vicenq; de Calders CF75, La Bisbal del Penedés CF77, Lloren? 
del Penedés CF77, Calafell CF86, Cunit CF86, L'Arbo? CF86, 
Banyeres del Penedés CF87, BAIX LLOBREGAT: Begues DF07, 
Esparreguera DF09, Hartorell DF09, Olesa de Hontserrat DF09, 
Castelldefels DF16, Castelldefels DF17, Gavá DF17, Vilade
cans DF17, Cervelló DF18, Holins de Rei DFia, Sant Feliu de 
Llobregat DF18, Sant Vicen? deis Horts DF18, Vallirana DF18, 
Hartorell DF19, El Prat de Llobregat DF27, Collbató DGOO, 
CONCA DE BARBERA: L'Espluga de Francolí CF48, Hontblanc 
CF48, Solivella CF49, Sarral CF58, Rocafort de Queralt CF59, 
CAHP DE HORDEVRE: Sagunt YJ39, GARRAF: Cubelles CF86, Vila
nova i la Geltrú CF96, Sitges DF06, Vallcarca DF06, GARRI
GUES: Juneda CGIO, Arbeca CG20, Les Borges del Camp CG35, 
GIRONES: Bescanó DG74, Porqueres DG76, Cassá de la Selva 
DG83, Girona DG84, Celrá DG85, Hedinyá DG85, Sant Julia de 
Ramis DG85, Sarria de Ter DG85, Banyoles DG86, Celrá DG95, 
Sant Jordi Desvalls DG95, GARROTXA: Olot DG56, Olot DG57, 
Santa Pau DG66, Castellfollit de la Roca DG57, Sant Jaume de 
Llierca DG67, Hieres DG76, Besalú DG77, HORTA: Valencia 
YJ27, Pu?ol YJ38, HARESHE: Hontgat DF39, Alella DF49, El 
Hasnou DF49, Premia de Dalt DF49, Vilassar de Har DF49, 
Mataró DF59, Sant Andreu de Llavaneres DG50, Arenys de 
Har DG60, Sant Pol de Har DG60, Calella DG70, Halgrat de Har 
DG71, Tordera DG71, HONTSIANES; Alcanar BE89, Ulldecona 
BE89, Les Cases d'Alcanar BE99, Sant Caries de la Rápita 
BE99, Entre Santa Bárbara i Ulldecona BF80, Santa Bárbara 
BF81, Amposta BF90, Prop de Fregínals BF90, Amposta BF9i, El 
Poblenou del Delta CFOO, L'Encanyissada CFOO, Els Huntells 
CFIO, La Platjola CFIO, NOGUERA; Bellvís CGll, Balaguer 
CGi2, Térmens CG12, El Poal CG21, Linyola CG21, Bellcaire 
d'Urgell CG22, Camarasa CG23, Artesa de Segre CG34, Cubells 
CG34, Ponts CG44, Tiurana CG54, OSONA; Tona DG33, Vic DG34, 
Manlleu DG44, PLANA ALTA: Benicássim BE53, Orpesa BE54, 
Castelló de la Plana YK53, PLANA BAIXA; Almenara YK30, 
Xilxes YK40, Nules YK41, Vila-real YK42, PRIORAT: Cap?anes 
CFi5, Falset CFi5, RIBERA D'EBRE: El Cardó BF93, Híravet 
BF94, Benissanet CF04, Hora d'Ebre CF05, Hora la Nova CF05, 
SEGRIA: La Granja d'Escarp BF78, Aitona BF89, Seros BF89, 
Haíals BF98, Sarroca de Lleída BF99, Alcarrás BG90, Soses 
BG90 -RH.Hasalles-, Torres de Segre BG90, Albatarrec CGOO, 
Lleída CGOO, Lleída CGOl, Bell-lloc d'Urgell CGlí, Vilanova 
de la Barca CGli, Míralcamp CG20, SOLSONES: Entre Tora de 
Ríubregós í Ardévol CG73, Claríana de Cardener CG84, SEGAR-
RA; Cervera CG5i, Els Hostalets de Cervera CG61, SELVA; 
Hostalric DG62, La Cellera de Ter DG64, Amer DG65, Hostalríc 
DG72, Síls DG72, Santa Coloma de Farners DG73, VílobI d'O-
nyar DG73, Anglés DG74, Blanes DG8i, Lloret de Har DG81, 
Vídreres DG82, Caldes de Halavella DG83, Ríudellots de la 
Selva DG83, Tossa de Har DG91, TARRAGONES: Salou CF44, Víla-
seca de Solcína CF45, Vílallonga del Camp CF45, Tarragona 
CF55, La Pobla de Malfumet CF56, Altafulla CF65, Torredem-
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barra CF65, Salomó CF65, TERRA ALTA: Horta de Sant Joan 
BF73, Batea BF75, Bot BF84, Gandesa BF84, Villalba deis Ares 
BF65, El Pinell de Brai BF94, URGELL: Tornabous CG3i, La 
Fuliola CG3E, Tárr e g a CG4i, Agramunt CG42, VALLES ORIENTAL: 
Martorelles de Baix DF39, Mollet del Valles DF39, Canovelles 
DG30, Montmeló DG30, El Figueró DG31, Granollers DG40, Car
dedeu DG41, La Garriga DG41, Llinars del Valles DG50, L l i 
nars del Valles DG51, Palautordera DG51, Sant Celoni DG5i, 
Gualba de Dalt DG52, Gualba de Baix DG51, VALLES OCCIDENTAL: 
R u b í DF19, Gerdanyola del Valles DF29, Sabadell DF29, Sant 
Quirze del Valles DF29, Monteada i Reixac DF39, Santa Perpe
tua de Mogoda DF39, Vacarisses DGOO, Terrassa DGIO, Vilade-
cavalls DGIO, Castellar del Valles DG20, Sabadell DG20, Sant 
Lloren? Savall DG21, Caldes de Montbui DG30. 

EIBEH^ 

A Catalunya s'han assenyalat dues especies híbrides d'Aster cultivades i 

subspontánies o bé naturalitzades. Aqüestes son: A. x salignus Villd. i A. x 

versicolor Villd. Ambdues son desconegudes en estat silvestre i el seu 

origen cal buscar-lo ais jardins; segurament son especies hibridogénlques i 

un deis pares és Áster novi-belgii. Per tant, formen part d'aquest grup de 

taxa d'origen híbrid, taxonómieament tant complicat i inclós sovint dins A. 
novi-belgii s.l. 

Com ja s'ha comentat abans A. novi-belgii és una especie molt variable, 

rao per la qual de vegades és molt difícil saber quan s'acaba aquesta espe

cie i quan en comenta una d'origen híbrid formada a partir d'ella. Per 

aquest motiu, fins que no hi hagi uns carácters prou clars per a poder dis-

tingir les diferents especies, creiem convenient deixar els exemplars possi

blement hibridógens dins d*A, novi-belgii s.l., sense assignar cap categoria 

d'hibrid interespecífie. ~ 

6.4. Áster x salignus Villd., Sp. Pl. 3: 2040 (1803) 

=A. lanceolatus Villd. x A. novi-belgii L. 
2n= 18 (FEDOROV, 1974) 

SEFHEH, Fr. 1929a: Cultivat i subspontani. 

