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3. Cydania Miller 

Aquest genere compren 1-2 especies origináries d'Asia <BáILBY, 1976). 

Aqüestes especies s'utilitzen com ornamentáis i pels seus fruits comes

tibles. 

3.1. Cydania tOrlaaga Miller, Gard. Dict. ed. 8 nS 1 (1768) 

=Cydonia vulgaris Pers., Encíieir, 2: 40 <1807) 
=Fyrvs cydania L., Sp. Pl. 430 (1753) 
2n= 34 (TERPO in TOTIH & al., 1968; FEDOROV, 1974) 
H.v.: codonyer 

Especie originaria del SV i C d'Asia: nord de Pérsia, Armenia, sud del 

Caucas i Asia Menor (DE CAHDOLLE, 1883, TERPO, l.c; FOHT I QUER, 1976). Es 

una planta cultivada de molt antic per la utilització del seu fruit; de la 

seva regló d'origen es va estendre per Grecia, Italia i resta de paísos 

mediterranis, i va arribar a Europa central a l'Edat Mitjana (FOHT I QUER, 

l.c: CHITTEHDEH, 1986), mentre que a l'época de MAGHOL (1676) se sap que ja 

era molt utilitzat com a tanca de les vinyes deis voltants de Montpeller 

(THELLUNG, 1912). 

Tot 1 que el seu cultiu data de temps remots, s'ha millorat, sobretot, 

la mida del fruit, mentre que el seu gust no s'ha modificat gaire, ja que, 

segons indica DE CAHDOLLE (l.c) frese és tant ácid ara com ho era a l'épo

ca deis grecs. També s'utilitza com a portaempelt, sobretot de varietats de 

perera i d'espécies ornamentáis. 

Ens consta cultivat principalment per fer tanques i subspontani des de 

mitjans del segle passat a diverses zones de Catalunya. En l'actualitat con

tinua essent una planta cultivada pels seus fruits i de vegades apareixen 

exemplars escapats de conreu, o bé restes de conreu a les vores de camins, 

marges de camps, erms vora els pobles, etc. Presenta una distribució dis

persa peí país, tant en comarques litorals com continentals, de térra baixa 

i de l'estatge monta, Floreix a camengaments de primavera i tot seguit fruc

tifica; a Catalunya la consideren una especie subspontánia. 

TERPO (l.c) l'assenyala naturalitzada al sud d'Europa i de forma mes 

local al centre: Albania, Austria, Bulgaria, Córsega, Italia^ Surdenya, Sici

lia, Portugal, Espanya, Franga, Suíssa, Txecoslováquia, Alemanya, Hotigria, 

lugoslávia. Romanía, Rússia i Turquía. 
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P^des bibliográfiques í d'herbari 

COLMEIRO, M. 1846: Cultivat i subspontani. 
COMPAHYO, L. 1864: Cultivat i subspontani ais Pirineus Orientáis. 
COSTA, A.C. 1877: Cultivat i subspontani. 
GAUTIER, G. 1898: Estagell. 
CADEVALL, J. et al. 1915-19: (sub C. vulgaris) Cultivat i subspontani. 
VAYREDA, E. 1919-20: (sub C. vulgaris) Mare de Déu del Mont, subspontani. 
MASCLAHS, F. 1966: Cultivat i subspontani, Bell-lloc d'Urgell, Mollerussa, 
Alcoletge, la Granja d'Escarp. 
LLAHSAHA, R. 1976: Castelló de Farfanya. 
MOLERO, J. 1976: Ulldemolins,; Margalef BCF 111787; rodalies de Cabassers, 
Gratallops, la Venta d'en Pubill, etc. 

MASALLES, R.M. 1983: Conca de Barbera, cultivat i subspontani. 

Dades própies 

BAGES: Manresa DGOl, BAn PEIEDES: Segur de C;alafell CF86, SEGRIA: Sarroca 
de Lleida BF99. 

4. Eriobotrja Lindley 

Genere format per unes 10 especies d'arbusts o arbres petits 

persistents, originaris del SE d'Asia (BOSSARD & CUISAHCE, 1984). 

4.1. Erídbabrya Japónica (Thunb.) Lindley, Trans. Linn. Soc. London 13: 102 
(1821) 

N.V.: nesprer del Japó 
2n= 34 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria de la Xina (BALL in TUTIH & al„ 1968; MATHOH, 1981; 

KUHKEL, 1985), pero es cultivat al sud de la Xina i al Japó des de molt 

antic (LI, 1970; KUHKEL, l.c). A occident sembla que va arribar-hi l'any 

1784, principalment peí seu fruit comestible (BOSSARD & CUISAHCE, l.c). 

En l'actualitat és un arbre forga cultivat en indrets temperats i cá

lids, sobretot peí seu fruit, encara que també s'utilitza com ornamental. 

L'hem trobat escapat de conreu en poques localitats catalanes, a les comar

ques del Valles occidental i del Girones. Floreix a l'hivern i fructifica a 

la primavera. Al país el considerem subspontani casual i atenent a la clas

sificacíó de KORHAS (1978) es tracta d'un ergasiofigófit. 

BALL (l.c) mes o menys naturalitzat a les Agores, Portugal i Creta, i 

subspontani a Espanya i Italia. 
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Dades bibliográfiques i d'herbari 

CADEVALL, J. et ai. 1915-19: Subspontani a la regió inferior de Catalunya. 

Daáes própies 

GIROIES: Sant Jordi Desvalls DG95, VALLES OCCIDUTiL: Cerdanyola DF29, 
Sabadell DG20. 

5. JfaJüS Miller 

Aquest genere conprén al voltant de 30 especies origináries sobretot 

del continent eurasiátic i d'Aoérica del Ford (BOSSARD & CÜISAHCE, 1984). 

Sovint aqüestes especies s'inclouen dins el genere Pyrvs. 

5.1. Malus daaestíca Borkh., Handb. Forstbot. 2: 1272 (1803) 

=Fyrus malus L. 
=Pírus malus G. et G. 
=Pynjs malus subsp. mltis (Vallr.) O. BOLOS & J. VIGO 
H.V.: ponera 
2n= 34-51 (FEDOROV, 1974) 

La regió d'origen d'aquesta especie no es coneixj possiblement siguí una 

especie híbrida derivada de X. sylvestris, X, dasypbylla, X. praecax i 

algunes especies asiátiques (TERPO in TÜTIH & al., 1968). 

D'aquesta especie exlsteixen milers de culti-vars. Els autors del segle 

passat ja l'assenyalen cultivada i subspontánia a gran part de (Catalunya. En 

l'actualitat continua essent una especie molt cultivada per l'obtenció deis 

seus fruits comestibles 1 algunes vegades apareix escapada de conreu en 

erms, marges de camins, vares de rius, tant a térra baixa com a l'estatge 

monta. Floreix a la primavera i fructifica a fináis d'estiu. A Catalunya la 

considerem subspontánia i és un ergasiofigófit segans la classificació de 

KORHAS (1978). 

TERPO (l.c.) la indica cultivada peí seu fruit a prácticament tot Euro

pa, sovint escapada 1 ocasionalment naturalitzada. 

Pades bibliográfiques i d'herbari, 

COLMEIRO, M. 1846: Montseny. 
CADEVALL, J. et al. 1915-19: (sub Pírus malus) Des del litoral fins a Ribes 
i Queralbs. 
BOLOS, A. & 0. DE 1950: (sub Pirus malus f. barcinoDessis) Rabassalet 
(SEHHEH). Sant Medir BC 101097, Reixac. 
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KOKTSERRAT, P. 1956: (sub Pyrus malas) Bárranos del Montnegre 1 del 
Corredor. Vers Horsavinyá BC 620781, Collsacreu BC 619212, vers Canyamars 
BC 18955. 

BC 94949, sobre Caldes de Boí, 27-VII-1944, BOLOS. 
BC 105769, Viladrau, 7-VII-1948, A. & O. DE BOLOS. 
BC 108735, entre Martorell de la Selva i Tordera, 10-IV-1949, P. FOHT I 
QUER, et ah 
BC 124079, vers Carrelares, 25-IV-1953, LLEHSA. 

BC 112770, Sallent de Santa Pau, sense data de recol.lecció, A. DE BOLOS. 

Dades própies 

ALT ÜRGBLL: El Pía de Sant Tirs CG68, VALLES CXXIDEITAL: Sabadell DG20. 

6. Mespilus L. 

Genere monotípic centrat al SE d'Europa i al SV d'Asia (BROVICZ & ZIE-

LIHSKI, 1982). 

6.1. Mespilus germánica L., Sp. Pl. 478 (1753) 

H.V.: nespler, nesprer 
2n= 34 (FEDOROV. 1974) 

L'área de distribució original d'aquesta especie es troba limitada 

principalment a les regions situades al llarg deis Mars Hegre i Caspi. així 

com també del Caucas; creix des del SE de Bulgaria cap a l'est fins a 

Turkmenija, a l'URSS (BROVICZ & ZIELIHSKI, l.c). En la seva área original 

creix a diferents tipus de boscos oberts de planifolis, sobretot de Quercus, 

Quercus-Carpinus i Fagus, encara que també es fa en boscos mixtes amb pins, 
avets 1 sovint pícea. Prefereix indrets assolellats i es troba en marges 

forestáis, máquies, etc. amb sóls fértils 1 humits. Creix des del nivell del 

mar fins ais 2000-3000 m d'altitud. 

Es una especie cultivada d'antic pels seus fruits gustosos, rao per la 

qual en alguns indrets del SE d'Europa no se sap s i hi és original o bé hi 

ha estat introduida d'antic. 

QUER (1784) l'assenyala cultivat a la Península Ibérica, sobretot en 

vinyes i horts de Valencia i de Catalunya, i a mes, afegeix que també creix 

espontani a les muntanyes. El nespler és una especie naturalitzada d'antic a 

la Península, principalment en localitats de l'estage monta o de térra baixa 

humides, tant en comarques litorals com continentals. Es troba en bárranos 

humits, boscos de rouredes, fagedes, marges de bosc, etc. Es també una espé-
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cié cultivada peí seu fruit i a Catalunya la considerem naturalitzada, 

essent un holoagriófit segons la classificació de KORNAS (1978). Floreix a 

comengaments d'estiu i fructifica a la tardor. 

BALL (in TUTIN 8» al., 1968) l'indica dubtosament natiy a It&lia, Sarde

nya 1 Sicilia i naturalitzat al centre 1 oest d'Europa: Austria, Bélgica, Gran 

Bretanya, Franga, Alemanya, Suissa, Txecoslováquia, lugoslávia. Romanía, 

Espanya i Paisos Baixos. 

Dades bibllográfiques 1 d'berbari 

COMPANYO, L. 1864: Vara els estanys de Paradelles i Negre. 
VILLKOMM, M. 1893; Olot, Montsolí, Osor 1 altres llocs de les Guilleries 
BC 613363. 
CADEVALL, J. et al. 1915-19: Valles. 
VAYREDA, E. 1919-20: Mare de Déu del Mont. 
BOLOS, A. DE 1937-49: Serrat de les Bigues, entre Font Moixina i Paradella. 
MONTSERRAT, P. 1956: (sub M. g. var. sylvestris') Montnegre BC 620765, 
Canyamars BC 620763, BC 620764 i Olzinelles. 
GIRBAL, J. 1984; Bescanó DG74, Porqueres DG75, Sarria de Dalt DG85. 
BOLOS, 0. DE & VIGO, J. 1984b: Contrades humides del NE de Catlaunya: del 
Conflent a Osona, al Valles i al Maresme. 

BC 107288, BC 107288, Olot, 19-IX-1949, 0. DE BOLOS. 
BC 135580, el Sallent, 18-VIII-1955. A. DE BOLOS. 

7. Pbatinia Lindl. 

Genere format per unes 60 especies d'arbres i arbusts origináries de la 

regió situada entre l'Extrem orient fins l'Himálaia (BOSSARD 4 CUISANCE, 

1984). El nom genéric prové del grec "photeinos" brillant, i fa referencia 

al fullatge brillant de les plantes. 

7.1. Pbatínia serrulata Lindl., Trans. Linn. Soc. 13: 103 (1821) 

2n= 34 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria de la Xina i introduida a Europa peí seu cultiu com 

planta ornamental l'any 1804 (BOSSARD & CUISANCE, l.c; CHITTENDEN, 1986). 

Sois ens consta una citació d'aquesta 'apéele per a Catalunya. CADEVALL 

& al. (195-19) l'assenyalen subspontánia a la comarca del Bages. No s'ha 

retrobat ni al Bages ni tampoc l'hem trobada mal escapada de conreu, per 

aquest motiu la considerem subspontánia casual al país i un ergasiofigófit 

segons la classificació de KORNAS (1978). 
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Ha apareix a Flora Europaea i no ens consta subspontánia ni naturalit

zada d'enlloc. 

Dadfffi blbliográfiques í d'herbari 

CADEVALL, J. et aJ. 1915-19: Subspontánia al Bages. 

8. PrvDus L. 

Aquest genere compren entre 200 i 400 especies arbóries i arbustives 

originarles, sobretot, de les regions temperades de l'hemisferi nord i 

algunes de les zones muntanyoses d'América (BAILEY, 1976; BOSSARD & CUI

SAHCE, 1984; CHITTEHDEH, 1986). Aquest genere és económicament molt impor

tant. Ja que conté una gran quantitat d'espécies que es cultiven per les 

seves flors i/o pels seus fruits. Sovint ha estat dividit en diferents gene

res, no obstant, aquesta divisió no sempre está ben definida. La majoria 

d'espécies d'aquest genere subspontánies o naturalitzades a Catalunya són 

plantes que són o han estat cultivades de temps molt antic. La selecció per 

l'home de les especies de Prunus des de temps histories molt antics en 

diferents centres d'origen i també en diverses árees d'introducció ha fet 

que hi hagi una gran diversitat dins de cada táxon. 

6.1. Pnmus armenlaca L., Sp. Pl. 474 (1753) 

=Arineaíaca vulgaris Lam. 

H.V.; albercoquer 
2n= 16 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria de l'Asia central fins a Xina, des de Turquia i Irán 

fins a l'oest de la Xina temperada (VEBB in TUTIH & al., 1968; MATHOH, 

1981). Es una especie cultivada d'antic peí seu fruit, l'albercoc; a Xina es 

coneix cultivat de fa 4000-5000 anys, mentre que a Europa sembla que hi fou 
introduit l'any 1548 (DE CAHDOLLE, 1663; BAILEY, 1976; BOSSARD & CUISAHCE, 

l.c). 

Els autors del segle passat l'indiquen cultivat i subspontani a la Pe

ninsula. Bn l'actualitat també és una especie cultivada pels seus fruits i 

compren una gran quantitat de culti-vars. De vegades l'hem trobat escapat 

de conreu en marges de camins, erms vora els pobles, vores de les vies de 

tren, etc. Floreix a comengaments de primavera i fructifica tot seguit. A 
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Catalunya presenta una distribució dispersa, la considerem subspofltánia i 

un ergasiofigófit segons KORHAS (1978). 

VEBB (l.c.) la indica cultivada pels seus fruits al sud 1 centre-sud 

d'Europa, mentre que en localitats mes septentrionals es cultiva en Jardins; 

també l'assenyala naturalitzada de foraa local en algunes regions d'Europa. 

Dades-bibliográfigues i d'herbari, 

COMPAHYO, L. 1864; Cultivat 1 salvatge al departament deis Pirineus Orien
táis. 

Pades.prgpies 

ALT EMPORDA: Havata DG87, AIOIA: El Bruc CG90, MARESKE: Calella DG70, 
SEGRIA: Sarroca de Lleida BF99. 

8.2. Erunus cerasifera Ehrh., Beitr. Haturlc. 4: 17 (1789) 

=Prvnus divarícata Ledeb. 

=Prunus domestica var. cerasifera Ser. 

=Prunus mjrabalana (L.) Loisel 

=Frunus pissardii Garriere 
=Fruaus cerasifera var. pissardii (Garriere) L.H. Bailey 
H.V.; ffiirabolá 
2n= 16 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria del Próxim Orient i de la regió caucásica (BAILEY, 

1976; BOSSARD & CÜISAHCE, 1984; CHITTEHDEH, 1986). Sembla que l'espécie 

tipus va ésser introduida a Europa occidental l'any 1620 peí seu fruit 

comestible i per fer tanques (BOSSARD & CÜISAHCE, l.c). El mirabolá té una 

gran quantitat de varietats i de vegades hi ha confusió entre elles, 

especialment amb les varietats de fulles vermellos^. Per exemple, BOSSARD 

& CÜISAHCE (l.c) distingeixen la var. atropurpúrea, de flors roses, de la 

var. pissardii, de flors blanques, mentre que segons VEBB (in TÜTIH & al., 

1968) la var. pissardii té les flors rosades i , finalment, CHITTEHDEH (l.c.) 

sinonimitza ambdues varietats. 

Sembla que la varietat de f u l l ^ veraellases fou introduit des de Pérsia 

a Franfa a l'any 1880 per PISSASD, Jardlner del Sha de Pérsia CPOÜRTET, 

1977; LÓPEZ & MIELGO, 1984) 

En l'actualitat és una especie for^a cultivada ais Jardins, principalment 

la varietat de fullatge vermellós. Ambdues varietats, tant la de fullatge 

verd com la verme!losa es troben escapades de conreu en marges de camins, 

talussos, boscos de ribera, erms vora les cases, etc. A (Catalunya la consi-
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derem una especie naturalitzada, presentant una distribució dispersa peí 

país, tant en comarques lixorals com de muntanya. Segons la classificació de 

KORNAS (1978) es tracta d'un epecófit i d'un hemiagriófit. Floreix a 

comengaments de primavera i fructifica tot seguit fent uns fruits forqa 

gustosos. 

VEBB (l.c.) l'indica localment naturalitzat a Austria, Alemanya, Hongria, 

Romanía, Gran Bretanya, Dinamarca, Franga 1 Italia. 

Dades bibllográfiques i d'herbari 

VIGO, J. 1976: Subspontani a la Valí de Ribes, al Valles i al Barcelonés. 
VIGO, J. 1983: (sub P.c. var. ceraslfera ) Naturalitzada a les vores del 
Freser, entre el Pont d'En Cabreta i Ribes DG38-37. 
BOLOS, 0. DE & VIGO, J. 1984b: Cultivat rarament, sobretot com ornamental, i 
alguna vegada mes o menys subspontani. 

Dades própies 

BARCELOIES: entre Torrebaró 1 Sant Andreu DF38, MARESME: Sant Andreu de 
Llavaneres DG50, Sant Cebriá de Vallalta DG60, OSOIA: Centelles DG32, entre 
Vic i Manlleu DG34,VALLES ORIEITAL: La Garriga DG41, Llinars DG50. 

8.3. PruDus cerasus L., Sp. Pl. 474 (1753) 

= Cerasus vulgaris Miller, Gard. Dict. ed. 8, n2 1 (1768) 
N.V.: gulnder 
2n= 32 (FEDOROV, 1974) 

Especie possiblement originaria del SV d'Asia, de la regió del mar 

Caspi i de l'oest d'Anatólia (DE CANDOLLE, 1883; THELLUNG, 1912; VEBB in TU

TIN & al., 1968). Es una especie cultivada d'antic, almenys des del primer 

segle de la nostra Era (BOSSARD & CUISANCE, l.c), principalment pels seus 

fruits, les guindes. Segons DE CANDOLLE (l.c.) podría haver derivat de P. 

aviua i VATKINS (1976a) diu que o bé s'ha originat del cirerer o bé a 

partir d'aquest i de P. fruticosa, 

VILLKOMM & LANGE (1880) indiquen aquesta especie cultivada a la Penín

sula a mitjan segle passat. MOLERO (1976) l'assenyala del Priorat. No co

neixen cap altra citació catalana del guinder escapat de conreu; per aquest 

motiu creiem que el seu estatus dins la flora catalana és de subspontani 

casual i un ergasiofigófit segons KORNAS (1978). 

VEBB (l.c.) diu que es troba Ampliament naturalitzat a gran part d'Euro

pa; Albania, Austria, Gran Bretanya, Bulgaria, TxecoslovAquia, Dinamarca, 

Finlandia, Franga, Espanya, Portugal, Alemanya, Grecia, Italia, Irlanda, 
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Suissa, Paisos Baixos, lugoslávia, loruega, Polonia, Hongria, Roaania, Rússia 

i Suécia. 

Padss .bibliográfiques i d.'ber.bari 

MOLERO, J. 1976: Sobre Margalef (barranc de Cosa I^ra) i Caba^ers CF17, 
La Bisbal de Falset (CF07), la Mina de Lloá CCFÍ6). 

8.4. ñ-unus domestica L., Sp. Pl. 475 (1753) 

=Prvnus domestica subsp. domestica 
-Prunus domestica subsp. insititia (L.) C.K. Scineider 
=ñ-untfs insititia L. 
H.V.: prunera, prun/oner 
2n= 48 (VEBB In TUTU & al., 1968; FEDOROV, 1974) 

L'área de distribució original d'aquesta especie es troba a la regió 

caucásica (DE CAHDOLLE, 1883; VEBB, l.c). Es un al.lopoliploide derivat 

probablement de P. cerasifera i de P. spinosa (VEBB, l.c: SAICHE2-M0HGE, 

1981). 

Com la resta d'espécies d'aquest genere és cultivada de molt antic 1 

compren una gran quantitat de varietats. VEBB (l.c.) diu que dégut a la 

variabilitat de les plantes naturalitzades pertanyents a aqueta especie, és 

millor de fer una separado en dues subspécies, una d'elles (la subsp. 

domestica) que compren les plantes sense espines i amb el fruit mes gros 

(la pruna), i l'altra (la subsp. insisitia) sovint espinosa i amb el fruit 

generalment mes petit (el prunyó). La subsp. domestica es cultiva princi

palment peí seu fruit, mentre que la subsp. insititia s'utilitza com a 

portaempelt i també per fer vorades i tanques de camps. 

A Catalunya coneixem ambdues subspécies cultivades i també subspon

tánies, en marges de camins, erms vara les cases, tanques deis camps, bár

ranos, etc., tant en indrets de térra baixa com a l'estatge monta. Totes les 

nostres localitats fan referencia a la subsp. domestica. 

VEBB (l.c.) indica ambdues subspécies ampliament naturalitzades a gran 

part d'Europa. 

Dades bibliográfiques i d'herbarjL 

VILLKOM, M. 1893: (sub P. ínsisitía> Vora Castelló, Gavá, Barcelona 
(VAYi?EDA), 
GAUTIER, G. 1898: Vara Cotlliure. 
CADEVALL, J. et al. 1915-19: Cultivat i subspontani. 
MOHTSERRAT, P. 1956: Canyamars. Vers Orrius BC 620707. 
VIGO, J. 1983: Vara Mas Conill, el Baell, Perramon, el Casot. DG28-37-38. 
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BOLDS, O. DE h VIGO, J. 19B4b: (sub P.á. subsp. insítlUay Cerdanya, Ripollés. 
HIHOT, J.H. 1984: (sub F. d. subsp. domestica) Espot, Castelló de Tor, 
embassament de Llesp, Llesp, sota Saraís, Eiran, Coll. CHlO-41. (sub F. d. 
subsp. insititia) Estáis, B. d'Escariella, B. de Peguera, Coll, Boi, Eiran, 
Taüll. CHlO-20-21-41. 

BC 120138, sobre Arbúcies, 25-VII-1948, A. & O. DE BOLOS. 
BC 612220, Esparreguera, 29-VI-1968, J. BARRAU. 

Dades próples 

ALT EKPORDA: Pont de Kolins DG98, Roses EG17, ALT URGELL: Ogern CG65, 
BAGES: Hanresa DGOl, BAU PEIEDES: Lloreng del Penedés CF77, L'Arbog CF86, 
COHCA DE BARBERA: Barbera de la Conca CF58, GARROTXA: Besalú DG77, GIROIES: 
Cassá de la Selva DG83, lOGDERA: Camarasa CG23, OSOIA: Balenyá DG32, 
SEGARRA: Tora CG63, VALLES ORIEITAL: Granera DG22. 

8.5. Rnmus dulcís (Hiller) D.A. Webb, Feddes Repert. 74: 24 (1967) 

=Anygdalus communis L. 

=Ámygdalus dulcís Killer 

-Frunus communis (LJ Arcangelí, non Hudson 
=Frunus amygdalus Batscb. 
H.V.: ametller 

Especie originaria del C i del SW d'Asia (de Turquia al Paklstá) i del 

nord d'Africa (VEBB in TUTIH & al., 1968; MATHOH, 1981), d'on es va estendre 

des de molt antic a la regió mediterránia. Segons VEIHBAUM & SPIEGEL-ROY 

(1985) 1'ametller está format per un conjunt de culti-vars seleccionados a 

partir deis tipus silvestres, deis quals se n'han distingit mes de 30, que 

creixen per tot el SV i C d'Asia. Segons aquests autors aquest número és 

excessiu, ja que hi ha moltes races geográfiques i un gran polimorfisme 

especific. 

L'ametller és cultivat en l'actualitat sobretot en indrets secs de co

marques continentals. Apareix també escapat de conreu en marges de camps, 

de camins, erms, talussos, parets, etc., presentant una distribució dispersa 

peí pais. A Catalunya la considerem una especie naturalitzada i és un epe

cófit i un hemiagriófit segons la classificacíó de KORHAS (1978). Floreix 

ben aviat a fináis d'hivern i tot seguit fructifica. Es una especie que tem 

el fred, especialment les gelades tardanes que sovint maten les flors. 

VEBB (l.c.) l'assenyala extensament cultivat al sud i centre-sud d'Euro

pa peí seu fruit, l'ametlla, mentre que en regions mes septentrionals és 

cultivat com ornamental ais jardins. També l'indica naturalitzat de forma 

freqüent a la regió mediterránia: Albania, Austria, Bulgaria, lugoslávia, 
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Alemanya, Portugal, Franca, Suissa, Balears, Córsega, Italia, Sardenya, Sici

lia, Creta, Grecia, Somanta, Txecoslováquia 1 Turquía. 

Pades• bibliográfiques i , d'herbari 

C0MPA5Y0, L. 1864: (sub Amygdalvs cammvnis) Cultivat i subs|«»ifcaat al 
Departament deis Pirineus Orientáis. 
<X)STA, A.C. 1877: (sub Amygdalus commmis) Cultivat i suíspontani. 
CADEVALL, J. et al. 1915-19: (sub Amygdalus COBJBUUÍS) Cultivada i 
subspontánia la var. amara. 
VAYSEDA, E. 1919-20: (sub Amygdalus camaunis') Mare de Déu del Mont. 
BOLOS, A. & 0. DE 1950: (sub Prvnus communis) Garraf, Begues, Barcelona, 
Valles, etc. 
MASCLA5S, F. 1966: (sub Pi-unus amygdalus) Serra d'Almenara. 
LLASSAHA, F. 1976: Rodalies de les Avellanes CG14, Valí de Sojora CG13. 

Pades própies 

ALT EMPORDA: Palau Saverdera EGi8, AJíOlA: Jorba CG70, Sant 
Martí de Tous CG70, Entre Igualada i els Prats de Rei CG81, 
ALT CAMP: Alcover CF46, V a l l s CF57, Cabra del Camp CF56, ALT 
URGELL: Coll de Nargó CG67, BAGES: Aguilar de Segarra CG8S, 
Manresa DGOl, Sant Vicen? de C a s t e l l e t DGOl, BAIX EBRE: 
Roquetes BF82, BERGUEDA: Berga DG05, B A R C E L O N É S : V a l l v i d r e r a 
DF28, BAIX PENEDES: La Bisbal del P e n e d é s CF77, CONCA DE 
BARBERA: Montblanc CF48, Barbera de l a Conca CF58, GARROTXA: 
Besalú DG77, NOGUERA: Val1-1lebrera CG44, Tiurana CG54, 
PALLARS JUSSA: Pu i g c e r c ó s CG26, RIBERA D'EBRE: Miravet BF94, 
SEGRIA: Almatret BF87, Maials BF98, Sarroca de L l e i d a BF99, 
L l e i d a CGOl, SEGARRA: Salvanera CG53, Biosca CG63, Tora de 
Riubr e g ó s CG63, SELVA: Blanes DG8i, TERRA ALTA: Horta de 
Sant Joan BF73, Batea BF75, Bot BF84, Gandesa BF84, V i l l a l b a 
deis Ares BF85, El P i n e l l de Brai BF94, VALLES ORIENTAL: 
Aiguafreda DG32, VALLES OCCIDENTAL: Rubí DFi9, Sant Cugat 
del Valles DF29, Santa Maria de Barbera DF29, Terrassa DGIO, 
Sabadell DG20. 

8.6. Pruaus laurocerasm L., Sp. Pl. 474 (1753) 

= Cerasus laurocerasus CL.) Loisel 
=Laurocerasus afficinalis K.J. Roeaer 
H.v,: llorer-cirer 
2n= 144-170-180 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria del SE d'Euroia i del Sf d'ásia, valls del Caucas, 

costes meridionals del mar Segre fins al nord de Pérsia CBAILUÍ, 1976; FONT 

I QUER, 1976; CHITTENDEN, 1986). Segons FONT I QUER (l.c.) aquesta rosácia 

fou portada a Constantlnopla des de Trebisonda a l'any 1546, i el 1576 va 

ésser introduida ais Jardins del nord d'Itália; d'aquí va ésser portada a 



Franga, Suissa i va arribar a Alenanya el 1592, país on sois resisteix els 

hiverns en indrets abrigats. 

Es una especie utilitzada com a medicinal des del segle XVIII contra la 

tosferina, no obstant, sembla que en un principi va produir moltes victimes, 

ja que la planta conté ácid prúsic o cianhídric (FOIT I QUEE, l.c). 

A Catalunya és una planta farga cultivada ais jardins i alguna vegada 

ha estat citada subspontánia del Valles. Hosaltres sois l'hem trobada en 

estat subspontani en un fons de valí a la Font Groga 1 en un marge d'alzi-

nar a Vallvidrera (DF28). Especialment a la Font Groga hi és forga abundant 

i caldrá esperar uns anys per veure si s'hi manté i naturalitza. De moment 

la considerem subspontánia casual i un epecófit i un hemiagriófit segons la 

classificació de KORHAS (1978). Floreix i fructifica a l'estiu. 

Ens consta cultivat i asilvestrat al País Base (ASEGIHOLAZA & al., 

1984). Segons VEBB (in TUTIH & al., 1968) és molt cultivat en jardins del 

sud i oest d'Europa i es troba localment naturalitzat a Gran Bretanya, Ir

landa, Franga, Córsega 1 Portugal. 

Dades bibllográfiques i d'herbari 

VILLKOMM, M. & LAHGE, J . 1880: Cultivat sobretot a Catalunya. 
CADEVALL, J. et ai. 1915-19: Freqüentment cultivat i subspontani. 
MOHTSERRAT, P. 1956: Subspontani a Olzinelles. 

8.7. Prunas pérsica ÍL.) Batsch, Beytr. Entw. Pragm. Gesch. Hat.-Reiche 30 

(1801) 

=Persica vulgaris Miller, Gard. Dict. ed. 8 ne 1 (1768) 
-Amygdalus pérsica L., Sp. Pl. 471 (1753) 
H.V.: presseguer 
2n= 16 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria de la part occidental de la Xina temperada (VAVILOV, 

1949-50; MATHOH, 1981). Es coneix cultivat de molt antic al nord de la Xina 

<LI, 1970). Durant molt de temps alguns autors donaven com a regió d'origen 

del presseguer el SV d'Asia, Aixó és perqué es va introduir molt aviat a 

Pérsia i a Armenia, i d'aqui va passar a l'Asia Menor i a Grecia. Segons DE 

CAHDOLLE (l.c) els grecs i els romans van conéixer el presseguer al comen-

gament de l'Era cristiana, i si fos natural del SV d'Asia, probablement 

hagués arribat abans al SE d'Europa. Per BOSSARD & CUISAHCE (1984) fou 

introduit en cultiu a Franga vers l'any 1562. 
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Els autars del segle passat l'assenyalen cultivat i subapontani. En 

l'actualitat continua essent una especie molt cultivada que compren una gran 

quantitat de varietats. Sovint es troba es estat subspontani en ni2ir^es de 

camins, vores de les vies de tren, erms, etc., de gran part del país, tant en 

zon^ de térra baixa com en comarques de muntanya. Floreix a comengaments 

de primavera 1 fructifica tot seguit. á Catalunya el considereaj subspontani 

i és un epecófit segons la classificació de KORHAS (1978). 

VEBB {in TÜTII & al., 1968) l'indica molt cultivat peí seu fruit, el 

préssec, al sud i centre-sud d'Europa, i mes rar cap ai nord, Sovint es 

troba subspontani casual i es naturalitza de forma local. 

Pades bibllográflqyes 1 d'herbari 

COSTA, A.C. 1877: (sub Aaygdalus pérsica^ Cultivat i subspontani. 
CADEVALL, J. et al. 1915-19: (sub Pérsica vulgaris) Cultivat 1 subspontani. 
VAYREDA, E. 1919-20: (sub Aaygdalus pérsica) Mare de Déu del Mont. 
VIGO, J. 1983: Voltants de Ribes, Aigües de Rib^, vara la Corba. DG37-38. 

Dades propias 

ALT EMPORDA: Vilademuls DG96, Palau Saverdera EG18, AHD08RA: 
Andorra la V e l l a CH70, ANOIA: Igualada CG80, ALT CAHP: 
Alcover CF46, V a l l s CF57, Cabra del Camp CF58. ALT URGELL: 
Bassella CG55, Caste11-11ebre CG56, Oliana CG65, C o l l de 
Nargó CG67, BAIX EHPORDA: Sant F e l i u de G u í x o l s EG02, Sant 
Antoni de Calonge EG03, BAIX PENEDES: Sant Vicen? de Calders 
CF75. L'Arbo<? CF86, GARRAF: Sitges CF96, Garraf DF06, GI
RONES: Bordils DG95, C e r v i á de Ter DG95, Sant Jo r d i Desvalls 
DG95, GARROTXA: C a s t e l l f o l l i t de l a Roca DG67. HARESHE: El 
Hasnou DF49, V i l a s s a r de Har DF49, HONTSIANES: Amposta BF9i, 
NOGUERA: Ponts CG44, Tiurana CG54, SEGARRA: S a n a ü j a CG53, 
Els Hostalets de Cervera CG61, Entre Tora i C a s t e l l f o l l i t de 
R i u b r e g ó s CG62, Biosca CG53, SELVA: Entre Breda i A r b ú c i e s 
DG62, S i l s DG72, Riudarenes DG73, Caldes de H a l a v e l l a DG63, 
VALLES ORIENTAL: L l i n a r s del Valles DG50, VALLES OCCIDENTAL: 
Rubí DF19, Sabadell DF29, Hontcada i Reixae DF39, Sabadell 
DG20. 

9. Pyracantba M.J. Roemer 

Genere format per 7 especies arbustives originarles sobretot de l'est 

de l'Asia i sois una bo és de la part SE d'Europa 1 del SV d'Asia (BROVICZ, 

1970; BOSSARD & CUISAHCE, 1984: CHITTBIDBH, 1986). Algunes d'aquestes espe

cies es cultiven com ornamentáis per les seves flors i especialment els 

fruits, els quals son sovint dispersats per ocells. 



9.1. Pyracantba crenulata (D.Don) Roemer, Syn. III (Rosifl.) 104: 220 (1847) 

Especie originaria de l'Himálaia, possiblement de la part FV del Yunnan 

i introduida a Europa occidental peí seu cultiu com planta ornamental abans 

de l'any 1884 (BOSSARD & CUISAHCE, l.c: CHITTEHDEH, l.c). 

A Catalunya és una especie forga utilitzada en Jardinería, principalment 

per fer tanques. Sois l'hem trobada en estat subspontani a la Selva, entre 

Blanes i Tossa de Kar (DG81), en un marge de pineda sobre saulons litorals, 

i a 1'Osona, aprop de la presa de Sau (DG54). Al Principat la considerem 

subspontánia casual i és un ergasiofigófit segons la classificacíó de 

KORHAS (1978). 

Ho apareix a Flora Europaea i no ens consta subspontánia ni natura

litzada d'enlloc. 

10. Pynis L. 

Genere que compren unes 20 especies originarles del continent 

eurasiátic i del nord d'Africa (BAILEY, 1976; BOSSARD & CUISAHCE, 1984). 

S'accepta que el centre primari d'origen de les perores, igual que el de les 

pomeres, es troba entre l'Asia Menor, el Ciaucas, Asia central, Himálaia, 

Peútistá i encara mes a l'est. Les pereres, igual que les pomeres, han existit 

a Europa des de temps prehistórics i s'han cultivat tant a Europa com a 

l'Asia occidental des del comengament deis temps histories (VATKIHS, 1976b), 

10.1. PpTis caamimls L., Sp. Pl. 479, 1200 (1753) 

H.V.: perora 
2n= 34 (FEDOROV, 1974) 

Aquesta especie es troba em estat silvestre per tota l'Europa temperada 

i l'oest d'Asia, principalment Anatólia, sud del Caucas i nord de Pérsia (DE 

CAHDOLLE, 1883; BOSSARD & CUISAHCE, 1984). Es d'origen híbrid a partir de 

nombrosos pares, i es considera que és l'ancestre de les pereres cultivades, 

de les quals hi ha milers de culti-vars (VEBB in TUTIH & al., 1968; BOSSARD 

& CUISAHCE, l.c). 

A Catalunya és una especie cultivada d'antic i sovint apareixen exem-

plsurs escapats de conreu en marges de camins, vares de les vies de tren, 

erms, etc. Al Principat la considerem subspontánia. 

VEBB (l.c) sois la indica cultivada a gran part d'Europa, excepte al 

nord i a les parts seques del sud. 
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Dades bibllográfiques 1 d'herbarl 

COMPAHYO, L. 1864: Subspontani a la part baixa de les muntanyes del Depar
tament deis Pirineus Orientáis. 
COSTA, A.C. 1877: Turons prop de Barcelona, Avellanes, cap el Montsec. 
CADEVALL, J. et al. 1915-19: Montsolí (VAYREDA)» Pertús, entre Flg-«res i la 
Junquera (BUBAHI), Pinos (POJ.C). Obac, Bagá. 
VIGO, J. 1983: (sub P.c. subsp. achias) Vora la üorba BC 599808, sobre Can 
Perramon de Baix, El Baell, Slbes de Fres^. DG37-3S. 

Dades pEppies. 

BAU PEIBDES: Segur de Calafell CF86, OSOIA: Balenyá DG32, BBIVA: Hostalric 
DG62, Sils DG72. 

11. Sosa h. 

El nombre d'espécies d'aquest genere no está aclarit. ZIESLIH St MOB 

(1985) en consideren 120, per BAILEY (1976) n'hi ha mes de 100, CHITTEHDEH 

(1986) en dona 125 i BOSSARD St CUISAHCE (1984) diuen que n'hi ha entre 100 

i 200. Aqüestes especies s'estenen per les regions temperades i subtropicals 

de l'hemisferi nord. La seva determinado resulta, de vegades, forga compli

cada, per una banda degut a la gran quantitat de noms publicats, alguns 

d'ells mal definits, i per l'altra, com a conseqüéncia de la hibridacíó que 

s'ha efectuat des de fa segles, de manera que, en l'actualitat, és practica

ment imposible distingir entre races purés, híbrids, formes de Jardí amb 

noms llatinitzats i culti-vars (ZIESLIH & MOB, l.c). Ho obstant, sembla que 

sois 8 especies, originarles del SE d'Asia, d'Europa i de l'est de la medi

terránia, han contribuxt al desenvolupament 1 formado de les modernes 

culti-vars de les roses cultivades (ZIESLIH & MOE, l.c). 

11.1. Scjea gallica L., Sp. Pl. 492 (1753) 

2n= 28 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria del centre i del SE d'Europa, mentre que al S¥ d'Asia 

creix en formacions petites a la fart csccidental del Claucas i del nord 

d'Anatólia. Es una especie heliófila que creix en sarges de boscos oberts de 

Quercus, marges de camps, talussos, etc. (BROVICZ St ZIELIISKI, 1984). 

Aquesta rosa és cultivada des de molt antic i es considera que és una 

de les especies que han contribuít a la formado de les roses cultivades, 

especialment de i?osa x dajsasceaa i de Sosa x tentifolia. 
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A Catalunya la coneixem cultivada i escapada de conreu des del segle 

passat. FOHT I QUER (1914) la Inclou dins de la llista de plantes natura

litzades a Montserrat, no obstant afegeix que tendeix a desaparéixer. En 

l'actualitat no la coneixem cultivada i sois l'hem trobada subspontánia 

aprop de cases 1 en un marge de camí, possiblement son restes de conreu i 

es va mantenint. L'hem trobada en aquest estat al Bages, a Manresa (DGOl) i 

a la Selva, a la Cellera (DG64). El seu estatus dins la flora catalana és de 

subspontánia casual i és un ergasiofigófit segons la classificació de 

KORHAS (1978). 