6.5. Áster x versicolor Villd., Sp. Pl. 3: 2045 (1803) 

=A. laevis L. x A. novi-belgii L. 

=A. laevigatus Lam., Eneycl. 1: 307 
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Comprovant les sinonímies hem trobat que Index Kewensis dona A. laevi-
gatus Lam. con sinónim á'A. novi-belgii L., mentre que per Flora Europaea ho 

és á'A. X versicolor Villd. Segons l'Index Kewensis A. laevigatus Villd. és 

sinónim á'A. x versicolor Villd., mentre que aquest últim sinónim no consta 

a Flora Europaea. 

SEITNEH, Fr. 1929a: (sub A. laevigatus) cultivat i subspontani. 
VIGO, J. 1976: Voltants de l'Illa BC 605487, Campdevánol, Plañóles, Aigües de 
Ribes, Ribes de Freser. 
SORIAKO, I. 1984: Afores de Bagá. 

7. Balsaaita Miller 

Genere monotípic orlginari d'Europa i del SV d'Asia (MABBERLEY, 1987). 

7.1. Balsaaita aajar Desf. Actes Soc. Hist. Nat. París 1: 3 (1792) 

= Tanacetujn balsaaita L., Sp. Pl.: 845 (1753) 

= Cbrysanthemum balsaaita (L.) Baillon, non L. 
= Fyrethrum majus (Desf.) Tzvelev 
N.V.: herba de Santa Maria 
Ic: FONT I QUER, 1976: 814 

Especie originaria del SV d'Asia: Armenia, Asia Menor, Pérsia (FONT I 

QUER, 1976; HEYVOOD in TUTIN & al., 1976). Aquesta composta és cultivada 

d'antic com planta medicinal (FONT I QUER, l.c.) i també s'ha utilitzat per 

aromatitzar licors (COMPANYO, 1864). 

En l'actualitat es cultiva poc i alguna vegada és troba escapada en 

ambients ruderals prop deis nuclis de població. Ens consta naturalitzada a 

4 localitats catalanes: Toses (DG18), Taüll (CH20), Ulldemolins (CF27) i 

Coll d'Alforja (CF26). Floreix a fináis d'estiu i comengaunents de tardor. 

També está naturalitzada a Lleó (PUENTE & al., 1985), així com a Italia 

(VIEGI & al., 1974), Franca, Txecoslováquia, Rússia (HEYVOOD, l.c.) i América 

del Nord (BAILEY, 1976). 

Dades bibliográfiques 1 d'herbari 

COMPANYO, L. 1864: (sub Tanacetum balsamita) Vers la Jonquera, valí de 
Fillols. 
MOLERO, J. 1979: (sub Tanacetum balsamita) Ulldemolins BCF 28061. 
VIGO, J. 1976: Toses DG18, BC 619089, BC 619126. 
NINOT, J.M. 1984: Taüll CH20. 
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8. Bidens L. 

Aquest genere consta d'unes 60-75 especies distribuidos per les regions 

cálides i temperades del món (D'ARCY, 1975; CHITTENDEN, 1986). Les especies 

de Bidens es caracteritzen per ésser plantes epizoocores, ja que presenten 

diáspores amb arestes. 

8.1. Bidens áurea (Aitón) Sherff, Bot. Gaz. 59: 313 (1915) 

2n= 72 (TUTIN in TUTIN & al., 1976) 

Composta natural de la part sud de 1'América del Nord i d'América Cen

tral: sud d'Arizona, Méxic i Guatemala, on viu en prats, camps i marges, en 

sóls eutrófics, humits i profunds; a Méxic arriba fins ais 2700 m d'altitud 

(MALATO-BELIZ, 1959). 

A Catalunya és una especie que s'está expansionant i es troba en vies 

de naturalització. Els primers testimonis son uns plecs d'herbari recollits 

a Barcelona i a Hostalric els anys 1963 i 1965, respectivament, per VIGO. La 

introdúcelo d'aquesta especie possiblement.té relacló amb els movlments co

merciáis, pero no sabem exactament quan ni on es va produir. En l'actualitat 

coneixem aquesta especie d'unes deu localitats situades a la meitat oriental 

del país, tant en comarques litorals com continentals. Es fa ais marges de 

camins, jardins semlabandonats, erms, enrunalls, marges de riereis, etc., pe

ro sempre en llocs amb sol humífer i humit. Fa uns capítols grans amb lígu-

les blanques a fináis de tardor, fructificant tot seguit. CALDUCH (1973) diu 

que no s'obtenen fruits madurs d'aquesta especie al Llevant peninsular, de 

manera que la reprodúcelo és només vegetativa, mentre que aquí a Catalunya 

sí que fructifica. No obstant, no hem comprovat la fertilitat.de les llavors. 

Sembla una planta molt invasora dones un cop s'estableix en un lloc es va 

estenent principalment mitjan(;ant rizomes i forma comunitats prácticeiment 

monoespecífiques. En el cas de que l'lndret sigui alterat i els rizomes 

slguln fraccionats, cada tros dona lloc a una nova planta i , per tant, 

forma una nova colonia. Es un epecófit 1 un hemiagriófit sensu KORNAS 

(1978) 1 és possible que en pocs anys estigui naturalitzada. 

De la Península Ibérica es coneix de Portugal, on fou descoberta per 

MALATO-BELIZ (1959a). També ens consta de Múrela (ALCARAZ, 1983), del País 

Base (ASEGINOLAZA & al., 1984), Astúries (LAINZ & al., 1979; DÍAZ & FERNAN

DEZ, 1979), Santander (LAINZ & al., 1979), Granada (MARTÍNEZ & MOLERO, 
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1983), Córdova, Huelva, Málaga (GALLEGO, 1981), Sevilla (RUI2 & al., 1984) i 

Castelló (CALDUCH, 1973). A Fran9a sembla que la primera cita és de l'any 

1871 de Burdeus (DEBRAY & JALLU, 1965); també es coneix d'ltália (TUTIIT, 

l.c). 

Dades blbliográfiques i d'herbari 

VIGO, J. 1976: Barcelona BC 373803, rodalies d'Hostalric BC 596397. 
CASASAYAS, T. 1984: Barcelonés, Valles Occidental. 

Dades próples 

ALT EMPORDA: Ma(;anet de Cabrenys DG79, BAGES: Avinyó DG13, BAU LLOBREGAT: 
el Prat de Llobregat DF27, BARCELOIES: l'Hospitalet de Llobregat DF27, Bar
celona (Pedralbes) DF28, Barcelona DF38, Sant Andreu DF38, MARESME: Premia 
de Dalt DF49, VALLES OCCIDEITAL: Terrassa DGIO, VALLES ORIEITAL: Gualba de 
Dalt DG52. 

8.2. BídeDS frtmdosa L., Sp. Pl.: 832 (1753) 

=BldeBs melanocarpa Vieg. 
Ic: SIERRA, 1979: 299 
2n= 48 (TUTU in TUTIN & al., 1976) 

Especie originaria de la part atlántica de l'América del Nord, on creix 

ais hábitats oberts, ais erms i conreus amb sol humit (GRAY'S, 1950). 