VEBB (in TUTIH & al., 1968) l'assenyala introduida a Córsega, Espanya, 

Portugal, Sardenya i Sicilia. 

Dades bibliográfiques 1 d'herbari 

FOHT I QUER, P. 1914; Montserrat (COSTA, CADEVALL, MARCET). 
VIVES, J. 1967: Sant Lloreng de Morunys, Roe Foradat, la Borda de la Coma, 
prop de Gósol. 

HIHOT, J.M. 1984: D'Espot a Sant Maurici (LLEHSA). Ho l'hem vista. 

11.2, JPosa aoscbata J. Herrmann, Diss. Rosa 15 (1752) 

2n= 14 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria de l'Himálaia i de l'Iran (VEBB in TUTIH & al., 1968: 

CHITTEHDEH, 1986). Segans BOSSARD & CÜISAHCE (1984) no es coneix en estat 

espontani i fou introduida a Europa Occidental des del Próxim Orient peí 

seu cultiu com ornamental l'any 1580. Aquesta especie és molt cultivada, 

especialment a l'India, peí seu oli essencial que és utilitzat en perfumería. 

A la Península es coneix cultivat almenys des del segle XVIII. QUER 

(1784) l'indica deis jardins de Barcelona, Valencia, Múrela i Andalusia. A 

comenfaments d'aquest segle ha estat citada de diverses localitats catala

nes. En l'actualitat, com que no la coneixem ni cultivada ni subspontánia, 

creiem que el seu estatus és de subspontánia casual. 

VEBB (l.c.) diu que és molt cultivada com ornamental, principalment al 

sud 1 oest d'Europa, i també es troba naturalitzada a la regió mediterránia: 

Creta, Grecia, Sicilia, Franfa i Espanya. 

Dades bibliográfiques 1 d'hprbari 

CADEVALL, J. et al. 1915-19: Haturalitzada al Rosselló: Banyuls, Soreda fins 
a Prada (GAUTIER). Girona, Sant Feliu de Guíxols (BUBAHI). 
SEHHEH, Fr. 1918: Barcelona BC 20278. 
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BC 619516, vers Canyaaars, ll-X-1945, P. MOHTSERRAT 
BC 620793, Araos, 7-V-1976, J.E. FARRBHY. 

12. Spimea L. 

Aquest genere coaprén unes 80-100 especies arbastlves originarles de 

l'henisferi nord, especialment de la lina, Himálaia, Rússia, India, América 

del lord, Europa i Japó (BAILEY, 1976; STIMART, 1985; CHITTEIDBI, 1986). Hl 

ha una gran quantitat d'espécies que es cultiven coa ornamentáis ais 

jardins, tant per aprofltar la seva espléndida florida a la primavera com 

les tiges núes vermelloses o bruñes a l'hivern. 

12.1. ^íram caatmleasis Lour., Fl Conchinch. 332 (1790) 

=Spiraea reevesiaaa Lindley 

Especie originaria de l'Asia oriental: Xina i Japó (BOSSARD & CUISAHCE, 

1984; CHITTEHDEH, l.c); no obstant, BAILEY íl.c) creu que sois és originarla 

a la Xina, mentre que al Japó hi és cultivada de molt antic 

Sembla que va ésser introduida a Europa peí seu cultiu com ornamental 

al segle passat (1824 ó 1837, segons CHITTEHDEH, l.c. i BOSSARD & CUISAHCE, 

l.c, respectivament). 

A Catalunya és una planta forga cultivada ais jardins i sois ens consta 

subspontánia a la Valí de Ribes, a les vores del riu Freser. Floreix de 

forma espectacular amb infinitat de flors blanques a fináis d'hivern i 

comengaments de primavera. Al Principat la considerem subspontánia casual. 

Ho apareix a Flora Europaea i no la coneixem subspontánia ni naturalit

zada d'enlloc 

Pades blbliográfiqyes i d'herbari 

VIGO, J. 1983: sota Estéguel DG37. 

LXXIII. ITOIACBAB 

Familia formada per uns 350-500 generes 1 4500-7000 especies, la 

majoria tropicals 1 subtropicals, i algunes de les regions temperades i 

fredes (BAILEY, 1976; HEYVOOD, 1985; CHITTEIDBI, 1986). 
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1. Rubia L. 

Aquest genere compren al voltant de 40 especies natives de la regió 

mediterránia, África austral i tropical, América tropical i Asia temperada 

(BAILEY, 1976). 

1.1. Subía tiDctarwt L., Sp. Pl. 109 (1753) 

I .V . : roja tintórla 
2n= 22-44 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria de l'Asia central i occidental i possiblement del SE 

d'Europa (DE CAIIX3LLB, 1883; BALL in TÜTII & al., 1976). Ha estat molt cul

tivada, possiblement des de l'Edat Mitjana, peí colorant vermell que s'extreu 

de la seva arrel i que es feia servir per a tintar roba, especialment llana 

i coto. Al segle XVII ja era coneguda deis marges de camps i jardins de 

Montpeller (THELLÜIG, 1912), mentre que 2 segles mes tard, amb el descobri-

ment de les anilines, el seu conreu va anar perdent importancia. Se sap que 

els pantalons i el barret vermells de l'uniforme deis militars fráncesos, 

així com també el capell vermell deis tures, eren tintats amb la roja. 

QUER (1784) l'indica molt abundant de les tanques deis borts i camps 

del centre de la Península i d'altres regions. A (Catalunya també es coneix 

cultivada, principalment en comarques continentals. En l'actualitat és una 

especie naturalitzada principalment en marges de camins, vores de canals i 

en erms de s o l humit vora els pobles; presenta una distribució dispersa peí 

país, amb un centre important a les comarques de la Hoguera, Urgell, Garri

gues, Segriá i Terra Alta. Floreix a l'estiu i fructifica tot seguit. 

Ens consta d'Aragó, Elx i Mallorca (in BC), i de Portugal (PIHTO DA SIL

VA & RAIHHA, 1952). BALL (l.c.) l'assenyala ampliament naturalitzada a 

Europa central i meridional: Austria, Bulgaria, Txecoslováquia, Hongria, 

Alemanya, Paisos Baixos, Suissa, Balears, Espanya, Portugal, Franca i Sar

denya. 

Dades bibliográfiques 1 d'herbari 

COMPAHYO, L. 1864: Vora Perpinyá. 

COSTA, A.C. 1877: Bordeta al Prat, Sanaüja, Urgell (?). Vers Sant Feliu, 
Hospitalet, 
GAUTIER, G. 1898: Departament deis Pirineus Orientáis, 
SEHHEH, Fr. 1918: Barcelonés. 
FOHT I QUER, P. 1920: Cervera BC 26793. 
GOHZALEZ, R. 1924: Cervera. 
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BOLDU, A. 1975: Golmés, Xollerussa i Lleida (herb. SALV., CAD.). Horta de 
Lleida, Puigvert, Juneda, Arbeca, Borges Blanques BCF 18307. 
LLAHSAHA, R. 1976: Rodalies de Gerb i de Castelló de Farfanya CG13. 
MOLERO, J. 1976: Margalef CF17, BCF 112245. 
HIHOT, J.M. 1984: Castelló. Llesp (FOHT I QUER). 

BC 26795, Osseja, 9-IX-1922, SEEHÍES, (Pl. nS 4423>. 
BC 26796, Montellái, 5-VII-1928, SEHIBl, (Pl. Esp. 5581). 

Dades própies 

ALT EMPORDA: Sant Pere Pescador BG07, Vilanova de la Muga EG08, BAUA 
(3EDAIYA: Pedra DG08 -I.Soriano-, GARRIGUES: Les Borges Blanques CF29, 
Juneda CGIO, Arbeca CG20, l O G Ü E R A : Torrelameu CGOl, Bellvís CGll, Térmens 
CG12, C^astelló de Farfanya CG13, Gerb CG13, El Poal CG21, Linyola CG21, 
Camarasa CG23, Ponts CG44, SEGARRA: Viver CG62, SEGRIA: Aitona BF89, 
Mollerussa CG21, TERRA ALTA: Horta de Sant Joan BF73, DRGELL: Boldú CG32, 
Anglesola CG41. 

LUIV. E Ü T A C E A E 

Familia formada per uns 100-150 generes i entre 900 i 1600 especies 

origináries de les regions temperades-cálides i tropicals, principalment 

d'Africa austral i d'Austrália (BAILEY, 1976; HEYVODD, 1985; CHITTEHDEH, 

1986). Té una gran importancia económica ja que conté un bon nombre d'espé

cies cultivades pels seus fruits comestibles i també amb interés orna

mental. 

1. Ruta L. 

Genere format per unes 40-60 especies natives principalment de les 

zones temperades (BAILEY, l.c; HEYVOOD, l.c). 

1.1. Ruta graveolens L., Sp. Pl. 383 (1753) 

=J?uta hartensis Miller, Gard. Dict. ed, 8, n2 1 (1766) 
H.V.: ruda 
2n= 72-81 (FEDOROV, 1974) 

Especie originarla de la part oriental de la regló mediterránia 

(THELLUHG, 1912; TOVHSEHD in TUTIH dk al., 1968). La ruda sembla que és una 

de les plantes medicináis utilitzades de mes antic (FOHT I QUER, 1976). 

Segons THELLUHG (l.c.) era Ja cultivada ais horts de Franca a altjan 

segle passat. A la Península Ibérica es coneix també cultivada al segle XIX, 

mentre que a comenfaments d'aquest és citada cultivada i subspontánia a 



diversos llocs de Catalunya. Bn l'actualitat és plantada en alguns horts i , 

de vegades, apareix subspontánia en indrets ruderals. Sois l'hem trobada 

escapada de conreu a les comarques de la Garrotxa i de la Selva. Ho és una 

especie massa freqüent i al país la considerem subspontánia i un ergasio

figófit segons la classificacíó de KORHAS (1978). Floreix i fructifica a la 

primavera i comengaments d'estiu. 

TOVHSEHD (l.c.) la indica nativa dubtosa a Espanya i ampliament natura

litzada, procedent de jardins, al sud i centre-sud d'Europa: Txecoslováquia, 

Austria, Hongria, Romanía, Alemanya, Suissa, Franga, Córsega i Grecia. 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

VILLKOMM, M. & LAHGE, J. 1880: Prop de Cardona (RIBA), Olot (BOLOS). 
CADEVALL, J. et al. 1913-15: Cultivada i subspontánia a diferents llocs des 
del litoral fins ais Pirineus. Pirineus Orientáis (ROUY). 

Dades próples 

GARROTXA: Can Llongarriu DG57 -X.Oliver-, SELVA: Tossa de Mar DG91. 

LXXV. SALICACEAE 

Familia d'arbres i arbusts formada per uns 3-4 generes i 350-500 

especies d'amplia distribució pero sobretot de les zones temperades de l'he

misferi nord (BAILEY, 1976; HEYVOOD, 1985). Algunes especies són importants 

per la seva fusta, per cistelleria i com ornamentáis, 

1. Populus L, 

Aquest genere compren 30-40 especies natives de les regions temperades 

i fredes de l'hemisferi nord (BAILEY, l,c,; CHITTEHDEH, l.c). Els pollancres 

són molt utilitzats com ornamentáis i per la seva fusta, blanca i tendrá. De 

vegades, la dlstinció entre especies, especialment entre P. deltoides i P. 

X canadensis, és forga complicada degut a la gran varlabilitat morfológica i 

a l'existéncia de nombrosíssimes culti-va^-s. 

1.1. RTpuJus X canadeaisis Moench, Verz. Ausl. Baume Veissenst. 81 (1785) 

=Populus deltoides Marshall x Populus nigra L. 
=Populus x euraaericana (Dodé) Guinier 
=Populus virginiana auct. 

H.v.: pollancre del Canadá 
2n= 38 (FEDOROV, 1974) 
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Aquesta especie sembla que és un híbrid entre Fopulus deltoides i Popu

las nigra (i les seves varietats) aparegut espantániament a Franga vers 

1750. Ho obstant, segons LÓPEZ & MIELGO (1984) a fiaals del segle XVÍI el 

marqués C. Benson di Cavour va introduir a Fraiwpa i a Italia pollancres 

dits del Canadá. Com a conseqüéncia del creixement rápid i de la fácil re

prodúcelo per esquelx es va estendre molt rápidament. MOEHCH va descriure 

aquest pollancre com P. canadensis sense conéixer que era un híbrid. 

De fet, sota aquest nom s'agrupen tota una serle de clons originats a 

diferents llocs i en diferents époques. Degut al gran nombre d'híbrids, el 

seu reconeixement és sovint molt difícil. Alguns autors van proposar el nom 

de P. X euramericana per tal de reunir tots aquests pollancres híbrids 

originats deis creuaments entre l'americá, P. deltoides, i l'europeu, F. nigra. 

Ho obstant, per qüestions de prioritat, es continua utilitzant F. canadensis. 

A Catalunya és una especie forga cultivada en marges de rius, séquies, 

fonts, marges de carreteres, etc. de gran part del país, des del nivell del 

mar fins a la part baixa de l'estatge monta. Molt sovint apareix en estat 

subspontani en aquests mateixos indrets. Al Principal cal considerar-la una 

especie subspontánia i un epecófit i un hemiagriófit segons KORHAS <1978). 

FRAHCO (in TDTIH & al., 1964) sois l'indica cultivat a practicament tot 

Europa. 

Dades bibllográfiques 1 d'herbari 

COSTA, A.C. 1877: (sub P. virginiana) Cultivat i subspontani. 
CADEVALL, J. et al. 1933: (sub P. virginiana) Baix Empordá. 
BOLOS, O. DE 1956: Olot. 
VIVES, J. 1964: Campllong, la Cantina de Llinars, riberes del Cardener, prop 
de la Coma i Planes. 
MASCLAHS, F. 1966: Mollerussa, Vilanova de Bellpuig, Bell-lloc d'Urgell, 
Lleida, Almacelles. 
LLAHSAHA, R. 1976: Monestir de les Avellanes CG13. 
GIRBAL, J. 1984: Girones. 

SORIAHO, I. 1984: Ribera de Bastareny DG07, estret de Rigoréixer DG08. 

Dades própies 

ALT EMPORDA: Sant Miquel de Fluviá DG96, Figueres DG97, ALT TÍRGELL: La Seu 
d'Urgell CG79, AIOIA: Igualada CG80, BAGES: El Pont de Cabrianes DG02, BAUA 
CERDAIYA: Bellver de Cerdanya CG99, BERGUEDA: Puig-reig DG04, Gironella 
DG05, GARRAF: Cubelles CF86, Sitges CF96, GAEROTIA: Santa Pau DG66, 
MARESME: El Masnou DF49, Vilassar de Mar DF49, Sant Andreu de Llavaneres 
DG50, Tordera DG71, OSOIA: Manlleu DG44, Manlleu DG45, RIPOLLES: Sant Quirze 
de Besora DG36, SELVA: Maganet de la Selva DG72, SOLSOIES: Solsona CG75, 
VALLES OCCIDEITAL: Rubí DF19, Gerdanyola del Valles DF29. 
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1.2. Papulus deltoides Marshall, Arbust. Amer. 106 (1785) 

=Populus angulata Alton 
N.v.: Carolina 
2n= 38 (FEDOROV, 1974, FAULKNER, 1976) 

Especie originaria de la part SE deis Estats Units, on creix a les 

zones al.luvials fresques i riques de les valls fluvials des de l'Atlántic 

fins a les Muntanyes Recoses (FRANCO in TUTIN & al., 1964; FAULKNER, l.c; 

BOSSARD & CUISANCE, 1984). Sembla que fou introduit a Europa l'any 1738 

(BOSSARD & CUISANCE, l.c). 

A Catalunya és un arbre cultivat principalment per aprofitar la seva 

fusta i també com ornamental. Sovint es troba subspontani en vores de rius, 

marges de camins, etc. Al Principat la considerem una especie subspontánia 

i presenta una distribució dispersa peí país. 

FRAN(^ (l.c.) l'assenyala naturalitzat a diversos llocs, i introduit a 

Austria, Azores, Bélgica, Gran Bretanya, Bulgaria, Franca, Alemanya, Paisos 

Baixos, Hongria, Italia, lugoslávia i Portugal. 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

VIVES, J. 1964: Prats humits de Campllong. 
GIRBAL, J. 1984: Arbredes vora l'aigua del Girones. 

Dades própies 

ALT EHPORDA: La Jonquera DG99, Castelló d'Empúries EG07, 
ANDORRA: Andorra l a V e l l a CH70, ANOIA: Jorba CG70, Sant 
Hartí de Tous CG70, Igualada CG80, C a s t e l l o l í CG90, ALT 
CAHP: Santes Creus CF67, V i l a r d i d a CF57, ALT URGELL: Cas
tell n o u de Bassella CG55, O r g a n y á CG57, La Seu d'Urgell 
CG79, BAGES: Sant Joan de Vil a t o r r a d a CG92, Sú r x a CG93, 
Hanresa DG02, Balsareny DG03, Navars DG03, BAIX EMPORDA: 
Cas t e l l d'Aro EG02, Sant Antoni de Calonge EG03, La Bisbal 
d'Empordá EG04, Verges EG05, T o r r o e l l a de H o n t g r í EGi5, 
BERGUEDA: Saldes CG97, Puig-reig DG04, G i r o n e l l a DG05, Berga 
DG06, La Pobla de L i l l e t DG17, BAIX LLOBREGAT: Esparreguera 
DF09, H a r t o r e l l DF09, Sant Andreu de l a Barca DF18, Harto
r e l l DF19, BAIXA CERDANYA: Be l l v e r de Cerdanya CG99, Alp 
DG09, B o l v i r DG09, P u i g c e r d á DG19, GIRONES: Vilanna DG74, 
He d i n y á DG84, Ce l r á DG85, Llagostera DG93, GARROTXA: Besalú 
DG77, NOGUERA: Balaguer CG12, Camarasa CG23, Artesa de Segre 
CG34, SEGRIA: L l e i d a CGOl, SEGARRA: Guissona CG52, Tarroja 
CG52, Entre Salvanera i S a n a ü j a CG53, SELVA: La C e l l e r a de 
Ter DG64, Amer DG55, Riudarenes DG73, Vidreres DG62, URGELL: 
Bellpuig d'Urgell CG31. 
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2. Salix L. 

Genere format per 250-300 especies originarles, la malaria, de les zones 

temperades 1 fredes de l'hemisferi nord (BAILE?, 1976; BOSSARD A COISAICE, 

1984; CHITTEirDEH, 1986). Algunes especies s'utilltzen com ornamentáis 1 

d'altres en cistellerla. Es un genere molt difícil degut a que els táxons 

s'hibriden molt fácilment, de manera que, de vegades, és molt difícil deli

mitar especies. Es creu que totes les especies natives s'han hibrldat al

menys amb dues o mes especies exótiques (KITGHELL, 1985). 

2.1. Salíx babylcmica L. 

H.V.: desmai 
2n= 76 (FEDOROV, 1974) 

Especie probablement originaria de Xina, encara que no se sap amb 

exactitud (RECHIHGER in TüTIÍ & al., 1964; BAILEY, 1976). Es creu que va 

arribar a la part occidental d'Asia a l'Edat Mitjana 1 a Europa vers 1692 

(BOSSARD & CUISAFCE, l.c; LÓPEZ & MIELGO, 1984). 

Per tal d'aconsegulr arbres mes resistents al fred es van comentar a 

produir hibridacions entre aquesta especie 1 S. alba a S. fragilis. Segons 

LÓPEZ & MIELGO (l.c.) prácticament tots els desmais que es troben no son S. 
babylonica purs sino hibrids, sobretot amb S. alba. 

A Catalunya es coneix cultivat i subspontani des del segle passat en 

indrets humits. En l'actualitat és una planta molt utilitzada en jardinería 1 

alguna vegada es troba escapada de conreu en marges de rius, fonts i d'al

tres llocs humits. losaltres sois l'hem trabada subspontánia a l'Alt 

Empordá, a Pont de Molins (DG98). Al Principat la considerem subspontánia 

casual 1 un ergasiofigófit segons la classificació de KORHAS (1978), 

Ens consta cultivat i naturalitzat al País Base (ASEGIHOLAZA & al., 

1984). RECHIHGER (l.c.) l'indica mes o menys naturalitzat a alguns indrets 

d'Europa. 

Pa4es blbliográílques i d'herbari 

VILLKOMM, M. 1893: Cultivada i subspontani a l'Aragó, vara Casp. 
VIVES, J. 1964: Berga. 
SORIAHO, I. 1984: Vara Bastareny, entre Guardiola i Bagá K07. 
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2.2. Salíxx rubens Schrank, Baier. f l . 1: 226 (1789) 

=Sallx alba L. x Salix fragllis L. 

=Salix neotricba R. Gorz 
=Salíx fragilis auct. 
If.v.: vimetera 
2n= 76 (SA5CHEZ-M0HGE, 1981) 

Especie d'origen híbrid i segons RECHIUGER (in TUTIH & al., 1964) és 

probablement l'espécie mes freqüent de tots els salzes híbrids; aquest 

mateix autor afegeix que aquest híbrid és mes comú i presenta una distri

bució mes amplia i és mes cultivat pels vímets que S. fragilis, 

GoRZ diu que S. fragilis no es troba a (^talunya i que cal incloure 

totes les citacions espanyoles de S. fragilis dins d'aquest complex hibri-

dogénic. 

Aquesta especie es troba cultivada en vores de rius 1 riereis de loca

litats situades tant a térra baixa com a l'estatge monta. Algunes vegades es 

troba subspontánia ais mateixos indrets, presentant una distribució dispeir-

sa peí Principat. 

RECHIHGER (l.c.) diu que algunes culti-vars d'aquesta estirp hibridogé-

nica es troben naturalitzades a la Gran Bretanya. 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

GAUTIER, G. 1898: Rius i riereis del Departament deis Pirineus Orientáis. 
CADEVALL, J. et al. 1933: (sub S, fragilis) La Puda de Montserrat. Armentera 
(LLEH.), muntanya de Ceret (COMPAHYO). 
MASCLAHS, F. & BATALLA, E. 1964: (sub S, fragilis) Voltants de Prades; els 
Segalars, sobre Albarca. 
LLAHSAHA, R. 1976: (sub S, fragilis) Rodalies de Castelló de Farfanya CG13. 
VIGO, J. 1983: Ribes de Freser, el Baell, Serrat, etc. DG28-37-38. 
CARRERAS, J. 1985: Rialb CH40, sota Roní, Montenartró i Romadriu, CH50, 
Vilamur CG49, Avellanet CG69. 

LUVI. SAPUDACEAE 

Familia tropical i subtropical formada per uns 120-150 generes i unes 

1050-2000 especies (BAILEY, 1976; HEYVOOD, 1985; CHITTEHDEH, 1986). Algunes 

especies són interessants pels seus fruits comestibles o bé com a plantes 

ornamentáis. 



1. Cardiaepermtm L. 

Aquest genere compren 12 especies enfiladisses nativa sobretot de la 

regió neotropical (BAILEY, l.c; CHITTEFDEl, l.c). 

1.1. CaTxlioBpermua halicacabvm L., Sp. Pl. 3€€ <17S3> 

H.v.: fanalets 
2n= 22 (FEDOROV, 1974) 

Especie possiblement originarla d'América tmpical, encara que en 

l'actualitat, es troba ampliament estesa (natural o naturalitzada ?) per 

totes les zones eálides d'arreu del món (VEBB in TOTIH & al., 1968; BAILEY, 

I.C.). 

El nom genéric deriva del grec "cardia" (cor) i "sperma" (llavor) i fa 

referencia a que a les llavors lii ha una petita taca en forma de cor, peí 

que en temps de Kathioli era molt utilitzat per les aalalties coronarles. 

Halícacabua, epítet pre-linneá, al.ludeix a la morfología ampul.lacia del 

fruit. 

Segons FOHT I QUER (1976) va arribar a la regió mediterránia procedent 

de l'India a la primera meitat del segle XVI. A la Península era molt utilit

zat com ornamental al segle XVIII. QUER (1764) l'indica cultivat en jardins 

i finestres on hi servia de gelosia i VILLKOMM k LAHGE (1880) el citen 
subspontani a Málaga, i ATERIDO (1903) ja el dona naturalitzat a comen-

gaments de segle a la Península. 

En l'actualitat a Catalunya és una especie molt poc cultivada en jardi

nería i sois ens consta subspontánia en indrets ruderals de t r ^ localitats 

catalanes: Castelldefels, Esparreguera i Montmeló. Al Prineipat es comporta 

com una especie efemerófita l/o subspontánia casual ja que apareix de forma 

casual i en acabar el cicle vegetatiu desapareix. Floreix i fructifica a la 

tardor. 

Ens consta subspontánia al SE de Franga (MOLIIIER, 1980). VEBB (in 

TUTIH & al., 1968) diu que és cultivada com a curiositat al sud d'Europa i 
localment naturalitzada a lugoslávia, Grecia i Espanya. 

Dades bibliográfiques i d'herbarl 

CASASAYAS, T. 1982: VALLES ORIEHTAL, Montmeló DG30, BAIX LLOBREGAT, Cas
telldefels DF16 (leg. R.M.Masalles, IX-1973). Esparreguera DG09 (BC 620621, 
J.BARRAU, 21-IX-1975). 
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2. Koelrwtez'ia Laxm. 

Petit genere format per 4 especies d'aurbres caducifolis naturals de 

l'est d'Asia: Xina, Corea, Taiwan i Fiji (BAILEY, 1976; CHITTENDEN, 1986). 

2.1. Koelreutería paaiailata Laxm., Novi Comment. Acad. Sci. Petrop. 16: 561 

(1772) 

=Koelreuteria japónica Sieb. 
N.v: sapindal, sapinde de la Xina 
2n= 30 (FEDOROV, 1974) 

Arbre originari de l'Asia Oriental (VEBB in TUTIN & al., 1968). Segons 

CHITTENDEN (l.c.) prové del nord de la Xina, per BOCQUET (1983) és natural 

a Xina, Japó i Corea, mentre que BAILEY (l.c) diu que al Japó s'hi troba 

naturalitzat. Va ésser introduit a Anglaterra l'any 1763 com a especie orna

mental (VADE, 1951, CHITTENDEN, 1986). 

L'interés ornamental d'aquesta planta es troba principalment en el seu 

fullatge, floració i fructificado. Totes les parts de la planta contenen 

saponina, les flors han estat utilitzades com a medicináis pels xinesos i de 

les llavors se'n fan collarets. 

A Catalunya és una especie molt ornamental cultivada en pares i jardins 

com a arbre d'ombra i per alineado, tant en indrets de térra baixa com de 

l'estatge monta. Floreix a fináis de primavera i a comen̂ aments d'estiu fent 

unes panícules molt vistoses amb flors de color groe brillant i tot seguit 

fructifica donant lloc a unes c&psules inflades papirácies molt curioses, 

que a la tardor preñen un color bru-rosat. A mes de cultivada tajnbé l'hem 

trobada en estat subspontani en marges de carreteres, carrers i erms prop 

deis pobles a les comarques del Barcelonés, Berguedá, Garrotxa i Valles 

Oriental. A Catalunya la considerem subspontánia casual, pero és possible 

que d'aquí uns anys sigui nés freqüent que en l'actualitat. 

VEBB (in TUTIN & al., 1968) la indica localment naturalitzada a la part 

oriental de Romanía i a la part occidental d'Ucraina. 

Dades própies 

BARCELONÉS: Barcelona (Kontjuíc) DF27, Barcelona DF28, BERGUEDA: Puig-reig 
DG04, GARROTIA: Castellfollit de la Roca DG67, VALLES ORIEITAL: La Garriga 
DG41. 
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UDCVII. SCROPHOLAEIACEAE 

Familia formada per uns 220 generes i al voltant de 3000 especies de 

distribució cosmopolita, pero amb una representado molt important a les 

zones temperades de l'hemisferi boreal (BAILEY, 1976; HEYVODD, 19S5>. algu

nes especies teñen interés com medicináis i n'hi ha un noabre molt impor

tant que es cultiven com ornamentáis. 

1. Cymbalaría Hill 

Aquest genere compren unes 10 especies herbácies perennes, natives del 

Vell Món (BAILEY, l.c). 

1.1. CyabalariM auralis P. Gaertner, B. Meyer & Scherb., Fl. Vetter. 2: 397 

(1800) 

=Limria cymbalaría (L.) Miller, Gard. Dict. ed. 8 nS 17 (1768) 
^Antlrrhínum cymbalaría L., Sp. Pl. 612 (1753) 
=E"Jatine cymbalaría Moench, Meth. 525 (1794) 
K.v.: picardía 
2n= 14 (FEDOfiOV, 1974; FERHAHDES & QUEIROS, 1977) 

Especie originaria de les roques i boscos humits de la part meridional 

deis Alps, oest de lugoslávia, centre i sud d'Itália 1 Sicilia (VEBB in TUTIH 

& al., 1972). 

Aquesta especie es coneix cultivada ais Jardins medicináis d'Alemanya a 

l'any 1555, fa que se 11 reconeixien propietats astringents 1 antiescorbúti-

ques. Al nord d'Itália també hi era cultivada i DALECHAMP la cita l'any 1587 

de 1^ parets de Pádua i de Venécia, mentre que al segle XVII també és 

asenyalada de les muralles de la Gran Bretanya (CHEVALIER, 1936), del SE de 

Franga i a comen̂ aments del segle XVIII de Suissa (THBLLUIG, 1912). Segons 

aquest autor la picao-dia es va estendre a partir d'Itália cap al nord 1 oest 

d'Europa mitjan^ant el seu conreu ais Jardins botánics. 

QPER (1784) diu que en el seu temps no és tant abundant a Espanya com 

a Italia i que sois la coneix del murs de (^talunya 1 del País Valencia. A 

mitjan segle passat tampoc era encara excessivament freqüent a Catalunya 

(CXjeiA, 1877); no obstant, VAYREDA (1902) diu que a caae^ments del segle 

XX Ja era molt estesa pels Jardins i mura vells del Principat. En l^actuali-

tat és una especie molt comuna i totalment naturalitzada es parets, escales, 

murs vells i esquerdes de roques, de gran part del país, preferentment en 
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sltuacions ombrejades, fresques i humides. Floreix i fructifica des de la 

primavera fins a la tardor. Aquesta planta es va estenent per les parets i 

les roques introduint els peduncles amb els fruits a les fissures. 

Ens consta d'Astúries i de Galicia (CHERMEZON, 1919; MQRLA, 1982), de 

l'Aragó (VICIOSO, 1900), del Pais Base (ASEGINOLAZA & al., 1984) i de Sevilla 

(RUIZ & al., 1984). VEBB (l.c.) la indica naturalitzada en parets de gran 

part del sud, centre i oest d'Europa: Franga, Balears, Espanya, Portugal, 

Agores, Córsega, Albania, Creta, Grecia, Txecoslováquia, Austria, Bélgica, 

Noruega, Suécia, Dinamarca, Paisos Baixos, Alemanya, Gran Bretanya, Irlanda, 

Hongria, Polonia, Bulgaria, Romanía i Rússia. També es troba naturalitzada a 

Algéria i a América del Nord (THELLUNG, l.c: BAILEY, l.c). 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

COMPANYO, L. 1864: (sub Linaria cymbalaria) Vilafranca de Conflent. 
VILLKOMM, M. & LANGE, J. 1877: (sub Linaria cymbalaria) Pirineus (COSTA, 
POURRET), Barcelona (COLMEIRO). 
COSTA, A.C. 1877: (sub Linaria cymbalaria) Murs i pedrés humides. Poc 
abundant. 
VAYREDA, E. 1902: (sub Linaria cymbalaria) Lledó, Olot. 
FREIXAS, F. 1903: (sub Linaria cymbalaria) Sitges. 
CODINA, J. 1908: (sub Linaria cymbalaria) Amer. 
FONT I QUER, P. 1914: (sub Linaria cymbalaria) Manresa BC 44865. 
SENNEN, Fr. 1918: (sub Linaria cymbalaria) Barcelonés. 
CADEVALL, J. et al. 1932: Tapies, muralles vellos i humides del jardins. 
LLENSA, S. 1945: (sub Linaria cymbalaria) Hostalric. 
BATALLA, E. & MASCLANS, F. 1950: (sub Linaria cymbalaria) Conca del Gaiá. 
MONTSERRAT, P, 1957: (sub Linaria cymbalaria) Cordillera litoral catalana, 
zona compresa entre els rius Besos i Tordera. Tiana (PALAU). 
VIVES, J. 1964: (sub Linaria cymbalaria) Berga, Sant Lloreng de Morunys. 
MASCLANS, F. 1966: (sub Linaria cymbalaria) Maials. 
MALAGARRIGA, H.T. 1971: (sub Linaria cymbalaria) Roquetes (RUBIO). 
BOLDU, A. 1975: L'Espluga Calba. 
LLANSANA, R. 1976: Avellanes CG14. 
M.1LAGARRIGA, H.T. 1976: (sub Linaria cymbalaria) Molins (SENNEN); Rabos. 
MOLERO, J. 1976: Margalef BCF 112588, Cabassers CF17. La Morera del 
Montsant BCF 112569; Ulldemolins CF27, Escala Del CF16. Porrera, Alforja 
CF26. 
FARRENY, J.E. 1978: (sub Linaria cymbalaria) Tirvia. 
FOLCH, R. 1980: Porrera, Cambrils BC 631298. CF25-34. 
MASALLES, R.M. 1983: Blancafort, l'Espluga, a la Trinitat, CF48; Rocallaura 
CF49. 
VIGO, J. 1983: Ribes DG38. 
CONESA, J.A. & TABERNER, A. 1984: Lleida. 
GIRBAL, J. 1984: Porqueres DG76, Girona DG84; Cassá (herb. NAVAS). 
HINOT, J.M. 1984: Boi CH21. 
SORIANO, I. 1984: Bagá DG07. 
CARRERAS, J. 1985: Castellbó CG69. 
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BC 44864, Barcelona, V-1869, ex herb. MASFERRER. 
BC 128004, Caldetes, sense data de recol.lecló, M. GALLARDO. 
BC 118061, Aguilar de Segarra, 9-VI-1952, A. MARCOS. 

Dades proples 

ALT PENEDES: V i l a f r a n c a del Pen e d é s CF97, ALT EMPORDA: Bas
cara DG95, Castelló d'Empúries EG07, ANOIA: El Bruc CGgo, 
ALT URGELL: Castellbó CG69, La Seu d^Urgell CQ79, BAGES: 
Hontserrat DGOO, Manresa DGOi, Sant Vicenq de C a s t e l l e t 
DGOl, Hanresa DG02, Navarcles DG02, Navars DG03, Sallent 
DG03, Talamanca DG12, L'Estany DG23, BAIX CAMP: A l f o r j a 
CF26, Cambrils CF34, C a s t e l l v e U del Camp CF46 -JH. Ninot-, 
BAIX EHPORDA: Sant F e l i u de Gulxols EG02, BAIX EBRE: Delte
bre CFOl, BERGUEDA: Puig-reig DG04, G i r o n e l l a DG05, Berga 
DG06, BARCE L O N É S : Barcelona (Hontjuic) DF27, Barcelona (Pe-
dralbes) DF28, Badalona DF38, Barcelona DF38. BAIX PENEDES: 
Sant V í c e n ? de Calders CF76, CONCA DE BARBERA: L'Espluga de 
Francolí CF48, GIRONES: Girona DG84, E s p o n e l l á DG86, GARRO
TXA: Olot DG57, Santa Pau DG66, Hieres DG76, Besalú DQ77, 
HARESHE: Tiana DF39, E l Hasnou DF49, Sant Andreu de Llava
neres DG50, Tordera DG7i, NOGUERA: Camarasa CG23, Ponts 
CG44, RIPOLLES: Sant Quirze de Besora DG36, R i p o l l DG37, 
Ribes de Freser DG3a, Vi d r á DG46, C o l l de Sant Pau de Segú
r i e s DG47 -X.Oliver-, Sant Joan de les Abadesses DG47, 
Camprodon DQ48, SEGRIA: Sarroca de L l e i d a BF99, L l e i d a CGOO, 
L l e i d a CGOl, SOLSONES: Solsona CG75, SELVA: Ho s t a l r i c DG62, 
Hos t a l r i c DG72, Blanes DG8i, Caldes de Halavella DG83, Tossa 
de Har DG91, TERRA ALTA: Horta de Sant Joan BF73, Batea 
BF75, V i l l a l b a deis Ares BF85, VALLES ORIENTAL: El Fig u e r ó 
DG3i, Aiguafreda DG32, La Garriga DG41, VALLES OCCIDENTAL: 
Rubí DF19, Sabadell DF29, Sant Quirze del Valles DF29, 
Hontcada i Reixac DF39, Terrassa DGiO, Sabadell DG20. 

2. Lindernia All. 

Genere faraat per unes 100 espales pantropicals (DÍAZ, 1977; VILLIS, 

1980>>. 

2.1. Lindernia dubia (L.> Pennell, Scroph. E. Teap. I. Amer. 141 {1935) 

=Gratio2a dubia L., Sp. Pl. 17 (1753) 
Ilysanthes gratioloides <L,> Bentham in IM:., Prodr. 10: 419 (1846) 

= nysanthes dubia <L.) Barnhart, Bull. Torrey Club 26: 376 (1699) 
H.v.: aufabigueta 
2n= 32 (FEDOROV, 1974) 

E^>écie originaria de la part atlántica d'América del Hord (VEBB & 

PHILCOX in TUTIH & al., 1972). A Europa es coneix de mitjans del segle 

passat ais marges del Loira, a Franga (MOLIHIER, 1980). Posteriorment, ja en 



aquest segle s'ha anat trobant, principalment com mala herba deis arros

sars, al nord d'Itália (KOCH, 1954), a Catalunya (BOLOS & MASCLAHS, 1955) i 

a Portugal (VASCOHCELLOS, 1954). Es una especie típica del Cypero-

Aamannietua coccineae (BOLOS & MASCLAHS, l.c). 

En l'actualitat a Catalunya ha sofert una reculada important degut a la 

utilització d'herbicides, igual que les altres especies arvenses típiques 

deis arrossars. Ho obstant, encara continua apareixent en alguns arrossars 

de l'Alt 1 Baix Empordá i del Delta de l'Ebre. Floreix i fructifica a l'agost; 

produeix grans quantitats de llavors minúscules, de manera que la fructifi

cado d'una sola planta pot infestar de llavors tot un arrossar. A (^talunya 

la considerem una especie naturalitzada ais camps d'arrós i és un epecófit 

segons la classificació de KORHAS (1978). 

De la Península Ibérica també ens consta del País Valencia (CARRETERO, 

1985b) i de Toledo (MARCOS & VARGAS, 1987). De la resta d'Europa sois la 

coneixem de Franfa, Italia i Portugal (MOLIHIER, l.c; COOK, 1973; VEBB & 

PHILCOX, l.c). Al Japó també hi és una mala herba deis arrossars de recent 

introdúcelo (KASAHARA, 1982). 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

BOLOS, 0. DE & MASCLAHS, F. 1955: País BC 130455, BC 130370, la Cava 
BC 130371, l'Ampolla. 
BALADA, R. et al. 1977: Delta de l'Ebre CFOO, BC 619182. 
CARRETERO, J.L. 1988: Delta de l'Ebre. 

BC 145353, la Cava, lO-VII-1957, A. & O. DE BOLOS. 

Dades própies 

ALT EMPORDA: Riumors EG07. Sant Pere Pescador EG07, BAU EMPORDA: País 
EG14, MOITSIAHES: L'Encanyissada CFOO. 

3. FeroQica L. 

Genere format per unes 250-300 especies herbácies, anuals o perennes, 

natives principalment de les regions temperades i fredes de l'hemisferi bo

real i amb especies llenyoses própies de l'hemisferi sud: Hova Zelanda, Aus

tralia, Tasmánia, Hova Guinea i América del sud (HEYVOOD, 1985; CHITTEHDEH, 

1986). 
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3.1. Verónica loasifolía L., Sp. Pl. 10 (1753) 

2n= 34-68 (VALTERS & VEBB In TUTIH & al., 1972; FEDOROV, 1974) 

L'área de distribució original d'aquesta especie s'estén par les vores 

de boscos, rius i llocs humits del nord, est, centre d'Bíiropa 1 nord d'Asia, 

arribant a l'oest fins a Bélgica i al sud fins a Romanía (VALTERS 4 VEBB, 

l.c; CHITTEHDEH, l.c). 

Es una especie cultivada de vegades en Jardinería, encara que al nostre 

país és for^a rara. Sois ens consta subspontánia en indrets ruderals de la 

Valí de Ribes, 1 per aquesta rao considerem que es tracta d'una especie 

subspontánia casual i un ergaisiofigófit segons la classificació de KORHAS 

(1978). 

També ens consta cultivada i escapada de conreu a Franca i a Suissa 

(VIGO, 1983), i VALTERS Si VEBB (l.c.) no la indiquen adventicia o subspon

tánia d'enlloc Es troba naturalitzada a la part oriental d'América del Hord 

(BAILEY, 1976). 