La data mes antiga que testimonia la presencia d'aquesta especie a 

Europa és de l'any 1762 quan GOUAN l'assenyala naturalitzada al Jardín des 

Plantes de Montpeller (THELLUNG, 1912); no obstant, els botánics posteriors 

no la citaren mai fora d'aquest jardí botánic. PARLATORE va trabar aquesta 

especie adventicia a Palermo a l'any 1834 (SCHUMACHER, 1941). Pero va ésser 

a fináis del segle XIX i comeníaments del XX que aquest Bidens fou citat 

abundantment deis marges deis rius de l'Europa Central (LHOTSKA, 1966). 

Davant la distribució tant amplia d'aquesta planta, sembla que la seva 

introdúcelo cal buscar-la mes enrera del 1762. En l'actualitat la citació 

mes antiga que es coneix de Bidens frondosa en estat adventici és de l'any 

1777 i es deu a KROCKERS, quan l'assenyala al marge del riu Odra a Vroclau, 

Polonia, (LHOTSKA, l.c). Possiblement aquesta composta va ésser confesa amb 

alguna altra especie durant tot el segle XIX i fou a fináis d'aquests segle 

i comen<;aments del XX que els botánics la varen reconéixer, d'aqui el gran 

nombre de citacions noves en poc temps. 

Aqui a Catalunya també hi ha hagut confusió entre especies, especial

ment entre B. frondosa i B. tripartita. Basant-nos en el material d'herbari 
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es veu que al segle passat aquest últim taxon era molt mes abundant que B. 
frondosa. Pero sembla que és a partir d'aquest segle que aquest Bidens 

americá ha comeníjat a expandir-se de forma important. SIERRA (1979) revi-

sant l'herbari de l'Instltut Botánic de Barcelona va trobar molts exemplars 

de Bidens frondosa sota el nom de B. tripartita, Els especímens mes antics 

d'aquesta composta americana que es troben a l'herbari abans esmentat son 

del Maresme, recol.lectats per MONTSERRAT a l'any 1944. 

En l'actualitat B. frondosa és una especie totalment naturalitzada a 

Catalunya, presentant una gran distribució a la part nordoriental, mentre 

que a les comarques Ileidatanes sembla restringida al curs del riu Segre i 

ais marges deis canals, i a les contrades tarragonines apareix principal

ment ais marges del riu Ebre. Viu ais arenys i a les vores deis rius, rie

res, séquies, marges humits de camps i camins, terrenys erms mes o menys 

embassats, etc., sempre en sóls humits i eutrófics. Floreix i fructifica 

abundosament a fináis d'estiu i a la tardor. Segons la classificació de 

KORNAS (1978) és un hemiagriófit i un epecófit. 

El sistema d'introducció és molt difícil d'establir, tenint en compte que 

no ha estat cultivat. Les possibilitats son nombroses: engantxat ais panta-

lons, sabates o al cotxe d'un turista; transportat pels ocells migradors; 

introduit amb els embalatges de mercaderies, etc. Un cop introduit l'expan

sió s'ha fet per una banda mitjan(;ant l'aigua, per l'altra a través d'ocells, 

pescadors, ca(;adors, botánics, etc. 

De la Península Ibérica ens consta de Portugal (BARRETO, 1959; MALATO-

BELIZ, 1980) i segons TUTIN (l.c.) está naturalitzat a totes les parts V, S 

i G d'Europa. 

Dades bibliográfiques í d'herbari 

MONTSERRAT, P. 1962: (sub B. tripartita) Mataró BC 619003, BC 619004, 
BC 619005 i Pineda. 
MOLERO, J. 1977: Sant Pol de Mar. 
SIERRA, E. 1979: Caldes de Malavella BC 625558. Sant Pol de Mar (MONT
SERRAT, BC 619006), Montseny, riera d'Arbúcies (A. & 0. DE BOLOS, 
BC 108675), Osor (A. & 0. DE BOLOS, BC 124325), País (A. & O. DE BOLOS, 
BC 130788), Medinyá (P. FONT I QUER et ai,, BC 135514), Sant Pol de Mar (0. 
DE BOLOS, BC 144559). 
FOLCH, R. 1980: Tortosa BF92, BC 628232. L'Hospitalet de l'Infant CF24 (RI-
VAS G. & RIVAS M.). 
MOLERO, J. & ROVIRA, A.M. 1983: Delta de l'Ebre CFll, BCF 30798. 
BLANCHE, C. et al. 1984: Requesens DG99. 
GIRBAL, J. 1984: Bescanó, Sant Gregori, Ginestar, Sant Andreu Salou, Salt, 
Girona, Sant Julia de Ramis, Bordils. DG74-75-83-84-85-95. 



BC 135527, Bascara, 24-X-1955, P. FOFT I QUER et al. 
BC 631096, vora Cahors, 21-IX-1979, 0. DE BOLOS. 
BC 640619, Sarria de Ter, 3-X-1982, J. BOU & R.M. MAHOBEHS. 

Dades próplss 

ALT EKPORDA; Sant Kiquel de Fluviá DG96, Figueres DG97, Pont de Kolins 
DG98, la Jonquera DG99, l'Armentera EG06, Castelló d'Empúries EG07, Sant 
Pere Pescador EG07, Perelada EG08, BAGES: el Pont de Vilomara DGOl, Manresa 
DGOl, Sant Vicen? de Castellet DGOl, BAH EBBB: Xerta BF83, Benifallet BF93, 
BAII EMPORDA: Platja d'Aro EG02, Sant Antoni de Calonge EG03, la Bisbal 
d'Empordá EG04, Verges EG05, Palamós EG13, País EG14, Torroella de Montgrí 
EG15, BAn LLOBREGAT: el Prat de Llobregat DF27, GAEROTIA: les Preses DG56, 
Olot DG57, Castellf ollit de la Roca DG67, Besalú DG77, GIBOIES: Bescanó 
DG74, Girona DG84, Medinyá DG85, Sant Julia de Ramis DG85, Esponellá DG86, 
Sant Jordi Desvalls DG95, MARESME; Mataró DF59, Sant Pol de Mar DG60, Mal
grat de Mar DG71, Santa Susanna DG71 -J.Llistosella-, Tordera DG71, MOIT-
SIAIBS; l'Encanyissada CFOO, lOGUERA: Balaguer CG12, Camarasa CG23, Artesa 
de Segre CG34, RIBERA D'Ebre: Kiravet BF94, Kóra d'Ebre CF05, Kóra la Fova 
CF05, SEGELA: la Granja d'Escarp BF78, Aitona BF89, Torres de Segre BG90, 
SELVA: Hostalric DG62, la Cellera de Ter DG64, Osor DG64, Amer DG65, Hos
talric DG72, Anglés DG74, Tossa de Kar DG91, VALLES DRIEFTAL: Kontmeló 
DG30, Sant Celoni DG51, Gualba de Dalt DG52, Sant Fe del Kontseny DG52. 