Pades blbUográfiqyeg i d'herbari 

VIGO, J. 1976: Angelats DG38, BC 607433. 

Pades.. própies 

RIPOLLES: Sobre Ribes de Freser DG38. 

3.2. Feroaica peregrina L., Sp. Pl. 14 (1753) 

2n= 52 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria d'América, des d'Alaska fins l'estret de Magallanes, 

que puja ais Andes fins els 3500 m (VALTERS & VEBB in TUTIH & al., 1972; 

ROMERO & KLEMPAU, 1981), Sembla que fou assenyalada per primer cop a Euro

pa a la Gran Bretanya l'any 16S0 (CHITTEIDBI, 1986); l'any 1765 Ja era, se

gons GOUAI, naturalitzada ais voltants del Jardin des Plantes de Montpeller 

(THELLUHG, 1912) i el 1863 es va trabar a Alemanya C0BERIX3RFBR, 1962-70). 

Segons THELLUHG (l.c.) els Jardins botánics van Jugar un. paper iaportant en 

la seva expansió per Europa. 

Aquesta Verónica és un hexaploide i s'ha vist que la variado entre els 

individus del centre d'una població és molt petita comparada amb els que es 

troben en la periferia (KEELBR, 1978). Les plantes del centre de la població 

fan menys llavors i aqüestes son mes pesades que les de la periferia que 
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són Bes lleugeres. La variabilitat genotípica de les especies margináis 

sembla que té relació amb la competencia amb d'altres especies (LIHHART, 

1974). 

A Catalunya es va trobar per primer cop a mitjans d'aquest segle en 

horts de la Selva (LLEHSA, 1945) i posteriorment del Hit del Besos (UBACH, 

1950). Recentment ha estat també assenyalat deis marges del Segre a l'Alt 

ürgell (BEHEDl, KOLERO & ROKO, 1986). Es possible que sigui una especie ad

venticia casual o efemerófita. Caldrá esperar un temps per veure si les 

enormes poblacions existents ais marges de 1'embassament d'Oliana es mante

nen o bé desapareixen. Floreix i fructifica a fináis d'estiu. 
ATERIDO (1903) la dona naturalitzada a la Peninsula Ibérica, pero desco

neixem de quin indret. Ens consta de la provincia de Córdova (PUJADAS & 

HERHAHDEZ, 1986). VALTERS SL VEBB (l.c.) l'assenyalen ampliament naturalit

zada sobretot a l'oest i centre d'Europa: Austria, Horuega, Suécia, Bélgica, 

Paisos Baixos, Irlanda, Gran Bretanya, Agores, Portugal, Espanya, Franga, 

Italia, Alemanya, Suissa, Polonia, Txecoslováquia, Romanía i Rússia; no 

obstant, indiquen que la seva persistencia és molt variable i que possible

ment a molts paisos esmentats sois hi sigui una especie casual. 

Dades bibliográfiques í d'herbari 

LLEHSA, S. 1945: Horts del Rieral de Maganos. 
UBACH, M. 1950: Entre Monteada i Mollet, Hit del Besos, BC 109832. 
BEHEDl, C, MOLERO, J. & ROMO, A. 1986: entre Coll de Hargó i Organya CG67. 

Dades própies 

ALT URGELL: entre Coll de Hargó i Organya CG67. 

3.3. Venmica pérsica Poiret in Lam., Encycl. Méth. Bot. 8: 542 (1808) 

= VeroDÍca toumefortii C.C. Gmelin pro parte, non VIH. 
2n= 28 (FEDOROV, 1974: FERHAHDES & QUEIROS, 1977) 

Especie originaria del SV d'Asia i introduida a Europa central i 

occidental a comengaments del segle passat (THELLÜHG, 1912; VALTERS & VEBB 
in TUTIH & al., 1972). Sembla que, a l'igual que l'espécie precedent, els 

jardins botánics han Jugat un paper important en la seva dispersió fora de 

la seva área de distribució original (THELLÜHG, l.c; HAHF, 1984). 

A la Peninsula Ibérica es coneix també des de mitjans del segle passat, 

ja que QUER (1784) no l'assenyala en la seva Flora. Bn poc mes d'un segle 

537 



aquesta especie ha assolit uaa expansió impressionant; peí que fa a Catalu

nya és citada pels autors del segle XIX i , avui dia, és tant ahundant que no 

sembla, en absolut, una planta introduida, i el que és aés destacable és el 

poc temps que fa que va arribar. A comenfaments de segie era aés comuna al 

litoral i posterloraent es va anar estenent cap a l'interior. En l'actualitat 

creix en camps, tant de regadiu com de seca, marges de camps, vores de 

rius, erms, etc., en sóls lllmosos, humits 1 frescos de prácticament tot el 

país, des del litoral fins a les comarques continentals i des de les terres 

baixes fins a l'estatge monta. Es una planta totalment naturalitzada i és un 

epecófit segons la classificació de KORHAS (1978). Floreix 1 fructifica ben 

aviat, a fináis d'hivern 1 a la primavera; no obstant, poden trobar-se exem

plars en flor i fruit durant prácticament tot l'any. 

Es troba a prácticament tota la Península, i especialment des del segle 

passat al País Base, Galicia, Andalusia 1 Castella. VALTERS & VEBB (l.c.) la 

indiquen naturalitzada a prácticament tot Europa. Es també naturalitzada a 

América (THELLUHG, l.c; ROMERO & KLEHPAÜ, 1981), África del nord (THELLUHG, 

l.c), Japó (KASAHARA, 1982), Hova Zelanda (RAHMAH, 1982), Australia 1 Korea 

(HOLM & al., 1979). 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

(X)MPAHYO, L. 1864: Departament deis Pirineus Orientáis. 
COSTA, A.C. 1877: Vallvidrera, Barcelona BC 613744, no lluny de Barcelona 
BC 45448 1 mes a l'interior. 
GAUTIER, G. 1898: Plana del Rosselló 1 Alberes. 
VAYREDA, E. 1902: Barcelona. 
CADEVALL, J. 1907: Terrassa, Montserrat. 
FOHT I QUER, P. 1910: Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Castellfollit, 
(^rdona. 
FOHT I QUER, P. 1914: Sant Benet de Bages, Montserrat. 
SEHHEH, Fr. 1918: (sub V. buxhaumiD Barcelonés. 
CADEVALL, J. et aJ. 1932: Monteada, Ripollet, Rubí. Miracle (MARCET), vers 
Luchon (ZETT.), Cierp (C. et S.). 
LLEHSA, S. 1945; Hostalric. 
BATALLA, E. & MASCLAHS. F. 1950: Conca del Gaiá. 
BOLOS, A. h O. DE 1950: (sub V. toumefortW Gavá, Barcelona BC 98898, 
BC 99469, pía del Besos, la Roca, Santa Eulalia de Ronsana. 
LOSA, M. a MOHTSERRAT, P. 1951: Andorra la Vella. 
BOLOS O. DE 1956: Mas Rampinyo, la Llagosta, entre la Llagc^ta i Mollet. 
MONTSERRAT, P. 1957: Horsavinyá, zona litoral compresa entre els rius Besos 
1 Tordera. Tiana (PALAU). 
BOLOS, 0. DE 1959: Breda, Mañanes. 
VIVES, J. 1964: Voltants de Sant Lloreng de Morunys. 
MASCLAHS, F. 1966: Bell-lloc d'Urgell, Pía del Vencilló, Biosca. 
MALAGARRIGA, H.T. 1971: Tarragona, Mont-roig. 
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MASCLA5S, F. & BATALLA, E. 1972: La Elba, Alcover, la Mussara, Montblanc, 
l'Espluga de Francolí. 
LLANSANA, R. 1976: Cérvoles CG03, Monestir de Santa María de Bellpuig de les 
Avellanes CG13. 
MALAGARRIGA, H.T. 1976: Figueres, Fortiá (SEIÍIÍEN). 
MOLERO, J. 1976: Cornudella, la Morera del Montsant BCF 112609, Ulldemolins 
CF27, Serra la Llena BCF 112610, Margalef CF17; la Bisbal de Falset, la 
Palma d'Ebre CF07; la Figuera, el Molar CF06¡ Scala-Dei, Gratallops CF16; 
Alforja i Porrera CF26. 
BALADA, R. et al. 1977: Delta de l'Ebre BF91. 
FARREHY, J.E. 1978: Burg, Sant Francesc d'Araós, Borda Felip CH50-51. 
FOLCH, R. 1980: Mar^á, Bítem, Cambrils. Esperable a la térra baixa interior i 
litoral de la zona compresa entre la riera d'Alforja i el riu Ebre. BF92, 
CF15-25-34. 
MASALLES, R.M. 1983: Validara i Poblet CF38, Vilaverd CF47, Blancafort CF48, 
Solivella CF49 i Forés cap a Sarral CF59. 
ROMO, A. 1983: Barranc de la Bessa CG15, Llimiana CG25, rodalies de Vilanova 
de Meiá CG35. 
VIGO, J. 1983: Ribes BC 604116, Estéguel, el Baell. DG28-38-27. 
BOLOS, O. DE & VIGO, J. 1984a: Meda Gran. 
GIRBAL, J. 1984: Bescanó, Sant Martí de Llémena, Porqueres, Campllong, 
Aiguaviva, Celrá, Banyoles, Raset, Viladasens. DG74-75-76-83-84-85-86-95-96. 
NINOT, J.M. 1984: Espot, Caldes de Boí. CH21-41. 
SORIANO, I. 1984: Guardiola i Bagá DG07. 
CARRERAS, J. 1985: Sort CG49, Aravell CG69. 

BC 45449, Barcelona, XII-1908, P. FONT I QUER. 
BC 45450, Montmeló, 3-V-1915, P. FONT I QUER. 
BC 45452, la Cellera, IV-1917, J. CODINA. 
BC 127933, Vilamajor, IV-1926, M. GALLARDO. 
BC 114758, Montseny (L'Avencó), ll-IV-1937, M. GALLARDO. 
BC 599516, Olot, sense data de recol.lecció, A. DE BOLOS. 
BC 105356, Aiguafreda, V-1948, A. & O. DE BOLOS. 
BC 144623, Sant Quirze de Besora, 29-IV-1960, C. BESORA. 
BC 616066, Berga, V-1969, nom il.legible. 
BC 617501, Osor, 20-IV-1975, J. BARRAU. 

Dades própies 

ALT PENEDES: Vi l a f r a n c a del Penedés CF97, Sant Sadurni d'A
noia CF98, ALT EHPORDA: A l b a n y á DG78, Ha<;anet de Cabrenys 
DG79, Boadella DG86, Sant Lloren? de l a Huga DG88, L'Armen
tera EG06, Castelló d'Empúries EG07, Sant Pere Pescador 
EG07, Perelada EG08, ALT CAHP: Alcover CF4-6, La Riba CF47, 
V a l l s CF57, Santes Creus CF67, ALT URGELL: Ogern CG65. Coll 
de Nargó CG67, Orga n y á CG67, El P í a de Sant T i r s CG68, 
Hontferrer CG76, BAGES: C a s t e l l f o l l i t del Boix CG91, Honis
t r o l de Montserrat DGOO, Hanresa DGOl, Sant Vicen? de Caste
l l e t DGOi, Hanresa DG02, Navarcles DG02, Sant Fruitós de 
Bages DG02, Sallent DG03, H o i á DG22, BAIX CAHP: Pratdip 
CF24, Cambrils CF34, A l f o r j a CF35, BAIX EHPORDA: Verges 
EG05, BERGUEDA: Berga DG06, La Pobla de L i l l e t DG17, BARCE
LONÉS: Barcelona (Pedralbes) DF28, V a l l v i d r e r a DF28, Barce
lona DF38, BAIX PENEDES: Sant Vicen? de Calders CF76. Cunit 
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CF86, BAIX LLOBREGAT: Martorell DF09. Castelldefels DFib, 
Castelldefels DF17, Gavá DF17, Viladecans DF17, Holins de 
Rei DFi8, Martorell DF19, El Prat de Llobregat Sant 
Feliu de Llobregat DF28, Collbató DGOO, Olesa d e Hontserrat 
DGOO, BAIXA CERDANYA: La Molina DGi6, Puigcerdá DGi9, CONCA 
DE BARBERA: Poblet CF38, Vimbodí CF38, L'Espluga de Francolí 
CF48, Hontblanc CF4a, GARRAF: Vilanova i la Geltru CF96, 
Sitges DF06, GARRIGXJES: Les Borges Blanques C F a 9 , Torregros
sa CGiO, GIRONES: Bescanó DG7#, Vilanna DG74, Porqueres 
DG76, Cassá de 2a Selva DG83, Girona DG84, Celrá DG85, 
Banyoles DG86, Celrá DQ95, GARROTXA: Les Preses DG56, L'Hos-
tal DG57 -X.Oliver-, Santa Llúcia DG66, Santa Pau DG66, 
Hieres DG76, HARESHE: A l e l l a DF49, Cabrils DF49, El Hasnou 
DF49, Sant Pol de Har DG60, Tordera DG71, HONTSIANES: Ullde
cona BE89, NOGUERA: El Poal CG21, Linyola CQ2i, OSONA: 
CoUsuspina DG33, Seva DG43, Viladrau DG43, Tavertet DG54, 
Cantonigros DG55, PRIORAT: Ulldemolins CF27, PALLARS SOBIRA: 
Sort CG49, RIPOLLES: Sant Quirze de Besora DG36, Campdevánol 
DG37, Ribes de Freser DG38, Vidrá DQ46, Coll de Sant Pau de 
Segúries DG47 -X.Oliver-, Sant Joan de les Abadesses DG47, 
Sant Pau de Segúries DG46 -X.Oliver-, Prop de Camprodon DG58 
-X.Oliver-, SEGRIA: Almatret BF87, Hontolíu de Lleida BG90, 
Torres de Segre BG90, Lleida CGOO, Lleida CGOl, Bell - l l o c 
d'Urgell CGll, Vilanova de la Barca CGli, SEGARRA: Golmés 
CG21, Tarroja CG52, Biosca CG63, Tora de Riubregós. CG63, 
SELVA; Arbúcies DG62, Breda DG62, Hostalric DG52, Hostalric 
DG72, Hartorell de la Selva DQ72, Blanes DG81, Riudellots de 
la Selva DG83, TARRAGONES: Tarragona CF55, Alt a f u l l a CF65, 
URGELL: Bellpuig d'Urgell CG31, Tornabous CG31, La Fuliola 
CG32, VALLES ORIENTAL: Granollers DG30, Hontmeló DG30, El 
Figueró DG3i, Aiguafreda DG32, Cardedeu DG40, Granollers 
DG40, La Roca del Valles DG40, La Garriga DG41, Campins 
DG5i, Sant Celoni DG51, Fogars de Hontclús DG52, Gualba de 
Dalt DG52, La Batllória DG6i. VALLES OCCIDENTAL: RvLbí DF19, 
Sant Cugat del Valles DF29, Sant Quirze del Valles DF29, 
Vacarisses DGOO, Terrassa DGIO, Sabadell DG20. 

LUVIII. SDtABOTOACEAB 

Familia tropical i subtropical que compren 20-28 generes i unes 120 

especies arbóries i arbustives CHETVOOD, 1985; CHITTBIDEI, 1986). Algunes 

especies teñen interés ornamental i/o medicinal. 

1. Allaotbus Desf. 

Aquest genere consta de 8-10 especies arbóries natives del SE d*Asia i 

nord d'Australia (BOSSARD & CUISAHCE, 1984; CHITTEHDEH, 1986). 
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1.1. Allastbus altissina (Miller) Swingle, Jour. Washington Acad. Sci. 6: 490 

(1916) 

=-Ailanthus glandulosa Desf. 
F . V . ; ailant, vernís del Japó 
2n= 80 (FEDDRDV, 1974) 

Especie originarla de les regions temperados de la Xina i introduida a 

Europa, a Anglaterra, l'any 1751 per Incarville, jesuíta que va enviar les 

llavors a la Reial Societat de Londres (BOSSARD & CUISAHCE, l.c; LÓPEZ & 

MIELGO, 1984). Segons LÓPEZ & MIELGO (l.c) el vernís del Japó és forga rar 

en estat espontani, ja que els indrets on creixia de forma espontánia han 

estat molt destruits; tanmateix és molt cultivat a Xina no sois com arbre 

ornamental sino també per les seves fulles que serveixen d'aliment a un cuc 

de seda iBombyx cyntbia). 

Es un arbre generalment dioic i rarament polígam. El seu nom popular de 

"vernís del Japó" sembla que l i prové de Franga, quan el van confondre amb 

arbres que produien vernís i pensaven que el seu origen era el Japó, coses 

ambdues errónies. En els primers temps de la seva introdúcelo va ésser molt 

utilitzat com a arbre d'alineado, principalment a Franga; no obstant, la 

fetor de les flors masculinos, la propensió d'esdevenir una especie invasora 

i la toxicitat del seu fullatge van fer que cada cop fos menys cultivat 

(LIZET & JOVET, 1980). Segons BOSSARD & CUISAHCE (l.c.) si les abelles van 

a les flors de 1'ailant comuniquen un mal gust a la mel. Un deis possibles 

motius del per qué les poblacions d'aquesta especie solen ésser monoespe-

cífiques pot ésser degut a les substancies toxiques que hi ha a les fulles i 
a les tiges, i que es troben especialment concentrados ais folíols, de 

manera que en caure a térra inhibeixen el creixement de plan tules d'altres 

especies (MERGEH, 1959). Es una especie molt resistent al fred, a la secada, 

a les sais i a l'aire contaminat de les ciutats. De vegades s'ha utilitzat en 

reforestació en zones cremades d'América del nord, com a tallavent a Austria 
i a la URSS, contra l'erosió i per fusta a Italia i a les regions seques del 
SE d'Europa, del SV d'Asia i d'América del Sud i , a Italia 1 a Franga, com a 

aliment del cuc de seda a mitjans del segle passat (KOVARIK, 1983). Sovint 

s'ha cultivat també en talussos i terraplens per tal de fixar la térra remo-

guda. Es una especie molt difícil d'eradicar un cop introduida degut a la 

gran capacitat que té de rebrotar. 
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Els autors del segle passat l'indiquen cultivat a la Península Ibérica, 

aentre que a conenfaments d'aquest ja 1'assenyalaven subspontani. En l'ac

tualitat és una especie naturalitzada i molt comuna a prácticament tot el 

país, tant a térra baixa con a l'estatge monta. Es fa fonamentalment ais 

marges de les vies de comunicació, talussos de tren, carreteres, etc. Floreix 

a l'estiu; els peus nascullns son molt poc cultivats degut a la mala olor de 

les seves flors i els peus femenins fructifiquen fent uns fruits alats ver-

mellosos ben ornamentáis. El seu principal sistema d'expansió a distancies 

curtes és mltjanfant rebrots, mentre que els fruits alats l i serveixen per 

assolir nous indrets una mica mes allunyats. Segons la classificació de 

KORNAS (1978) es tracta d'un epecófit. 

A la Península Ibérica és comú per tot el sud, centre i est. Ens consta 

de Cantabria (AEDO & al., 1984), Segóvia (CEBOLLA & al., 1982), Sevilla (RUIZ 

& al., 1984) i del País Base aSEGINOLAZA & al., 1984). TUTIN (in TUTIN & 

al., 1972) l'indica extensament naturalitzat al centre, oest i sud d'Europa: 

Grecia, lugoslávia, Albania, Austria, Bulgaria, Txecoslováquia, Hongria, Roma

nía, Rússia, Alemanya, Suissa, Franca, Bélgica, Gran Bretanya, Afores, Portu

gal, Espanya, Italia, Córsega, Sardenya i Sicilia. Ais paisos mes nórdlcs 

d'Europa es comporta com un efemeróf it (KOVARIK & BoCKER, 1984). Es també 

introduit a Xile, USA (HOLM & al., 1979) 1 Australia (MICHAEL, 1981). 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

VILLKOMM, M. & LANGE, J. 1880: (sub A. glandulosa) Cultivat. 
VAYREDA, E. 1902: Semiespontani al litoral fins a Banyoles, Montserrat, etc. 
FREIXAS, F. 1903: (sub A. glandulosus) Sitges. 
CADEVALL, J. et al. 1915-19: Cultivat i subspontani ais marges de carreteres 
i terraplena. 
SENNEN, Fr. 1929a: Barcelona. 
LLENSA, S. 1945: (sub A. glandulosa) Hostalric. 
BATALLA, E. & MASCLANS, F. 1950: Conca del Gaiá. 
BOLOS, A. & 0. DE 1950: Tibidabo, Vallvidrera, Barcelona. 
MONTSERRAT. P. 1957: Argentona. Tiana (PALAU). 
MASCLANS, F. 1966: Fraga, Lleida, Bell-lloc d'Urgell, Tárrega, Juneda. 
BALCELLS, E. 1968: Meda Gran. 
MALAGARRIGA, H.T. 1971: Tarragona (GIBERT). 
MASCLANS, F. & BATALLA, E. 1972: La Riba, Montblanc, l'Espluga de Francoli. 
BOLDU, A. 1975: Les Borges Blanques, Juneda, Puiggrós, Arbeca, entre Albagés 
i Cerviá, entre Vimbodí i Validara, l'Espluga Calha. 
LLANSANA, R. 1976: Voltants del Monestir de les Avellanes. 
MOLERO, J. 1976: Poboleda CF16. 
FOLCH, R. 1980: Subspontani a la zona compresa entre la riera d'Alforja i el 
riu Ebre. 
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CASASAYAS, T. & KASALLES, E.M. 1981: Alt Camp, Alt Empordá, Alt Urgell, 
Anola, Bages, Baix Ebre, Baix Empordá, Baix Llobregat, Barcelonés, Conca de 
Barbera, Conflent, Garraf, Garrigues, Ll itera, Karesme, Hoguera, Segarra, 
Segriá, Selva, Tarragonés, Urgell i Valles Occidental. 
KASALLES, R.K. 1983: Valí de Castellfollit CF37 fins a la font de la Herola 
CF38, l'Espluga de Francolí CF48, Ciutadilla CG40. 
ROMO, A. 1983: Voltants d'Ager CG15, entre Fígols i Tremp CG16, vers Puig
cercós CG26. 
VIGO, J. 1983: Entre Rialb i Queralbs, DG38. 
GIRBAL, J. 1984: Bescanó, Sant Gregori, Porqueres, Campllong, Girona. DG74-
76-83-84. 

CARRERAS, J. 1985: Entre Sort i Rialb. 

Dades própies 

ALT PENEDES: Sant M a r t í Sarroca CF88, El Pago DF08, L'Ordal 
DF08, ALT EHPORDA: Entre Navata i Qu e i x á s DG67, Agullana 
DQ89, Bascara DG96, Figueres DG97, Pont de Holins DG96, Sant 
Martí d'Empúries EG05, Castelló d'Empúries EG07, Vilanova de 
la Muga EG08, Roses EGi7, El Port de la Selva EGi6, Llan<?á 
EGi9, Portbou EGi9, C a d a q u é s EG28, ANOIA: Jorba CG70, Sant 
Hartí de Tous CG70, Veciana CG7i, Calaf CG72, Castellfollit 
de Riubregós CG72, Igualada CG80, Pedrafita CG60, ALT CAHP: 
Alcover CF46, La Riba CF47, Valls CF57, ALT URGELL: Castell
nou de Bassella CG55, Oliana CG65, Coll de N a r g ó CG67, 
Anserall CG79, ALTA CERDANYA: Hontlluís DH20, BAGES: Callús 
CG92, El Pala de Torroella CG93, S ú r i a CG93, Honistrol de 
Montserrat DGOO, El Pont de Vilomara DGOl, Manresa DGOi, 
Manresa DG02, Sant Joan de Vilatorrada DG02, Sallent DG03, 
Hura DGll, Rocafort DGil, A v i n y ó DG13, Santa Maria d'Oló 
DG23, BAIXA RIBAGOR<?A; Benavarri BG96, Les Viles de T u r b ó 
BG99 -JH.Ninot-, BAIX CAHP: Riudecols CF35, Reus CF45, Cas-
tellvell del Camp CF46 -JH.Ninot-, La Selva del Camp CF46, 
BAIX EHPORDA: Platja d'Aro EG02, Sant Feliu de Guíxols EG02, 
Calonge EG03, Jafre de Ter EG05, U U á EG05, Verges EG05, 
Albons EG06, Calella de Palafrugell EGi3, Bagur EG14, País 
EGi4, Torroella de Ho n t g r í EG15, BAIX EBRE: Roquetes BF82, 
Tortosa BF92, Deltebre CFOO, Deltebre CFOl, L'Ampolla CF02, 
BERGUEDA: Berga DG05, B A R C E L O N É S : Barcelona (Hontjuic) DF27, 
Barcelona (Pedralbes) DF26, Barcelona (Tibidabo) DF28, Vall
v i drera DF28, Barcelona (Hontjuic) DF37, Barcelona (Hont
juic) DF38, Sant Andreu DF38, Santa Coloma de Gramenet DF38, 
BAIX PENEDES: El Vendrell CF76, BAIX LLOBREGAT: Esparreguera 
DF09, Castelldefels DF16, Castelldefels DF17, Palleja DF18, 
Vallirana DF18, Hartorell DF19, El Prat de Llobregat DF27, 
Olesa de Hontserrat DGOO, CONCA DE BARBERA: L'Espluga de 
Francolí CF48, CONFLENT: Fontpedrosa DH30, S e r d i n y á DH41, 
Vilafranca de Conflent DH41, Holig DH42, Fillols DH51, Prada 
de Conflent DH5i, T a u r i n y á DH51, GARRAF: Cubelles CF66, 
Vilanova i la Geltrú CF96, Sitges DF06, GARRIGUES: Les 
Borges Blanques CF29, Juneda CGIO, Arbeca CG20, GIRONES: 
Cassá de la Selva DG83, Girona DG84, Celrá DG85, Banyoles 
DQ86, Celrá DG95, Sant J o r d i Desvalls DG95, GARROTXA: Cas
t e l l f o l l i t de la Roca DG67, Hieres DG76, Besalú DG77, LLITE-
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RA: Albelda BG83, Tamarit de Llitera BG83, MARESME: Alella 
DF49, Sant Andreu de Llavaneres DG50, Sant Vicen*? de Montalt 
DG50, Malgrat de Har DG71, HONTSIANES: Sant Caries de la 
Rápita BE99, Amposta BF90, NOGUERA: Alfarrás BG93, Bellvís 
CGli, Balaguer CG12, Térmens CG12, Vallfogona de Balaguer 
CG12 -RH.Hasalles-, Gerb CGi3, Húller CG22 -RH.Hasalles-, 
Cubells CG33, Artesa de Segre CG34, OSONA: Borgonyá DG35, 
Entre Montseny i el Brull DG42, PALLARS JUSSA: L'Espona 
CG26, Puigcercós CG26, Tremp CG27, La Pobla de Segur CG37, 
PRIORAT: Falset CFi5, La Vilella Baixa CFi5, Poboleda CFi6, 
Pradell de la Teixeta CF25, PALLARS SOBIRA; Gerri de la Sal 
CG46, Hontardít CG49, Sort CG49, Rialb CH40, RIBERA D'EBRE: 
Benissanet CF04, Mora la Nova CF05, SEGRIA: Lleida CGOO, 
Lleida CGOl, Bell.lloc d'Urgell CGli, Vilanova de la Barca 
CGll, Hollerussa CG21, SOLSONES: Hostalnou CG74, SEGARRA: 
Cervera CG51, Vergós de Cervera CG51, Guissona CG52, Sant 
Ramón CG62, Tora de Ríubregós CG63, SELVA: Amer DG65, Blanes 
DG81, TARRAGONES: Salou CF44, Vílallonga del Camp CF46, 
Tarragona CF55, La Pobla de Halfumet CF56, Altafulla CF65, 
Salomó CF56, TERRA ALTA: Entre Bot i Horta de Sant Joan 
BF73, Bot BF84, Entre Horta de Sant Joan i Prat de Comte 
BF84, URGELL: Bellpuig d'Urgell CG3i, Boldú CG32, La Fuliola 
CG32, Ciutadilla CG40 -RM.Hasalles-, Anglesola CG41, Tárrega 
CG41, Hafet CG43, VALLES ORIENTAL: Hontornés del Valles 
DF39, Canovelles DG30, Granollers DG30, Hontmeló DG30, Pa
rets del Valles DG30, El Figueró DG31, Granollers DG40, La 
Roca del Valles DG40, La Garriga DG4i, Sant Bernat de Hont-
seny DG42, Sant Celoní DG51, Gualba de Dalt DG52, Santa Fe 
del Hontseny DG52, VALLES OCCIDENTAL: Rubí DFi9, Cerdanyola 
del Valles DF29, Sant Cugat del Valles DF29, Hontcada i 
Reixac DF39, Santa María de Monteada DF39, Santa Perpetua de 
Hogoda DF39, Vacarisses DGOO, Terrassa DGIO, Torreboníca 
DGIO, Viladecavalls DGIO. 

L U n . SOLAIACEAE 

Familia formada per uns 90 generes i entre 2000 i 3000 especies, de 

distribució cosmopolita, pero amb centres importants de diversificació a 

Australia i a América del sud i central (BAILEY, 1976; HEYVOOD, 1985). Fom-

broses especies teñen interés alimentici, medicinal i/o ornamental. 

1. Ceetrum L. 

Aquest genere compren 150-200 especies natives principalment de les 

regions tropicals i subtropicals d'América (BAILEY, 1976; BOSSARD & CUISAH

CE, 1984; CHITTEHDEH, 1986). Algunes especies es cultiven com ornamentáis a 

Europa. 

544 



1.1. Cestrua parquí L'Hér., Stirp. Fóv. 73 (1788) 

= Cestrva foetidissimum Jacq. 

2n= 16 (FEDOROV, 1974) 

Especie originarla de les parts temperades-cálldes d'Anérlca del sud 

(KOORE in TUTIF & al., 1972). A l'Argentina viu en un tipus de comunitat 

xerófila anomenada "talar", amb arbres com Phytolacca dioica i Erythrina 

crista-galli, que deixen espals oberts entre ells on hi viuen, a mes del 

Cestrum, Phyla canesceDS, Salpichroa origanifolia i Conyza bonariensis 

(CABRERA, 1949). 

Aquesta solanácla, metzinosa peí bestiar, fou introduida a Europa com a 

planta ornamental vers 1770 (BOSSARD & CUISANCE, l.c.) o bé 1787 (FOURNIER, 

1951-52; CHITTENDEN, l.c). MARTINS (1856) l'indica naturalitzat al Jardin 

des Plantes de Montpeller l'any 1855 i ATERIDO (1903) també l'assenyala en 

aquest estat a la Península Ibérica. 

A Catalunya les primeres citacions que coneixem d'aquesta planta en 

estat subspontani son de mitjans d'aquest segle. En l'actualitat és cultivada 

principalment en jardins litorals i la coneixem subspontánia a les comar

ques del Barcelonés, Maresme i Baix Empordá. Es fa en marges de camins, 

erms, jardins abandonats, etc. Floreix 1 fructifica a l'estiu, i a (^talunya 

cal considerar-la una especie subspontánia i un epecófit segons la classifi

cació de KORNAS (1978). 

MOORE (l.c.) la indica localment naturalltzada a la regió mediterránia: 

Espanya, Italia, Sicilia i Grecia. Es també introduida a Nova Zelanda i ais 

EEUU (HOLM & al., 1979). 

Dades bibllográfiques 1 d'herbarl 

BOLOS, A. & 0. DE 1950: Voltants de Barcelona (SENNEN). Vallvidrera 
BC 108331, BC 97704. 

Dades própies 

BAn EMPORDA: Jafre de Ter EG05, BARCELONÉS: Barcelona (Montjuic) DF28, 
Barcelona (Tibidabo) DF38, MARESME: El Masnou DF49. 

2. Datura L. 

Genere format per unes 8-10 especies natives de les regions temperades 

i tropicals, sobretot del Nou Món (BAILEY, 1976; HEYVOOD, 1985). Algunes 
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d'aquestes especies s'utilitzen com ornamentáis i d'altres se n'extreuen 

principis utilitzats en medicina. Sovint algunes d'aquestes especies lian 

estat confoses entre elles, de manera que el seguiment de la seva historia 

és una mica confús. 

2.1 Datura feraz L., Demonstr. Pl. 6 a753> 

2n= 24 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria de l'Asia oriental i introduida a Europa mitjan(jant 

el seu cultiu ais jardins botánics (XOORE in TUTIH & al., 1972). Desconeixem 

l'época d'introducció d'aquesta Datura al país i a Europa occidental; no 

obstant, QUER (1784) l'esmenta cultivada ais Jardins Botánics, COSTA (1877) 

l'asenyala subspontánia al Jardí Botánic de Barcelona 1 ATERIDO (1903) ja la 

indica naturalitzada a la Península Ibérica. 

Aquesta planta s'ha utilitzat con a medicinal, especialment les seves 

llavors. QUER (l.c.) diu "la semilla en polvo, tomada con algún licor, altera 

la cabeza de modo, que dura la demencia por unas veinte y quatro horas, por 

cuya causa refiere Careta, que algunos ladrones la revuelven en la comida á 

los que quieren robar. Se emplea también para mover la orina; y macerada en 

vinagre, machacándola después exactamente, se aplica con utilidad a los 

herpes miliares, y a las erisipelas que cunden. La raiz produce también 

insomnios, y suefio profundo. El ungüento hecho con zumo de hojas, y manteca 

de puerco, se sabe por experiencia, que es muy eficaz para la curación de 

las quemaduras". 

En l'actualitat no és una especie cultivada al pais i sois apareix de 

forma escadussera en marges de camins, carreteres, talussos de rius, etc. 

Floreix i fructifica a l'estiu i comenfaments de tardor. La cápsula és 

semblant a la de D. strajsaaíum, pero té unes espines molt mes grosses i 

rígides; hem contat una mitjana de 175-200 llavors per cápsula. A (^talunya 

es comparta com un efemerófit i s'ha trobat principalment a la meitat meri

dional del país, a les comarques del Baix (íamp, Conca de Barbera, Garraf, 

Baix Llobregat, Barcelonés, Girones i Selva. 

Ens consta adventicia al País Valencia (in BC) i també a Jaén (FERHAH

DEZ & al., 1983). Es rara a Bélgica (VISE, 1958) i MOORE (l.c.) l'assenyala 

cultivada com ornamental i localment naturalitzada a la regió mediterránia; 

Franca, Espanya, Italia i Sicilia. Es també una mala herba a l'Argentina 
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(MARTIHEZ, 1981), a l'Africa oriental (LEMORDAHT, 1980), Australia, Xile i 

Uruguai (HOLM & al., 1979). 

Dades bibllogrAf iques i d'herbari 

COLMEIRO, M. 1846: Prop de Sant Bol. 
COSTA, A.C. 1877: Jardí Botánic de la Universitatde Barcelona. 
VAYREDA, E. 1880: Pía del Llobregat. 
FREIXAS, F. 1903: Pía de Vallbona. 
BATALLA, E. & MASCLANS, F. 1950: Tamarit de Mar BC 104825. 
BOLOS, O. DE & VIGO, J. 1979: Sarria de Ter DG85. 
CASASAYAS, T. 1987: Conca de Barbera, Garraf i Baix Camp. 

BC 43272, Barcelona, 2-XI-1917, GROS. 

Dades proples 

BAU CAMP: Les Borges del Camp CF35, COICA DE Barbera: Rocafort de Queralt 
CF59, GARRAF: Cubelles CF86, SELVA: Blanes DG81. 

2.2. Datura innoxia Miller, Gard. Dict. ed. 8 nS 5 (1768) 

Ic: FONT I QUER, 1976: 597 
2n= 24 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria d'América central i introduida a Europa peí seu 

cultiu ais jardins botánics l'any 1596 (MOORE in TUTIN & al., 1972; CHITTEN

DEN, 1986). No obstant, MATTHIOLI diu que era comuna ais jardins d'Itália 

l'any 1548 (FONT I QUER, 1976). 

Moltes de les citacions corresponents a D. aetel es refereixen a 

aquesta especie. QUER (1784) l'anomena "estramonio de fruto redondo cabiz

bajo" i "yerbamora que acarrea locura". Segons aquest autor es cultiva ais 

jardins botánics i ais jardins de curiosos, i diu que prové d'Asia o de les 

Indies Orientáis. Es també una planta utilitzada com medicinal des d'antic. 

AGOSTA (1578) escrlvia que "es la que mas ordinariamente se gasta, y tanto 

que pocas enamoradas la dejan de tener entre sus joyeles ... El mal uso de 

las enamoradas es, dar de esta simiente hasta media dracma molida en vino, 

o en lo que mas se les antoja, y el que la toma queda enagenado por grande 

espacio de tiempo riendo, o llorando, o durmiendo, con varios effectos, y 

muchas veces hablando y respondiendo, el pobre que la tiene tomada de 

manera que parece a veces estar en su juicio, estando en la verdad fuera 

del, y no conociendo la persona con quien habla,...". 

A Catalunya es coneix adventicia des de mitjans del segle passat. En 

l'actualitat rarament l'hem vista cultivada com ornamental i cada cop mes 



apareix en marges de camins, erms, talussos, enrunalls, etc., principalment a 

la meitat oriental del país. Floreix amb unes flors blanques molt groases 1 

flairoses i fructifica a mitjan estiu i a comengaments de la tardor, fent 

unes capsules que contenen unes 400-440 llavors. La considerem una planta 

naturalitzada i en vies d'expansió al país, essent un epecófit segons la 

classificacíó de KORHAS (1978). 

A la Península Ibérica a fináis del segle passat ja era citada del sud i 

de l'est. L'hem vista abundant a la Plana Baixa: Hules (yK41) i Vila-real 

(YK42). PIHTO DA SILVA & al. (1951) l'assenyalen de Portugal, CARRETERO 

(1985b) del País Valencia 1 ALCARAZ & al. (1981a) de Xúrcla. KOORE (in 

TUTIN & al., 1972) la indica localment naturalitzada a la regió mediter

ránia: Franga, Espanya, Portugal, Sawdenya, Sicilia i Italia. Es també una 

mala herba freqüent a l'Argentina, on rep el nom de "floripón del campo" 

(MARTÍNEZ, 1981), a Etiopia (LEMORDANT, 1980), al Sudan (BAUMER, 1975) i a 

Egipte (HOLM & al., 1979). 

Dades blbliográf iques i d'hprbarl 

COMPANYO, L. 1864: (sub D. aetel) Banyuls de la Marenda. 
COSTA, A.C. 1877: (sub D. metel) Viladrau i altres llocs. 
VAYREDA, E. 1902: (sub D, metel) Llangá, Jardí Botánic de Barcelona. 
MONTSERRAT, P. 1957: (sub D. metel) Mataró. 
CASASAYAS, T. 1984: Baix Ebre, Valles Occidental. Calafell (GROS, BC 82139, 
BC 43257, sub D. metel). 

BC 650785, Cadaqués, VIII-1666, herb. TREMOLS (sub D. metel). 
Herb. SENNEN, Figueres, VIII-1914, SENNEN, (sub D. metel). 
BC 646593, Tortosa, 12-IX-1981, Ll. DE TORRES. 

Dades próples 

BAGES: Manresa DG02, BAU EBRE: L'Ampolla CF02, KARESKE: Hataró DF59, 
SELVA: Blanes DG81, TERRA ALTA: Horta de Sant Joan BF93, VALLES OCCIDEHTAL: 
Terrassa DGIO. 

2.3. Datura straaaniua L., Sp. Pl. 179 (1753) 

^Datura tatula L. 

=Datura bertolanii Parí. 
N.V.: estramoni, herba talpera 
2n= 24 (FEDOROV, 1974) 

Aquesta especie sembla originaria d'América (MOORE in TUTIN & al., 

1972). Ho obstant, DE CAHDOLLE i d'altres autors la consideren originaria 

d'Asia, particularment de la regió meridional del Mar Caspi. Segons SCHLEI-
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DES els bohemis errants o zíngars, que conelxien les propietats d'aquesta 

especie i la cultivaven al voltant de les seves tendes pels seus maleíicis, 

l'haurien introduit d'Asia occidental cap a Europa (SCHOEHEFELD, 1861), Tan

mateix els clAssics no conelxien aquesta especie, el que pot significar que 

encara no es trobava a la regió mediterránia. FOURNIER diu que l'estramoni 

va arribar a Espanya procedent de Méxic a l'any 1577 i que d'aquí es va 

estendre pels jardins botánics d'Itália 1 d'Austria (FONT I QUER (1976). No 

obstant, KIRSCHLEGER (1862) diu que la primera indicado d'aquesta planta 

és donada per TRAGUS a l'any 1540. FONT I QUER (l.c.) recull a STORNI el 

qual diu que quan els colonitzadors espanyols van arribar a América l'es

tramoni hi era molt abundant per tot arreu. 