8.3. Bldens pilosa L., Sp. Pl.; 832 (1753) 

=Bideas leucantba Villd., Sp. Pl. 3: 1719 (1803) 
=Bidens abortiva Schum. & Thonn. 
=Kerneria pilosa <L.) Lowe 

2n= 72 (TUTIF in TUTIF 8i al., 1976) 

Especie nativa del Fou Món. Segons D'ARCY (1975) és originaria de la 

regió del Carib, mentre que per TUTIF (l.c.) i HAFF (1984) prové d'América 

del Sud. En l'actualitat, pero, está estesa per gran part de les regions 

temperades i tropicals del món (D'ARCY, l.c). A l'Africa tropical és una 

mala herba deis conreus i deis conreus abandonats, on forma part de 1'ali

anza BidentioB pilosae Lebrun in Mullenders 1949 (LEOFARD, 1952). Al FV de 

l'Argentina és una planta molt comuna i envaeix tots els sois alterats. Rep 

els noms d"'amor seco" 1 "amor de viejo" (MARTIFEZ, 1981). 

Es un vegetal molt mes termófil que 1'anterior, de forma que a Cata

lunya sois apareix molt escadusserament 1 és molt Inconstant. A Barcelona 

es va trobar per primer cop a l'any 1951, en auablents ruderals (BOLOS & 

MARCOS, 1953), pero va desaparéixer amb els freds de 1956. Posteriorment 

SIERRA l'ha tornat a trabar a Montjui'c, pero sempre de forma efímera (BOLOS 

& VIGO, 1979). FOLCH (1980) l'assenyala del Baix Camp, deis regadius de Riu

decols (CF35) i posteriorment sois l'hem trobat a la comarca de la Selva, 
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a Blanes (DG81). Es un efemeróf it sensu KORNAS (1978) i a Catalunya cal 

considerar-la com una especie adventicia casual. 

De la Península Ibérica és conegut del País Valencia (BOLOS & VIGO, 

1979; CARRETERO, 1985b), de Santiago de Compostela (IZCO & al., 1985), de 

Málaga (BOLOS & MARCOS, l.c; APARICIO & SILVESTRE, 1985), Granada (MARTÍ

NEZ & al., 1979) i Portugal (in BC). L'hem vist molt abundant en indrets 

ruderals de les (^náries occidentals. També ens consta de les Azores (PINTO 

DA SILVA & PINTO DA SILVA, 1974), de la Península del Sinaí (DANIN & al., 

1982), així com també d'Italia (VIEGI & al., 1974), Bélgica (VISE, 1958), 

Alemanya (in BC) i Txecoslováquia (TUTIN, l.c.) 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

BOLOS, O. DE & MARCOS, A. 1953: Barcelona BC 96465, BC 123962, BC 119241. 
BOLOS, O. DE & VIGO, J. 1979: Barcelona. 
FOLCH, R. 1980: Riudecols CF35, BC 628231. 

8.4. Bidens subaltemans DC, Prodr. 5; 600 (1836) 

=Bidens bipinnata auct. cat., non L. 

2n= 48 (FEDOROV, 1974) 

Composta originaria de 1'América del Sud: nord d'Argentina, Uruguai, Pa-

raguai, Bolívia i sur del Brasil, on és una especie ruderal que es fa ais 

marges de camins i en terrenys alterats, essent menys freqüent que B. 
pilosa (MARTÍNEZ, 1981; SAENZ, 1981). Com l'espécie precedent, en la seva 

área de distribució natural rep els noms d"'amor seco" i "amor de viejo". 

A Catalunya aquest Bidens ha estat confós fins fa poc amb una especie 

molt propera, B. bipinnata L. (BOLOS & VIGO, 1979). 

Els botánics del segie passat (COLMEIRO, 1846; COSTA, 1877; etc.) sois 

parlen de Bidens tripartita i de B. cemua. No obstant, COMPANYO (1864) 

parla de Kerneria bipinnata a la plana del Rosselló; no sabem si es referia 

a B. bipinnata o bé a £. si/baJternans. Sembla que la primera vegada que es 

va recol.lectar aquesta planta a Catalunya fou a l'any 1935 a la comarca del 

Maresme (MONTSERRAT, 1962). 

En l'actualitat aquesta composta americana es troba naturalitzada i és 

molt comuna a tota la franja oriental de Catalunya, des de l'Alt Empordá 

fins al Baix Ebre, essent mes abundant a la meitat meridional. Forma part 

tant de comunitats ruderals com arvenses. Creix ais marges de camins, erms, 

estacions de tren, ruñes, rieres, arenys deis rius, vinyes, garroferars i 
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d'altres conreus de seca, generalment en sóls secs i no massa profunds. 

Floreix i fructifica abundosament a fináis d'estiu i a la tardor. Es un 

epecófit segons la classificacíó de KORHAS (1978). 

De la resta de la Península Ibérica sois ens consta del País Valencia, 

on viu ais mateixos indrets que aquí. DUVIGNEAUD (1976) la indica de Bélgi

ca i TÜTIH (l.c.) només dona aquesta especie naturalitzada a Espanya i a 

Franfa. 

Dades blbliográf iques 1 d'herbari 

COMPAHYO, L. 1864: (sub Kemeria bipinnata) Tota la plana del departament 
deis Pirineus Orientáis. 
BATALLA, E. & MASCLANS, F. 1950: (sub Kemeria bipinnata) La Pobla de Mon-
tornés BC 104679. 
BOLOS, A. & O. DE 1950: (sub Kemeria bipinnata) Vallcarca, Garraf, Barcelona 
BC 97707, BC 101228. 
BOLOS, A. & 0. DE 1961: (sub B. bipinnata) Arles, Medinyá, Olot i la Canya, 
Campins, la Batllória, Sant Pol de Mar, Sant Vicen? de Calders, Altafulla, 
Reus, etc. 
MONTSERRAT, P. 1962: (sub B. bipinnata) Torrents de Mataró BC 620686, 
Argentona BC 619009, Sant Pol BC 619011, Tordera, etc. Dosrius BC 619008. 
VIVANT, J. 1970: (sub B. bipinnata) Tarragona. 
MOLERO, J. 1976: (sub B. bipinnata) Alforja, Riudecols, les Irles, Porrera, 
Falset, Cornudella BCF 112362, Gratallops i Lloá CF16-26. 
BALADA, R. et al. 1977: (sub B. bipinnata) Delta de l'Ebre CFOO. 
BOLOS, O. DE & VIGO, J. 1979: Des d'Olot BC 145749, la Canya BC 145724, fins 
al nord del país valencia. 
FOLCH, R. 1980; Cambrils, Montbrió, Mont-roig, l'Hospitalet BC 628230, 
Pratdip, Vandellós, l'Ametlla, el Perelló, l'Ampolla, Tortosa, Mora la Nova, 
etc. BF92, CF05-02-12-13-14-23-24-25-34-35. 
MASALLES, R. M. 1983: Vimbodi CF38. 
GIRBAL, J. 1984: Bescanó DG74, Flagá DG95. 