Es una planta que, igual que les altres especies de Datura conté 

alcaloides i s'ha utilitzat com a medicinal. PARDO (1903) diu "es ya vulgar 

el uso del estramonio entre los fumadores para calmar la tos que más o 

menos pronto les produce el uso o el abuso del tabaco". Un deis seus noms 

populars prové de que es creu que la seva fetor espanta ais talps deis 

camps. Segons COMPANYO (1864) a alguns llocs d'Europa es donen llavors ais 

porcs quan se'ls vol engreixar. Les llavors els produeixen una son le

tárgica, de manera que aquests animáis teñen mes gana, dormen mes temps i 

s'engreixen mes depressa. 

Segons QUER (1784) aquesta solanácia era, en el seu temps, "connatura

lizada" a Europa i creixia ais marges de camins de diverses regions d'Espa

nya. En l'actualitat no la coneixem cultivada i sí que es troba totalment 

naturalitzada a Catalunya, essent molt abundant a determinades regions i 

trobant-se a prácticament tot el país, tant en localitats de térra baixa com 

de l'estatge monta. Es fa en camps, regadius, erms, guarets, marges de rius, 

vores de camins, enrunalls, escombrarles, etc., preferentment en sóls 

eutrófics, frescos 1 humits, enceura que també es pot trobar en sóls prlms 1 

secs; no obstant, en aquest últim cas aquesta especie té un desenvolupament 

molt petit i generalment sois fa una o dues flors i tot seguit fructifica 

quan la planta només assoleix 3-5 cm d'alfada. Floreix i fructifica a l'es

tiu i a la teirdor. La planta té un desenvolupament mot rápid i les llavors 

conserven el poder de germinado durant molt de temps. El nombre de llavors 

per cápsula depén en gran part de l'amblent on creix; en capsules grosses 1 

ben formades n'hem comptat una mitjana de (500)750-775 per cápsula. Es un 

epecófit 1 un hemiagriófit segons la classificació de KORNAS (1978). 
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Ens consta del País Base (ASEGIHOLAZA & al., 1984), de Lleó (PüEJíTE & 

al., 1985), d'Astúries (MAYOR & al., 1975) i de Jaén (FERHAHDEZ & al., 1983). 

MOORE (In TUTIH & al., 1972) l'assenyala naturalitzada a prácticament tot 

Europa amb excepcló de les terres mes septentrlanals; també diu que a 

moltes regions hi apareix de forma casual. En l'actualitat és una laala herba 

prácticament cosmopolita que creix a totes 1^ r^ions temperades i cálides 

(HOLM & al., 1979). 

Dades bibliográfiques 1 d'herbari 

COLMEIRO, M. 1846: Yers Sant Boi de Llobregat. 
(X)MPAHYO, L. 1864; Departament deis Pirineus Orientáis. 
COSTA, A.C. 1877: Horts i erms. Barcelona BC 613859. 
BARRERA, J. 1884: Teiá, el Masnou. 
GAUTIER, G. 1898: Bages, Elna, Cotlliure. 
VAYREDA, E. 1902: Olot, etc. 
CODIHA, J. 1908; La Cellera. 
FOHT I QUER, P. 1914; Bages. Manresa BC 43273. 
SEHHEH, Fr. 1918: Barcelonés. 
VAYREDA, E. 1919-20: Mare de Déu del Mont. 
SEHHEH, Fr. 1927: Puigcerdá. 
SEHHEH, Fr. 1928: La Seu d'Urgell. 
CADEVALL, J. et al. 1932: Litoral, Valles, Penedés, Bages, fins a la regió 
subpirinenca. Lleida (BLAVIA). 
LLENSA, S. 1945; Hostalrie. 
FOHT I QUER, P. 1948: Erill la Valí! (BOLOS, BC 95753). 
BATALLA, E. & MASCLAHS, F. 1950: Conca del Gaiá: des del litoral fins a 
Santa Coloma. 
BOLOS, A. & O. DE 1950; Terrassa (CADEVALL). Barcelona. 
LOSA, M. & MOHTSERRAT, P. 1951: Andorra la Vella (MARCET). 
LAPRAZ, G. 1954: Valles, entre Guardiola i Bagá. 
ESTEVE, F. 1955; Alt Empordá. 
MONTSERRAT, P. 1957: Cordillera litoral catalana, zona compresa entre els 
rius Besos i Tordera; Argentona, Dosrius. Calella (CUNI), Mataró (SALVASfA), 
Tiana (PALAU). Entre Badalona i el Poblé Nou (PALAU, sub D. tatulá). 
VIVES, J. 1964: Alt Cardener. 
MALAGARRIGA, H.T. 1971: Tarragona! (GIBERT), litoral des de Tamarit fins a 
Tortosa (SEHHEH). 
MASCLAHS, F. & BATALLA, E. 1972: La Mussara BC 597795. 
LLAHSAHA, R. 1976: Entre Gerb i Balaguer, Monestir de les Avellanes CG13. 
MOLERO, J. 1976: Coll d'Alforja, embassament del Siurana CF26; Ulldemolins 
CF27, Lloá CF16. 
FARREHY, J.E. 1978: Areu. 
FOLCH, R. 1980: L'Ametlla, el Perelló. l'Aldea. BF91, CF04-13-12. 
MASALLES, R.M. 1983: Vimbodí i Poblet CF38, l'Espluga CF48, Pontlls CF69. 
ROMO, A. 1983; Sobre Vilanova de Meiá CG35. 
VIGO, J. 1983: El Baell, Campelles, Ribes BC 148149. DG28-36. 
COHESA, J.A. & TABERHER, A. 1984: Mitjana del Segre CGOl, Soses i Aitona 
BF89. 
GIRBAL, J. 1984: Bescanó, Sant Gregori, Serinyá, Fornells, Girona, Celrá, 
Esponellá, Flagá. Llagostera (PLA). DG74-76-84-85-86-95. 
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HINOT, J.M. 1984: Erill la Valí CH21. 
SORIANO, I. 1984: Guardiola DG07, l'Hospltalet DG08. 
CARRERAS, J. 1985: Sort CG49. 

BC 650786, Empordá, V-1858, TREMOLS. 
BC 43258, Sant Julia de Vilatorta, 20-VIII-1867, sense nom de recol.lector. 
BC 43267, Vidreres, IX-1909, XIBERTA. 
BC 43266, les Brugueres, 30-VI-1920, J. CODINA. 
BC 144511, Sant Quirze de Besora, l-VIII-1960, C. BESORA. 
BC 615254, Roselló: el Barcarés, 3-VI-1974, O. DE BOLOS. 
BC 630309, la Pobla de Claramunt, 3-VIII-1978, J. NUET BADIA. 

Dades proples 

ALT EMPORDA: Agullana DG89, Sant Miquel de Fl u v i á DG96, 
Figueres DG97, Pont de Molins DG98, La Jonquera DG99, L'Ar
mentera EG06, Castelló d'Empúries EG07, Empuriabrava EG07, 
Sant Pere Pescador EG07, Perelada EG08, V i l a j u i g a EG06, 
Espolia EG09, Empuriabrava EG17, Roses EGi7, E l Port de l a 
Selva EGi8, L l a n g á EG19, Portbou EG19, Cad a q u é s EG28, ANOIA: 
Calaf CG7E, ALT CAHP: Alcover CF46, V a l l s CF57, ALT URGELL: 
Ogern CG65, Oliana CG65, La Seu d'Urgell CG79, BAGES: Sale
l l e s CG91, C a l l ú s CG92, Sú r i a CG93, Honistrol de Hontserrat 
DGOO, El Pont de Vilomara DGOl, Hanresa DGOl, Hanresa DG02, 
Navarcles DG02, Navars DG03, Sallent DG03, BAIXA RIBAGOR<<A: 
Les V i l e s de Turbó BG99 -JH. Ninot-, BAIX CAMP: Cambrils 
CF34, Riudecols CF35, Reus CF45, La Selva del Camp CF46, 
BAIX EHPORDA: P l a t j a d'Aro EG02, Sant F e l i u de Gulxols EG02, 
Sant Antoni de Calonge EG03, La Bisbal d'Empordá EG04, 
Verges EG05, Pa l a m ó s EG13, P a l a f r u g e l l EGi4, T o r r o e l l a de 
Hontgrí EG15, BAIX EBRE: Deltebre CFOl, BERGUEDA: Puig-reig 
DG04, G i r o n e l l a DG05, Berga DG06, Guardiola de B e r g u e d á 
DG07, L'Hospitalet de Rongana DG08 - I . Soriano-, B A R C E L O N É S : 
Barcelona (Hontjuic) DF27, B e l l v i t g e DF27, Barcelona (Pe-
dralbes) DF28, Barcelona DF37, Badalona DF36, Barcelona 
DF38, Sant A d r i á de Besos DF38, Sant Andreu DF38, BAIX 
PENEDES: El Vendrell CF76, Lloren? del P e n e d é s CF77, Cunit 
CF66, L'Arbo<? CF86, BAIX LLOBREGAT: H a r t o r e l l DF09, C a s t e l l 
defels DF16, C a s t e l l d e f e l s DF17, Ga v á DF17, Holins de Rei 
DFi8, Sant F e l i u de Llobregat DF28, CONCA DE BARBERA: L'Es
pluga de Fra n c o l i CF48, Rocafort de Queralt CF59, GARRAF: 
Cubelles CF86, Vilanova i l a Geltrú CF96, GARRIGUES: Les 
Borges Blanques CF29, Juneda CGIO, Arbeca CG20, GIRONES: 
Bescanó DG74, Vilanna DG74, Girona DG84, Salt DG84, C e l r á 
DG85, E s p o n e l l á DG86, C e l r á DG95, GARROTXA: Entre Olot i les 
Preses DG56, Bianya DG57 -X. O l i v e r - , Olot DG57, Santa Pau 
DG66, Hieres DG76, Besalú DG77, HARESHE: Hontgat DF39, Tiana 
DF39, A l e l l a DF49, E l Hasnou DF49, Premia de Har DF49, 
V i l a s s a r de Har DF49, Hat a r ó DF59, Sant Andreu de Llavaneres 
DG50, Arenys de Har DG50, Sant Pol de Har DG60, Pineda de 
Har DG70, Halgrat de Har DG71, Tordera DG71, HONTSIANES: 
Amposta BF91, NOGUERA: B e l l v i s C Gll, Balaguer CG12, Gerb 
CGi3, B e l l c a i r e d'Urgell CG22, Camarasa CG23, Ponts CG44, 
OSONA: B a l e n y á DG33, Vic DG34, Bo r g o n y á DG35, Seva DG43, 
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Viladrau DG43, Roda de Ter DG44, Tavertet DG54 -JM, Ninot-, 
PALLARS JUSSA: Torre de Cabdella CG39 -JH.Ninot-, PALLARS 
SOBIRA: Entre Sort i Baró CG49 -HH. Sanz-, Ri a l b CH40, RIPO
LLES: Rip o l l DG37, Ribes de Freser DGE8, SEGRIA: La Granja 
d'Escarp BF78, Aitona BF89, SOLSONES: Entre Hostalnou i Tora 
de Ríubregós CG73, Solsona CG75, SELVA: Hos t a l r i c • DG62, 
Hostalric DG72, Riudarenes DG73, L l o r e t de Hatr DG61, Tossa 
de Har DG91, TARRAGONES: Vila-seca de S o l c i n a CF45, Víla
llonga del Camp CF46, Tarragona CF55, La Pobla de Halfvimet 
CF56, A l t a f u l l a CF65, Torredembarra CF55. URGELL: Ivars 
d'Urgell CG31, Tornabous CG3i, T á r r e g a CG41, VALLES ORIEN
TAL: Canovelles DG30, Granollers DG30, H o n t m e l ó DG30, Grano
l l e r s DG40, La Roca del V a l l e s DG40, L l i n a r s del V a l l e s 
DG50, L l i n a r s del Valles DG51, VALLES OCCIDENTAL: Rubí DFi9, 
Cerdanyola del Valles DF29, Sabadell DF29, Hontcada i Reixac 
DF39, Terrassa DGIO, Sabadell DG20, Caldes de Montbui DG30. 

3. Lyciim L. 

Aquest genere compren unes 100 especies arbustives natives de les 

regions temperades i subtropicals d'ambdós hemisferis (BOSSARD & CUISAHCE, 

1984; CHITTEHDEH, 1986). Algunes d'aquestes especies són cultivades per a 

fer tanques naturals. 

3.1. Lyciua chínense Miller, Gard. Dict. ed. 8, n2 5 (1768) 

=Lycíua rhomhífalium Moench 
=Lycíua chínense subsp. rhaabifolíum (Moench) Thell. 
2n= 24 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria de 1'Extrem Orient i introduida a Europa peí seu 

cultiu vers 1700 (STBARH in TUTIH & al., 1972; CHITTEHDEH, l.c). Principal

ment s'ha cultivat en marges de camps i ceunins per a fer tanques. 

A (^talunya sois ens consta citada subspontánia de mitjans d'aquest se

gle de Barcelona, pero com que no s'ha retrobat, la considerem subspontánia 

casual i un ergasiofigófit segons la classif icació de KORHAS (1978). 

STEARH (l.c.) l'assenyala localment naturalitzat al V, C i S d'Europa: 

Suécia, Gran Bretanya, Irlanda, Paisos Baixos, Suissa, Portugal, Italia, 

Franga, Alemanya, Txecoslováquia, Hongria, Romanía i de forma dubtosa a 

lugoslávia. Segons BAILEY (1976) és també naturalitzat a la part oriental 

deis Estats Units. 

Dades bibliográfiques 1 d'herbari 

BOLOS, A. & 0. DE 1950: Barcelona (BC 92022, SAHTAMARIA). 
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4. ijcqpersicjoD Miller 

Genere format per 7 especies herbácies, anuals o perennes, natives de 

la part del Pacific d'América del sud i de les illes Galápagos (BAILEY, 

1976; CHITTENDEÍÍ, 1986). 

4.1. LjcapersicoD eeculentua Miller, Gard. Dict. ed. 8, n2 2 (1768) 

-Solanum lycopersicum L. 

N.V.: tomaquera 
2n= 12-24 (FEDOROV, 1974) 
2n= 24 (HAVKES in TÜTIIÍ & al., 1972; RIGK, 1976) 

L'área de distribució original del tomáquet es troba a América central i 

meridional, pero no es coneix amb exactitud. Aquesta especie ja era cul

tivada pels indis molt abans de 1'arribada deis europeus. En un principi es 

va pensar que la seva regió de domesticació era el Perú, pero s'ha vist que 

el pais on s'hi han trobat mes evidencies lingüistiques, históriques, etno-

botániques i arqueológiques és Méxic, particularment la regió de Veracruz-

Puebla (RICK, l.c). Sembla que és aquesta l'área de domesticació de la 

tomaquera, no obstant, no hi ha encara proves suficients per a afirmar-ho. 

Es creu que l'espécie silvestre de la que ha derivat el tomáquet és L. 
esculentum var. cerasíforme, la qual creix a Méxic i a América central i sud 

(RICK, l.c; MATHON, 1981). 

La tomaquera va ésser introduida molt aviat pels colonitzadors espa

nyols quan van retornar d'América. Segons CHITTEFDEN (1986) l'any d'intro

ducció fou el 1595, i un cop introduit es van comentar a crear noves varie

tats i formes. En un principi, el cultiu de les tomaqueres a Europa era dut 

a terme pels curiosos que les tenien ais jardins entre altres plantes orna

mentáis. Mentre que a Espanya es cultivaven peí seu consum, a la resta d'Eu

ropa consideraven que eren metzinosos i que produien diarrees i vómits. 

QUER (1784) referint-se a aquest fet diu: "los mas de los autores antiguos 

y algunos modernos, especialmente los septentrionales, no convienen todavía 

en las virtudes del tomate, antes al contrario son de opinión que mejor se 

debe colocar en el número de las plantas venenosas que en el número de las 

medicinales; pero la experiencia en nuestra Península ensefia todo lo contra

rio,... El pueblo, además de usarlos en todos sus guisados, los comen en 

ensalada, y crudos con un poco de sal, son el general desayuno de los tra

bajadores en la Mancha, Valencia y Andalucía; y una fritada de tomates y de 
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pimientos forman la comida, e igual plato la cena de los pobres, que engor

dan y se fortalecen en la temporada de los tomates; con que queda fuera de 

duda que en nuestra España no sólo no son dañosos, sino alimento saludable 

y usado de pobres y ricos, sin que ni el regalo de unos ni la necesidad de 

otros experimenten el más mínimo detrimento en su salud". La importancia 

del tomáquet des del punt de vista terapéutic l i prové de la gran riquesa 

en vitamines quan és madur. Ja que quan és verd conté una gran quantitat 

d'una substancia tóxica, la soianina. Tot i aixó a Europa central el seu ús 

és forija recent. A Alemanya sembla que es va comenfar a cultivar per menjar 

el fruit vers 1870 1 sobretot des de comeníjaments d'aquest segle (FOFT I 

QUEE, 1976). 

En l'actualitat és una especie molt cultivada a Catalunya pels seus 

fruits. Sovint es troben plantes escapades de conreu en marges de camins, 

enrunalls, escombrarles, vores de rius, erms, etc. Les llavors no es des-

trueixen en passar peí tub digestiu sino que, segons FOHT I QUER (l.c.) 

"acrecientan con ello sus facultades germinativas. Por tal motivo, aparecen 

mucbas tomateras cimarronas en lugares retirados, al pie de las cercas y al 

pie de los muros rurales, en las cunetas de las carreteras, etc., que crecen 

sin cuidado alguno durante el verano y el otoño". Tot 1 que siguí molt 

comuna en estat subspontani no es manté, sino que un cap acabat el cicle 

vital desapareix. Presenta una distribució dispersa peí país, tant en 

indrets de térra baixa com de l'estatge monta. Floreix i fructifica des de 

fináis de primavera fins ben entrada la tardor, morint desseguida amb les 

primeres gelades. Atenent a la classificació de KORHAS (1978) es tracta d'un 

ergasiofigófit. 

HAVKES (l.c.) l'assenyala molt cultivat al sud d'Europa i en algunes 

regions del centre i est, també l'indica com una especie casual freqüent, 

pero diu que no es traba naturalitzat enlloc. 

Dades bibliográfiques í d'herbari 

BOLOS, A. 8t O. DE 1950: (sub Solaaua lycapersicum) Suburbis de Barcelona. 
MASCLAHS, F. & BATALLA, E. 1972; (sub Solanua Jycoperslcua> L'Espluga de 
Francolí, Montblanc, la Riba. 
FARREHY, J.E. 1978; (sub Solanum lycopersicum) Areu. 
MASALLES, R.M. 1983: Vilanova de Prades CF27, Blancafort CF48. 
VIGO, J. 1983; Ribes, Campelles,... DG28-38. 
BOLOS, O. DE & VIGO, J. 1984b: Meda Gran. 
GIRBAL, J.M. 1984; Bescanó, Sant Martí de Llémena, Porqueres, Serinyá, 
Campllong, Salt, (^Irá, Flafá. 
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CARRERAS, J. 1965: Vora Sort CG49. 

BC 613868, prop del Besos, 2-X-1873, ex herb. A.C. COSTA. 