BC 108640, Cubelles, lO-X-1948, P. FONT I QUER et ai. 
BC 130364, entre Barcelona i Badalona, lO-X-1954, A. & O. DE BOLOS. 
BC 608377, el Catllar, X-1972, E. BATALLA. 
BC 628430, Arbúcies, 27-IX-1978, E. SIERRA-RAFOLS. 

Dades próples 

ALT CAMP: Alcover CF46, la Riba CF47, Valls CF57, el Pía de Cabra CF58, 
Rodonyá CF67, Santes Creus CF67, el Pont d'Armentera CF68, ALT EMPORDA: 
Bascara DG96, Sant Miquel de Fluviá DG96, Figueres DG97, Pont de Molins 
DG98, Capmany DG99, l'Armentera EG06, Empuriabrava EG07, Garriguella EG08, 
Vilajuíga EG08, Empuriabrava EG17, Portbou EG19, ALT PENEDES: Santa Marga-
rida i els Monjos CF87, Sant Marti Sarroca CF88, Vilafranca del Penedés 
CF97, Sant Sadurní d'Anoia CF98, l'Ordal DF08, BAGES: Monistrol de Montser
rat DGOO, Sant Vicen? de Castellet DGOl, Manresa DG02, BAU CAKP: l'Almadra-
va CF13, Vandellós (estació) CF23, l'Hospitalet de l'Infant CF24, Pratdip 
CF24, Mont-roig del Camp CF25, Cambrils CF34, Les Borges del Camp CF35, 
Riudecols CF35, Riudoms CF35, Alforja CF36, Reus CF45, Castellvell del Camp 
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CF46 -JM.iriHOT-, la Selva del Camp CF46, BAIX EBRE: Boquetes BF82, Xerta 
BF83, l'Aldea BF91, Tortosa BF92, Deltebre CFOO, Camarles CFOl, el Perelló 
CF02, l'Ampolla CF02, prop d'El Fangar CFll, l'Ametlla CF12, BAIX EKPOEDA: 
Verges EG05, BAH LLOBREGAT: Begues DF07, Martorell DF09, Castelldefels 
DF16, Castelldefels DF17, Torrelles de Llobregat DF17, Kolins de Rei DF18, 
Martorell DF19, el Prat de Llobregat DF27, Collbató DGOO, BAEl MAESTRAT: 
Santa Magdalena de Polpís BE77, BAIX PBIEDES: Coma-ruga CF75, el Vendrell 
CF76, Sant Viceni; de Calders CF76, Lloren? del Penedés CF87, BABCELÜIES: 
Barcelona (Montjuic) DF27, Barcelona (Tibidabo) DF28, Barcelona (Montjuic) 
DF37, Barcelona (DF38), Sant Adriá de Besos DF38, (X)ICA DE BARBERA: Mont
blanc CF48, Barbera de la Conca CF58, GARRAF: Vilanova i la Geltrú CF96, 
Sitges DF06, GAKROTXA: Olot DG56, Santa Pau DG66, Besalú DG77, GIROIES: 
Bescanó DG74, Cassá de la Selva DG83, Girona DG84, Celrá DG85, Esponellá 
DG86, Celrá DG95, MARESME: Alella DF49, el Masnou DF49, Premia de Dalt DF49, 
Mataró DF59, Sant Andreu de Llavaneres DG50, Arenys de Mar DG60, Canet de 
Mar DG60, Sant Pol de Mar DG60, Tordera DG71, MOITSIAIES: les Cases d'Al
canar BE99, PLAIA ALTA: Benicássim yK53, PRIORAT: Falset CF15, Gratallops 
CF16, RIBERA D'EBRE: Benissanet CF04, SELVA: Hostalrie DG62, Hostalrie DG72, 
Santa Coloma de Farners DG73, Blanes DG81, Santa Ceclina DG82, TARRAGOIES: 
Salou CF44, Vila-seca de Solcina CF45, Vilallonga del Camp CF46, Tarragona 
CF55, la Pobla de Malfumet CF56, Altafulla CF65, Torredembarra CF65, la leu 
de Gaiá CF66, TERRA ALTA: Horta de Sant Joan BF73, Gandesa BF84, VALLES 
OCXÍIDEITAL; Cerdanyola del Valles DF29, Monteada 1 Reixae DF39, Santa 
Perpetua de Mogoda DF39, Terrassa DGIO, Castellar del Valles DG20, Sabadell 
DG20, VALLES ORIEITAL: Martorelles de Baix DF39, Mollet del Valles DF39, 
Montmeló DG30, el Figueró DG31, Granollers DG40, Llinars del Valles DG50, 
Llinars del Valles DG51, Gualba de Dalt DG52, Gualba de Baix DG61. 

9. Caléndula L. 

Genere que compren 15-20 especies originarles de la regió mediterránia 

fins a Pérsia, Europa Central i illes Canáries (BAILEY, 1976; HAARKAF & 

MEYLAH, 1982; CHITTEHDEH, 1986). 

9.1. Caléndula officinalis L., Sp. Pl.: 921 (1753) 

n.v.: boixae 
Ic: FOHT I QUER, 1976: 832 
2n= 28, 32 (SAHCHEZ-MOHGE, 1981) 

El boixae no es coneix en estat silvestre sino que es pensa que és una 

millora hortícola a partir d'alguna especie no llunyana a C. arvensis (FOHT 

I QUER, l.c). Ho obstant, BALL pensa que és originar! de la regió situada 

entre Tetuan i Tánger (OHLE, 1974). 
Tal com diu STORK (1983) el capítol del boixae és un auténtic rellotge: 

s'obre al matí i es tanca al vespre o bé amb el mal temps. Aquesta planta 
és coneguda d'antic per les seves virtuts medicináis. Les flors ligulades, 

grogues o taronges, s'utilitzen en tisanes, banys o d'altres formes contra 
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moltes afeccions; també donen un colorant groe, i un cop seques poden subs

tituir al safra. A l'Edat Mitjana les fulles també es menjaven en amanides. 

QUER (1762) l'assenyala cultivada ais jardins de gairebé tot Espanya. 

En l'actualitat a Catalunya és una especie molt cultivada, tant les formes 

de flors senzilles com les de flors dables. Generalment les formes amb 

flors senzilles s'autoperpetuen de llavor i es poden trobar escapades de 

cultiu prop deis jardins, en erms, enrunalls, escombrarles, marges deis rius, 

etc. Els boixacs apareixen subspontanis a gran part de Catalunya, tant en 

localitats de térra baixa com de muntanya mitjana. La seva florado comenta 

ben aviat (febrer-marg) i es perllonga durant prácticament tot l'any; la 

reprodúcelo és fácil de llavor. 

MEIKLE (in TUTIH & al., 1976) la dona naturalitzada a les parts meri

dional i occidental d'Europa (Azores, Gran Bretanya, Espanya, Italia) 1 com a 

casual arreu. 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

COSTA, A.C. 1877: Montserrat. 
MARCET, A. 1904a: Montserrat. 
FONT I QUER, P. 1914: Montserrat. 
CADEVALL, J. et al. 1919-31: Montserrat 1 Sant Salvador, sobre Olesa. 
MONTSERRAT, P. 1962: Cordillera litoral catalana, zona compresa entre els 
rius Besos i Tordera. 
LLANSANA, R. 1976: Balaguer CG13. 
MOLERO, J. 1976: Ulldemolins BCF 112413, CF27; Mas de Solerás BCF 112412, 
CF17; Vilella Baixa, Scala Del CF16. 
BALADA, R. et al. 1977: Delta de l'Ebre CFIO. 
MASALLES, R.M. 1983: Blancafort CF48, Solivella CF49. 
VIGO, J. 1983: El Baell, Ribes. DG28-38. 
GIRBAL, J. 1984: Bescanó, Salt, Girona, C^elrá. 
CARRERAS, J. 1985: Sort CG49. 

BC 614545, Barcelona, 12-X-1871, ex herb. A.C. COSTA. 
BC 32674, Montserrat, 16-VII-1917. P. FONT I QUER. 

Dades própies 

ALT PENEDES: Pontons CF87, Sant M a r t í Sarroca CF88, ALT 
EMPORDA: Navata DG87, L'Armentera EGG6, V i l a - s a c r a EG07, 
Perelada EG08, ANOIA: Sant M a r t í de Tous CG70, Santa Maria 
del C a m í CG70, Els Prats de Rei CG71, Igualada CG80, El Bruc 
CG90, ALT CAMP: Cabra del Camp CF58, Santes Creus CF67, El 
Pont d'Armentera CF68, ALT URGELL: Ba s s e l l a CG55, Ogern 
CG65, A d r a l l CG68, Montferrer CG78, La Seu d'Urgell CG79, 
BAGES: S ú r i a CG93, Monistrol de Montserrat DGOO, Montserrat 
DGOO, Manresa DGOi, Sant Vicenq de C a s t e l l e t DGOi, Manresa 
DG02, Navarcles DG02, Sallent DG03, Avi n y ó DGi3, La Rovirola 
DGi3, M o i á DG22, BAIX EBRE: Tortosa BF92, B e n i f a l l e t BF93. 
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El Perelló CF02, BERGUEDA: Entre Navars i l'Ametlla de 
Merola DG03, La Pobla de L i l l e t DG17, BARCELONÉS: Barcelona 
(Tibidabo) DF28, Barcelona DF38, BAIX PENEDES: Sant Vicenq 
de Calders CF75, Cunit CF66, BAIX LLOBREGAT: Martorell DF09, 
Gavá DF17, Molins de Rei DF18, Vallirana DFi8, El Prat de 
Llobregat DF27, Collbató DGOO, BAIXA CERDANYA: Bellver de 
Cerdanya CQ99, Bolvir DG09, Puigcerdá DGi9, Llívia DHiO, 
CONCA DE BARBERA: Vilanova de Prades CF27, Vimbodí CF38, 
Montblanc CF46, Barbera de la Conca CF56, Rocafort de Que
ra l t CF59, GARRAF: Vilanova i la Gelti-ú CF96, Sitges DF05, 
GIRONES: Bescanó CG74, GARROTXA: Bianya DG57 -X. Oliver-, 
Castel1follit de la Roca DG67, Besalú DG77, MARESME: El 
Masnou DF49, Mataró DF59, Sant Andreu de Llavaneres DG50, 
HONTSIANES: Amposta BF90, NOGUERA: Balaguer CG12, Térmens 
CG12, Linyola CG21, Bellcaire d'Urgell CG22, Camarasa CG23, 
Artesa de Segre CG34, Ponts CG44, Tiurana CG54, PRIORAT: 
Falset CF15, La V i l e l l a Baixa CF16, Ulldemolins CF27, RIBERA 
D'EBRE; Hiravet BF94, Mora la Nova CF05, RIPOLLES: Vidrá 
DG46, Camprodon DG58 -X.Oliver-, SEGRIA; Torres de Segre 
BG90, Lleida CGOl, Be l l . l l o c d'Urgell CGll, Vilanova de l a 
Barca CGll, SOLSONES: Solsona CG75, SEGARRA: Cervera CG51, 
Tarroja CG52, Sant Guim de Freixenet CG61, SELVA: Amer DG65, 
Lloret de Har DG81, Tossa de Har DG91, TARRAGONES: Salou 
CF44, Tarragona CF55, Alt a f u l l a CF65, TERRA ALTA: Horta de 
Sant Joan BF73, Gandesa BF64, Corbera BF85, URGELL: Torna-
bous CG31, Agramunt CG42, VALLES ORIENTAL: Hontmeló DG30, El 
Figueró DG31, Aiguafreda DG32, Cardedeu DG40, Granollers 
DG40, Llinars del Valles DG50, Sant Celoni DG51, VALLES 
OCCIDENTAL; Rubí DF19, Sabadell DF29, Sant Quirze del Valles 
DF29, Monteada i Reixac DF39, Vacarisses DGOO, Terrassa 
DGIO, Viladecavalls DGIO, Sabadell DG20, Caldes de Hontbui 
DG30. 

10. Cartbaaus L. 

Aquest genere compren unes 20 especies naturals de les Ganarles i de la 

regió mediterránia fins l'Asia Central (BAILEY, 1976). 

10.1. Carthaaus tiactarius L., Sp. Pl.: 830 (1753) 

^Carduus tinctoríus (L.) Falk, Beitr. Kenntn. Russ. Reich. 2: 237 (1786), 
non Scop (1772) 
= Cartbamus Inermis Hegi, 111. Fl. Kittel. 6(2): 987 (1929) 
I . V . : cártam 
le.: FOHT I QUER, 1976; 855; SEEGELER. 1984: 90 
2n= 24 (HAHELT in TUTIF & al., 1974) 

Es una especie cultivada de molt antic a la Xina, India, Pakistá, Egipte 

i Orient Mitjá (GADEA, 1968), per la qual cosa el seu origen és molt diseu-

tit. Segons DE CAFDOLLE (1883) no s'ha trobat en estat espontani, dones en-
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cara que alguns autors l'indiquin espontani de l'India o de l'Africa, sois 

s'hi veu cultivat o escapat de cultiu. MATHOH (1981) diu que prové del 

Próxiin Orlent; HAJÍELT (l.c.) el considera natiu de la part occidental d'Asia; 

per BAILEY (l.c.) és eurasiátic, i per CHITTElíDEír (l.c.) és d'Egipte, mentre 

que KÜPZOV (1974) diu que fou domesticat pels etíops, després que els árabs 

l'introduissin a l'est d'Africa (SEEGELER, l.c). 

Paren també els árabs els introductors d'aquesta especie a la Península 

Ibérica i posteriorment els espanyols la van dur a América. Antigament es 

cultivava com a planta tinctória i sembla que els teixits que envolten les 

mómies deis faraons están tintades amb cártam. Segons QUER (1764) aquesta 

planta era molt important en el seu temps i s'utilitzava per a tenyir seda, 

plomes i altres generes de color de rosa; així mateix afegeix que les dones 

de 1'época també el feien servir per acolorir-se la cara, i a l'estranger el 

coneixien com a "rojo de España". 

Hi havia cultius d'aquesta especie a Catalunya, Valencia, Murcia, Cas-

tella la lo va, Andalusia, al sud de Portugal, etc., indrets on segons FONT I 
QUER (l.c.) de vegades apareixia asilvestrat. 

Antigament era una planta cultivada a gran part d'Europa per extreure 

el tint deis seus capítols, pero actualment el seu cultiu sois continua a la 

regió mediterránia i exclusivament per l'extracció d'oli comestible de les 

llavors (HANF, 1984). 

A Catalunya en l'actualitat és una planta poc cultivada, i quan es cul

tiva és com a planta oleífera. Nosaltres no l'hem trobat mai en estat subs

pontani. Sois ens consta d'una localitat catalana on el cártam s'havia tro

bat escapat de conreu. BOLOS (1921) cita Tortosa (BF92) recollint una cita-

ció antiga de R. DE BOLOS. Aquesta especie no s'ha retrobat i FOLCH (1980) 

assenyala que deu haver desaparegut, Ja que no resten conreus de cártam; cal 

dones considerar-la com una especie subspontánia casual molt rara. Floreix 

i fructifica a mitjan estiu. 

No la coneixem subspontánia ni naturalitzada d'enlloc de la Península. 

HANELT (l.c) la considera ocasionalment naturalitzada i l'assenyala d'Aus-

tria, Espanya, Italia, lugoslávia, Portugal, Romanía, Txecoslováquia, i de 

forma dubtosa de Franca, Alemanya i Grecia. 

Dades blbliográf iques i d'íierbari 

BOLOS, A. DE 1921: Tortosa. 
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FOLCH, R. 1980: Sembla extingida a la zona compresa entre la riera d'Alforja 
i el riu Ebre. 

11. Centaurea L. 

Genere que inclou 400-500 especies naturals de la regió mediterránia i 

del Próxim Orient, amb 2 especies a l'América del Sord, 1 a Australia i 

poques a la part nord del continent eurasiátic (BAILEY, 1976; CHITTEHDEH, 

1986). 

11.1. Centaurea cjanus L., Sp. Pl. 911 (1753) 

H.V.: blauet 
Ic: FOHT I QUER, 1976: 852 
2n= 24 (DOSTAL in TUTIH & al., 1976) 

El blauet és una especie nativa deis terrenys oberts i árids de Sicilia, 

sudest de la regió mediterránia i oest d'Asia (DOSTAL, l.c; HAHF, 1984). Es 

un arqueófit i segurament es va estendre per gairebé tot el món, des de 

temps molt antics, a partir de la seva regió d'origen aprofitant els inter-

canvis de cereals, ja que és una planta beri típica deis sembrats. 

QUER (1784), COMPAHYO (1864), VILLKOMM & LAHGE (1870), CADEVALL & al., 

(1919-31) i d'altres autors antics assenyalen aquesta especie molt abundant 

ais sembrats de tota la Península. Ho obstant, en aquest segle l'ús d'herbi-

cides i la neteja de llavors ha provocat una gran regressió d'aquesta espe

cie i d'altres que es trobaven normalment ais sembrats. Aquesta reculada 

s'ha produit no sois a Catalunya sino al País Base (ASEGIHOLAZA & al., 

1984) , a Finlandia (AHTI & HÁMET-AHTI, 1971), a Suécia (SVEHSSOH & VIGREH, 

1985) , a Gran Bretanya, Irlanda, SE de Rússia (DOSTAL, l.c) i a gran part 

del món (KORHAS, 1971a; HOLZHER, 1982a; HILBIG, 1982a; HARLAH, 1982; MISIE-

VICZ, 1985; etc.). 

En l'actualitat C. cyanus apareix ais camps de cereals, ais erms i 

marges de camins, i en comparació amb fa uns anys és mes aviat escassa, 

encara que a alguns indrets és abundant, pero generalment es troba 

localitzada. El blauet és una planta naturalitzada, pero en clara regressió. 

Floreix i fructifica a fináis de primavera 1 comen(;aments d'estiu, i les 

seves llavors es caracteritzen per ésser viables durant molts anys. 

DOSTAL (l.c.) la dona naturalitzada ais sembrats de gairebé tot Europa, 

encara que assenyala el seu retrocés a algunes regions. 
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Dades bibliográfiques 1 d'herbari 

COKPANYO, L. 1864; Comuna al Departament deis Pirineus Orientáis. 
GAUTIER, G. 1898: Cotlliure, Cerdanya, etc. 
CODINA, J. 1908: La Cellera BC 34634. 
FONT I QUER, P. 1914: Comú al Bages. Castellnou de Bages BC 34632, Granera 
BC 91477. 
VAYREDA, E. 1919-20: Mare de Déu del Mont. 
CADEVALL, J. et al. 1919-31: Des de la costa fins els Pirineus. 
LLENSA, S. 1945: Hostalric. 
BATALLA, E. & MASCLANS, F. 1950; Part alta de la conca del Gaiá. 
BOLOS, A. & O. DE 1950: Barcelona (SENNEN), Sant Bartomeu de Cabanes; 
Matadepera BC 96918. 
LOSA, M. & MONTSERRAT, P. 1951: Entre Ransol 1 Soldeu. 
MONTSERRAT, P. 1962; La Selva, Dorius-Vallalta; Calella (CÜNI), Mataró (SAL
VARA), Tiana (PALAU), Sant Bartomeu de Cabanes (BOLOS). 
MASCLANS, F. & BATALLA, E. 1972; Ulldemolins BC 598370, Siurana de Prades, 
entre Prades i Albarca. Els Segalars, C^pafonts (BOLOS). Pía de Prades 
BC 598371. 
BOLDU, A. 1975: Entre les Borges Blanques i Vinaixa, entre Vlnaixa i Tarrés, 
la Granadella. 
MALAGARRIGA, H.T. 1976; Requesens (TREMOLS). 
MOLERO, J. 1976: Ulldemolins BCF 112434, Albarca, la Morera de Montsant, 
entre Margalef 1 la Bisbal de Falset, entre Pobla de la Granadella i la 
Granadella, prop la Figuera, Scala-Del. 
MASALLES, R.M. 1983: Vilanova de Prades CF27, valí de Castellfollit CF37, 
voltants de l'Hostal 1 el Monestir del Tallat, Belltall CF49 i la Cirera 
CG60. 
VIGO, J. 1983: Sota Esteguelella, el Baell, Pía de Plaus, Campelles, valí del 
Bao, solells de Can Paloca i de Ventola, Mafana, sota Santa Caterina, Pía 
d'Escuira, Ribesaltes 1 Can Nofre, Perapinta. DG28-37-38. Ribes de Freser 
BC 143299. 
GIRBAL, J. 1984: Bescanó, Llambilles, Fornells, Cartellá, Llagostera. Cassá 
(NAVAS). DG74-83-84-85-93. 

BC 34631, Planes de Vic, 7-VII-1867, ex herb. MASFERRER. 
BC 615008, Caldetes, 29-V-1869, ex herb. A.C. COSTA. 
BC 614997, Ripoll, VII-1871, ex herb. A.C. COSTA. 
BC 614989, BC 612104, Ametlla del Valles, V-1874, ex herb. A.C. COSTA. 
BC 612105, Arbúcles, VII-1876, ex herb. A.C. COSTA. 
BC 34636, Vidreres, V-1909, XIBERTA. 
BC 34640, Llívia, 16-VIII-1916, Fr. SENNEN. 
BC 34635, Sils, ll-VI-1917, J. MATA. 
BC 34642, Vallfogona de Riucorb, VI-1917, M. GARRIGA. 
BC 603752, Vallromanes, 4-IV-1920, ex herb. J.M. BARNADES. 
BC 34633, Sant Feliu de Guíxols, 14-IV-1922, P. FONT I QUER. 
BC 91433, Alp, VII-1931, A. FERRER. 
BC 640441, La Cot, 31-V-1934, A. MARCET. 

BC 118810, Aguilar de Segarra, 9-VI-1952, A. LÓPEZ & A. MARCOS. 

Dades própies 

BAU CAMP: Prades CF37, BERGUEDA: Casserres DG05, Bagá DG07, Guardiola de 
Berguedá DG07, GARROTIA: Santa Pau DG66, DSOIA; Collsuspina DG33, Sant 

162 



Sadurní d'Osormort DG43, Seva DG43, Viladrau DG43, PRIORAT: Falset CF15, 
RIPOLLBS: Coll de Sant Pau de Segúries DG47 -X.Oliver-, SELVA: Sant Hilari 
Sacalm DG53. 

12. Cbaaaailla S.F. Gray 

Genere format per 5 especies originarles de l'hemisferi boreal (KAB-

BERLEY, 1987). 

12.1. Cbaacmilla svaveoleas (Pursh) Rydb., F. Amer. Fl. 34: 232 (1916) 

=Katricaria matricarioides (Less.) Porter p.p. 
^Katrlcaria discoidea DC. 

= Cotula matricarioides Bong. 
=Santolina suavealens Pursh 
=Xatricaria suaveolens (Pursh) Buchen, non L. nec Koch 
2n= 18 (KAY in TUTI» & al., 1976) 

L'área de distribució natural d'aquesta especie encara no és coneguda 

del cert. Per uns autors és originaria del FE d'Asia (AHTI & HAMET-AHTI, 

1971), per altres ho és d'América del Ford (COSTE, 1920; VALTER, 1926), per 

PARROT (1947) és del FE asiátic i del FV americá, mentre que HAFF (1984) 

diu que probablement prové del FE asiátic o bé de l'oest de F América. 

La seva introdúcelo a Europa es va produir a la segona meitat del segle 

XIX. Aparegué a Berlín el 1852 (VALTER, l.c.) i a Franga és coneguda des de 

1860 (FOURFIER, 1961). FYMAN, en el seu "Conspectus Florae Europeae" 1880, 

diu que és una planta adventicia que es troba naturalitzada a moltes locali-

tats del nord i del centre d'Europa (COSTE, l.c). Es una composta que s'ex

pansiona molt rápidament i sembla que els moviments de tropes durant les 

guerres han contribuVt a la seva expansió a Franija (VALTER, l.c; JOVET, 

1941). 

La primera citació que coneixem d'aquesta especie a Catalunya és de 

SEFFEF (1917) i l'assenyala del pía de Barcelona, entre els rius Besos i 

Llobregat. De fet no hem trobat cap plec d'herbari per a confirmar aquest 

fet i tampoc ha estat citada posteriorment d'aquesta área. La segona citació 

corresponent a aquesta especie és de VIGO (1976), el qual la indica de la 

collada de Toses; no obstant abans, a l'any 1945, BRAUF-BLAFQUET l'havia 

recollit a Formiguera (Capcir) i el 1963 GAVELLE la va recol.lectar al coll 

de la Perxa, prop de Montlluís (VIGO, 1983). 

En l'actualitat Cbamomilla suaveolens és una especie totalment natura

litzada a les comarques catalanes pirinenques occidentals i centráis. Es fa 
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ais patis, jardins, marges de camins, erms davant les cases, etc., pero 

sempre en llocs ruderals, amb sol frese i poc argilósj es caracteritza 

perqué resisteix molt bé el trepig. Floreix a l'estiu i es reprodueix molt 

fácilment de llavor. Es un epecófit sensu KORSAS (1978). 

Segons VIGO (1976) es troba introdu'ida d'antic a Espanya i és molt co

muna a la zona cantábrica. Ha estat trobada a Lugo (LAIHZ, 1967), Astúries 

(KAVARRO, 1979), Santander (LAIHZ & LORIEÍTE, 1983), País Base (ASEGIBOLAZA 

St al., 1984), Portugal (RAIHHA in PIHTO DA SILVA, 1968), Franca (THELLUNG, 

1916; VALTER, l.c; PARROT, l.c; COSTE, l.c; etc.), Finlandia (AHTI & HAMET-

AHTI, 1971), Dinamarca (in BC), Alemanya (COSTE, l.c; HANF, 1984), Su'issa 

(COSTE, l.c), Polonia (KORNAS, 1968b; DUBIEL & al., 1979), URSS (UL'YANOVA, 

1982), Nova Zelanda (RAHMAH, 1982), Xile (VIGO, 1976), NE América (BAILEY, 

1976). KAY (l.c.) assenyalá que aquesta especie presenta una amplia distri

bució per tot Europa, mentre que a la part meridional apareix rarament. 

Dades blblíográf Iques 1 d'herbarl 

SENNEN, Fr. 1917: (sub Hatricaria suaveolens) Pía de Barcelona. 
VIGO, J. 1976: Collada de Toses BC 619130. 
BOLOS, 0. DE & VIGO, J. 1979: (sub Xatricarla discoidea-) Soldeu CH91, 
BC 622831. 
NUET, J. & PANAREDA, J.M. 1983: Monistrol de Montserrat DGOO. 
VIGO, J. 1983: Formiguera (BRAUN-BLANQUET), Coll de la Perxa (GAVELLET), el 
Baell. DG18-28. 

NINOT, J.M. 1984: Sobre Espot, sota Castelló de Tor. CHlO-41. 

BC 632550, Montlluís, 28-VII-1980, O. DE BOLOS et al. 

Dadss própiss 
ALT ÜKGELL: Oliana CG65, ALTA CEEDAÍYA: Bourg-Madame DG19, BAHA CERDAIYA: 
Puigcerdá DG09, La Molina DG18, Llívia DHIO, AIDOREA: Andorra la Vella CH70, 
Ordino CH71, El Serrat CH81, BERGUEDA: La Pobla de Lillet DG17, PALLARS 
SOBIRA; Espot CH41 -JM.Ninot-, Esterri d'Aneu CH42 -JM.Ninot-, Ainet de 
Cardos CH51, VALL D'ARAÍ: Arties CH22, Salardú CH23. 

13. Cbrysantheaua L. 

Genere que compren de 100-200 especies, origináries sobretot de l'he

misferi boreal, especialment del continent eurasiátic (BAILEY, 1976; CHIT

TENDEN, 1986). Maltes especies son objecte de cultiu ornamental. A la Xina 

els crisantems son cultivats des de 500 anys aC i les varietats de cultiu 

foren introdu'ídes de la Xina i Japó a Europa aproximadament 800 anys dC 

(CHITTENDEN, l.c). 
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