Dades proples 

ALT PENEDES: Vilafranca del Penedés CF97, ALT EMPORDA: Agu
llana DG69, Figueres DG97, Pont de Molins DG98, Cantallops 
DG99, La Jonquera DG99, Sant 01iment Sescebes DG99, Castelló 
d'Empúries EG07, Sant Pere Pescador EG07, Garriguella EG08, 
Perelada EGOS, Vilajuíga EGOS, Espolia EG09, Portbou EG19, 
ANOIA: Sant Marti de Tous CG70, Calaf CG72, ALT CAMP: Alco
ver CF46, Valls CF57, Cabra del Camp CF58, ALT URGELL: 
Oliana CG65, Coll de Nargó CG67, Organya CG67, Adrall CG68, 
El Pía de Sant Tirs CG68, Montferrer CG78, La Seu d'Urgell 
CG79, BAGES: Salelles CG91, Súria CG93, Monistrol de Mont
serrat DGOO, Hanresa DGOl, Sant Vicen? de Castellet DGOl, 
Hanresa DG02, Navars DG03, BAIX CAHP; Prades CF37 -X. Oliver-

BAIX EHPORDA; Castell d'Aro EG02, Sant Feliu de Guíxols 
EG02, Sant Antoni de Calonge EG03, La Bisbal d'Empordá EG04, 
Verges EGOS, Palamós EG13, Palafrugell EG14, Torroella de 
Hontgri EG15, BAIX EBRE; Tortosa BF92, Benifallet BF93, 
BERGUEDA; Puig-reig DG04, Gironella DG05, BARCELONÉS; Barce
lona (Sarria) DF26, Barcelona DF38, Sant Adriá de Besos 
DF38, BAIX PENEDES; Coma-ruga CF75, Sant Vícen<? de Calders 
CF76, Cunit CF66, BAIX LLOBREGAT; Esparreguera DF09, Harto
r e l l DF09. Hartorell DF19, El Prat de Llobregat DF27, Coll
bató DGOO, CONCA DE BARBERA; L'Espluga de Francolí CF48, 
Hontblanc CF46, GARRAF; Cubelles CF66, Vilanova i la Geltrú 
CF96, Sitges DF06, GIRONES; Bescanó DG74, Vilanna DG74, 
Cassá de la Selva DG83, Girona DG84, Sant J u l i a de Ramis 
DG85, Celrá DG95, Sant Jordi Desvalls DG95, GARROTXA; Les 
Preses DG56, Olot DG57, Santa Pau DG66, C a s t e l l f o l l i t de la 
Roca DG67, Hieres DG76, HARESHE; A l e l l a DF49, El Hasnou 
DF49, Hataró DF59, Sant Andreu de Llavaneres DG50, Arenys de 
Mar DG60, Calella DG70, HONTSIANES; Les Cases d'Alcanar 
BE99, NOGUERA: Balaguer CG12, El Poal CG21, Bellcaire 
d'Urgell CG22, Camarasa CG23, Artesa de Segre CG34, PRIORAT: 
Cap<?anes CFi5, Falset CFi5, RIBERA D'EBRE: Hiravet BF94, 
Hora d'Ebre CF05, Hora la Nova CF05, SEGRIA: Sarroca de 
Lleída BF99, Torres de Segre BG90, Lleída CGOO, Lleída CGOi, 
Bell- l l o c d'Urgell CGli, SEGARRA: Sedó CG52, SELVA: Hostal
ríc DG62, Osor DG64, Amer DG65, Hostalríc DG72, Ha<;anet de 
la Selva DG72, Riudarenes DG73, Santa Coloma de Farners 
DG73. Anglés DG74, Blanes DGSi, Tossa de Har DG91, TARRA
GONES: Salou CF44, Tarragona CF55, A l t a f u l l a CF65, TERRA 
ALTA: Gandesa BF84, Víllalba deis Ares BF85, VALLES ORIEN
TAL; Granollers DG30, Hontmeló DG30, El Fígueró DG3i, Grano
llers DG40, La Garriga DG41, Gualba de Dalt DG52, VALLES 
OCCIDENTAL; Cerdanyola del Valles DF29, Sabadell DF29, Hont
cada i Reixac DF39, Vacarisses DGOO, Terrassa DGIO, Sabadell 
DG20. 
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5. Micandra Adanson 

Genere monotíplc originari del Hou Món (CHITTEHDEH, 1986). 

5.1. Micandra pbysalodee (L.) Gaertner, Fruct. Sem. Pl. 2; 237 (1791) 

2n= 20 (FEDORDV, 1974) 

Especie originaria del Perú i introduida a Europa peí seu cultiu com 

ornamental vers 1759 (MOORE in TDTIH 4 al., 1972; CHITTEHDEH, l.c). 

A Catalunya no és gaire cultivada 1 ben poques vegades ha estat citada 

en estat subspontani. Aquí igual que a la resta d'Europa sempre apareix de 

forma casual en indrets ruderals 1 arvenses i no persisteix. Hosaltres sois 

l'hem recolectada al Maresme, a la riera d'El Masnou (DF49). Al Principat la 

considerem subspontánia casual i un ergasiofigófit segons la classificació 

de KORHAS (1978). Floreix i fructifica a l'estiu i el seu fruit és forfa 

ornamental. 

MOORE (l.c) la indica localment naturalitzada al centre i SE d'Europa i 

casual arreu; Suissa, Austria, Bulgaria, Hongria, Romanía, lugoslávia, Rússia, 

i dubtosa a Portugal, Italia i a les Afores. També ens consta adventicia a 

Portugal (PIHTO DA SILVA, 1971b), ais Paisos Baixos (OOSTSTROMM 4 MEHHEMA, 

1973), a Polonia (MISIEVICZ, 1985), a Hova Zelanda (RAHMAH, 1982), Australia 

(MICHAEL, 1981) 1 ais Estats Units (BAILEY, 1976). 

Dades bibllográflquss i d'herbari 

BC 613860, Olot, 1899, ex. herb. A.C. COSTA. 
BC 43380, sense lloc de recolecció, 29-1-1879, ex herb. MASFERRER. 

6. Micatiana L. 

Genere format per 21, 45, 64 ó 70 especies segons HEYVOOD (1985), 

CHITTEHDEH (1986), GERSTEL (1976) 1 BAILEY (1976), respectivament, natives 

de les regions temperades-cálides 1 troplcals d'América, Australia 1 liles 

del Pacific El nom genéric prové de Jean Hicot (1530-1600) cónsul de Fran-

fa a Portugal que va introduir el tabac a Franca. Aprofitant els efectes 

tóxics produits per la nicotina que contenen maltes especies d'aquest gene

re, algunes d'elles han estat utilitzades d'antic pels aborígena com a plan

tes medicináis 1 per actes rituals i hedonistes. Aquest alcaloide també s'ha 

utilitzat com un poderos insecticida. 
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6.1. Micaftlaaa glauca R.C. Graham, Edinb. New Philos. Journ. 5: 175 (1628) 

N.V.: tabac de Jardí 
2n= 24 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria de l'Argentina i de Bolívia (MOORE in TUTIN & al., 

1972). A l'Argentina rep el noa de "palán palán" i viu en sóls nodificats, 

marges de camins, erms, vores de rius, murs vells, etc. (MARTÍNEZ, 1981; 

CARTAGINESE & LÓPEZ, 1981). Segons CHITTENDEN (1986) és va introduir, 

segurament com especie ornamental, l'any 1827. BOLLE (1865) Ja l'assenyala 

naturalitzada a l'illa d'Ischia, vora Hápols, i afegeix que a Tenerife hi és 

naturalitzada a partir deis Jardins des de l'any 1852. Per la seva banda, 

FLAHAULT (1899) diu que aquesta especie va arribar a Franca amb el llast 

deis vaixells. 

A la part meridional de la Península Ibérica es coneix escapada de Jardí 

a fináis del segle passat (VILLKOMM, 1893) i ATERIDO (1903) Ja l'hi indica 

naturalitzada. A Catalunya hi ha dades de comenijaments d'aquest segle i 

CADEVALL & al. (1932) ja l'assenyalen totalment naturalitzada a les parets 

del castell de Cardona, i en l'actualitat encara hi és. Avui dia és una 

especie no massa cultivada ais jardins pero, de vegades, es troba escapada 

de jardí en parets, llocs rocosos, erms, marges de camins, etc. en indrets 

assolellats i calents. L'hem recolectada al Barcelonés, Maresme, Bages 1 al 

Baix Ebre. A Catalunya, tot i que no és gaire freqüent, la considerem una 

especie naturalitzada i un agriófit i un epecófit segons KORNAS (1978). 

Floreix i fructifica a l'estiu i comenijaments de tardor, encara que és 

possible trobar-la en flor durant prácticament tot l'any. Es una especie 

foríja termófila que fa una gran quantitat de granes i resisteix molt bé la 

secada. 

L'hem vista també naturalitzada al País Valencia, a Andalusia, a Caná

ries i a la Costa Blava francesa. En l'actualitat és una especie naturalitza

da a totes les regions cálides del món. MCX)RE (l.c.) la indica ampliament 

naturalitzada a la regió mediterránia: Espanya, Italia, Sardenya, Sicilia, 

Franca, Córsega, Grecia, Portugal 1 de forma dubtosa a les Balears. També es 

troba naturalitzada a Palestina, África, India, Nova Zelanda, Estats Units, 

Hawaii i Australia (GOODSPEED, 1954; HOLM & al., 1979; BUCKLEY, 1981). 
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Dades bibliográfiques 1 d'herbari 

CADEVALL, J. et al. 1932: Murallas del castell de Cardona (PUJ, C.) 
BOLOS, O, DE & VIGO, J, 1979: Salses <DH94), Torrenostra (BE65), Vllajolosa 
(YH46). 

BC 43274, Cardona, XII-1908, P, FOHT I QUEK. 
BC 43276, Cardona, VI-1909, M. LLEHAS, 
BC 374804, Cardona, lO-V-1964, J. VIVES, 
BC 607834, Barcelona, 30-VII-1972, F. MASCLAHS, 

Dades própies 

BAGES: Cardona CG94, BAIX EBRE: L'Aldea BF91, BARCBLOIES: Barcelona DF28, 
MARESME: Calella de Mar DG70. 

6,2. Micatiana rustica L„ Sp. Pl, 180 (1753) 

2n= 48 (FEDOROV, 1974) 

Especie originarla d'América del Hord segons MOORE (in TUTIH & al., 

1972) i CHITTEHDEH (1986), mentre que GOODSPEED (1954) la creu nativa de 

- les terres altes de Bolívia, Perú i Equador, Segons GERSTEL (197.6) no es 

coneix silvestre i és un anfidiploide a partir de M. paniculata 1 de S. 

undulata. Es una especie molt polimorfa 1 sembla que és el tabac original 

que ja era cultivat en temps precolomblns pels indis a Méxic i est 

d'América del nord. Es també el primer tabac introduit pels colonitzadors a 

Europa, encara que en l'actualitat ha estat substituít per M. tabacum. A 

l'igual que aquesta especie ha estat cultivada per les seves fulles, de les 

quals s'obté nicotina, 1 també per tabac. 

A (^talunya es coneix cultivada i subspontánia en diverses localitats 

durant aquest segle, especialment després de la guerra civil. En l'actualitat 

no la coneixem cultivada i tampoc l'hem trobada mal en estat subspontani;' 

per aquesta rao penses que cal considerar-la com una especie subspontánia 

casual i un ergasiofigófit segons la classificació de KORHAS (1978). 

MOORE (l.c.) l'assenyala molt cultivat abans i localment naturalitzat a 

centre i sud d'Europa, 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

CADEVALL, J, et al, 1932: Cultivat i alguna vegada subspontani. 
LLEHSA, S. 1945: Mañanes, Grlons. 
MOHTSERRAT, P. 1957: Subspontani en alguns indrets de les comarques lito
rals situades entre els rius Besos 1 Tordera. 
VIVES, J. 1964: Montcalb, Molí de la Corrlu, 

558 



6.3. Micatíana tabaam L., Sp, Pl. 180 (1753) 

=Sicatiana latíssíaa Killer 
K.V.: tabac 
2n= 24-48 (FEMROV, 1974); 2n= 48 (GERSTEL, 1976) 

Especie possiblement originaria del HE de l'Argentina i de Solivia 

(GOODSPEED, 1954; MCORE in TUTIH & al„ 1972; GERSTEL, l.c). Aquesta especie 

no es coneix silvestre i sembla que és un anfidlploide a partir de K. 
sylvestris i S. tomentcsiíormis o bé Jf. otopbora (GOODSPEED, l.c; GERSTEL, 

l.c). 

La primera evidencia documentada de la utilització del tabac, possible

ment d'aquesta especie, és un baix relleu d'un temple a l'estat de Chiapas, a 

Kéxic, i está datat de 432 aC (GERSTEL, l.c). Els colonitzadors espanyols 

quan van arribar a América ja van trobar plantacions d'aquesta especie i 

probablement al segle XVI Ja el van introduir a Europa; en l'actualitat és 

l'espécie de tabac mes cultivada. 

A Catalunya aquesta especie es coneix també cultivada i subspontánia de 

fináis del segle passat fins a mitjans d'aquest. En l'actualitat és cultivada 

de forma molt local a Catalunya, mentre que al Prineipat d'Andorra hi ha 

grans extensions. Durant el temps d'aquest estudi no l'hem trobada mai 

subspontánia; per aquest motiu pensem que el seu estatus a Catalunya és de 

subspontánia casual i un ergasiofigófit segons la classificació de KORHAS 

(1978). 

MOORE (l.c.) la indica cultivada a gran part d'Europa excepte a la part 

nord i sovint naturalitzada. 

Dades bibliográfiques i d'herbarl 

CADEVALL, J. et ai. 1932: Cultivat 1 alguna vegada subspontani. 
MOHTSERRAT, P. 1957; Subspontani en alguns indrets de les comarques lita
rais situades entre els rius Besos i Tordera. 

BC 613858, Olot, 1879, ex herb. A.C. COSÍA. 

7. Petunia Juss. 

Genere format per unes 25-30 especies natives la majoria d'América del 

sud (BAILEY, 1976; ARMITAGE, 1985a). En un principi es cultivaven P. axi-
Uaris (Lam.) Britton & al. i P. integrifolia (Hooker) Schinz. & Thell. Les 
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petúnies actuáis cultivadas ais Jardins provenen fonamentalment del creua

ment d'aquestes especies. 

7.1. Petunia X bjbrlda Hort. ex Vilm., Fl, Fl. Terre, ed, 1Í 615 

H .V.: petunia 
2n= 14-21-28 (FE&OROV, 1974) 

Aquesta especie és un cultigen originat a partir d'una serie d'hibrida

cions entre P. axillaris, P. integrilalia i potser P. InfZata (ARMITAGE, l.c). 

Aquests creuaments i les mlllores successives van comenfar a mitjan segle 

passat (HAARTKAH & MEYLAF, 1982). En l'actualitat les petúnies son molt 

cultivades com a plantes de temporada per les seves flors vlstoses i molt 

flairoses. Hi ha nombroses varietats horticoles amb flors de diferents co

lors i amb coral.les senzilles i dobles. 

A Catalunya és una especie molt cultivada i de vegades es troben exem

plars escapats de conreu en indrets ruderals: marges de carrers, erms prop 

les cases, marges de rius, rieres, etc., en localitats situades tant a térra 

baixa com a l'estatge monta. Floreix i fructifica des de mitjans de prima

vera fins a la tardor. Al Principat la considerem una especie subspantánia i 

un ergasiofigófit segons la classificació de KORITAS (1978). 

MOORE (in TUTIM & al., 1972) diu que P. integri folia ha estat 

assenyalada naturalitzada al sud d'Europa; no obstant, afegeix que les mo-

dernes culti-vars son hibrids entre aquesta especie i P. axillaris. 

Dades própies 

ALT URGELL: La Seu d'Urgell CG79, BABCBLOIES: Vallvidrera DF28, GARRIGUES: 
Torregrossa CGIO, GAEROTIA: Santa Llúcia DG66, MARESME: Sant Andreu de 
Llavaneres DG50, SEGRIA: Alcarrás BG90. 

8. Physalis L. 

Genere format per unes 100 especies natives sobretot d'América del nord 

i Méxic (HEYVOOD, 1985; CHITTEHDEH, 1986). 

8.1. Physalis fusco-maculata De Rouvllle ap. Dunal in DC., Prodr. XIII, 1: 437 

(1852) 

=Physalis viscosa L. var. fusco-maculata (De Rouvilie) Thell., Fi. Adv. 
Montp. 448 (1912) 
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Especie probablement originaria d'América del Sud i introduida aprop de 

Montpeller mitjangant el comerg de la llana vers 1850 <GODROH, 1653; THE

LLÜHG, 1912), MARTIHS <1856) l'assenyala naturalitzada al Jardin des Plantes 

de Montpeller l'any 1855, 

Desconeixem que aquesta especie hagi estat citada de la Península Ibé

rica. Sois la coneixem de forma adventicia aprop de Tarragona (CF45), en 

una pineda degradada entre industries. Floreix i fructifica a l'estiu. 

Possiblement acabará desapareixent d'aquesta localitat ja que amb els 8 

anys que la coneixem es manté pero no augmenta la seva área. Segons la 

classificacíó de KORHAS (1978) cal considerar-lo un epecófit. 

HAVKES (in TUTIH & al., 1972) no la inclou a Flora Europaea i nosaltres 

sois la coneixem del SE de Franga (THELLÜHG, l.c; MOLIHIER, 1980). 

8.2. Pbysalís peruviana L., Sp. Pl. ed, 2, 1670 (1763) 

2n= 48 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria d'América del sud i introduida al Vell Món per 

aprofltar els seus fruits comestibles, que també serveixen de condiment 

(HAVKES in TÜTIH & al,, 1972), 

A la Peninsula Ibérica és citat del segle passat en estat subspontani a 

Sant Sebastiá 1 aprop de Barcelona (VILLKOMM & LANGE, 1870; COSTA, 1877), 

D'aquest segle sois ens consta un plec de Cambrils, a l'herbari Sennen de 

l'Institut Botánic de Barcelona, de l'any 1909, Posteriorment no s'ha 

retrobat; per aquest motiu la considerem una especie subspontánia casual, 

Segons HAVKES (l,c) es troba localment naturalitzat al centre i al sud 

d'Europa: Agores, Espanya, Italia, Austria i Txecoslováquia. 

Pades bibliográfiques i á'herbarl 

COSTA, A.C. 1877: Prop de Barcelona. Rara. 

Herb. SEHHEN, Cambrils, VI-1909, Hno. DOMINGO. 

8.3. Fbjsalis pblladelpMca Lam., Encycl. Méth. Bot. 2: 101 C1786) 

2n= 24 (HAVKES in TUTIN & al., 1972; FEDOROV, 1974) 

Especie originaria d'América i introduida a Europa vers 1880 peí seu 

cultiu i aprofitament del fruit (FOURNIER, 1951-52; HAVKES in TUTIH & al., 

1972). 
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A la Península Ibérica sois ens consta citada per CARRETEBO <1983a) 

com especie arvense de Guadalajara i de Valencia. Hosaltres l'hem trobada 

una sola vegada l'any 1986 a la comarca del Bages, a Xanresa (IXíOl) en un 

camp de cebes, pero no ha tornat a aparéixer. Per aquesta rao pensem que, 

de moment, al Prineipat cal considerar-la com una adventicia casual. Floreix 

i fructifica abundosament a l'estiu. 

Segons CARRETERO (l.c.) aquesta especie Ja havia estat recolectada abans 

(ais anys 1821 1 1970) a diferents indrets de la provincia de Guadalajara. 

HAVKES <l.c.) l'assenyala cultivada peí seu fruit comestible a Ucraina i 

localment naturalitzada en aquesta regió i també a Portugal i , de forma dub

tosa, a Txecoslováquia. Ho obstant, FERHAHDES (1970) diu que les especies 

portugueses citades sota aquest nom cal referir-les a P. ixocarpa Brot. ex 

Hornem., que té flors i fruits mes petits que no pas les formes cultivades. 

9. Salpicbraa Mlers. 

Genere format per 10-25 especies natives de les zones extratropicals 

d'América del sud (BAILEY, 1976; CHITTEHDEH, 1986). 

9.1. Salpícbjxa ariganifolia (Lam.) Baillon, Hist. Pl. 9: 288 (1888) 

=Physalis origanifolia Lam., Tabl. Encycl. 2; 28 (1794) 
=Atropa origanifolia (Lam.) Desf., Cat. Hort. Par. ed. 3: 396 (1829) 
=Atropa rhomboidea Hook., Bot. Mise. 1: 135, t. 37 (1829) 
=Busbeckia radicans Mart., Hort. Reg. Monac. 69 (1829) 
=Salpicbroa rhomboidea (Hook.) Miers, London J. Bot. 4: 326 (1845) 
=Salpichroma rhombaideam (Hook.) Miers, London J. Bot. 7: 335 (1848) 
=Salpichraa origanifolia (Lam.) Thell., Mem. Soc. Sci. Hat. Cherbourg 38: 
452 (1912) 
2n= 24 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria de la part oriental temperada de sudamérica (HAVKES 

in TUTIH & al., 1972). A l'Argentina creix en marges de camins, erms, talus

sos i de vegades també envaeix Jardins; segons CABRERA (1949) també es fa 

sota els 8u-bres i a les branques baixes de Fbjtolacca dioica i á'Erythrina 

crista-galli, en un tipus de comunitat xerófila anamê ada "talar". Rep els 

noms de "huevo de gallo, huevito de gallo, pisingallo, uvllla, «va de campo, 

camambú, etc." (CARTAGIHESE & LÓPEZ, 1981; MARTIHEZ, 1961>. 

Hi ha hagut moltes discusions sobre quin és el nom corréete d'aquesta 

especie. PERRY & MACHEILL (1987) opinen que el nom utilitzat a Flora 

Europaea és nom. nud. i que el válid és el degut a THELLUHG (1912). 
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Aquesta especie sudanericana va ésser introduida a Europa al segle pas

sat pels seus fruits comestibles i com a planta mel.lífera. L'any 1855, 

XARTI5S (1856) l'indica naturalitzat al Jardin des Plantes de Montpeller. A 

comenfaments d'aquest segle també es trobava en estat subspontani al sud de 

Franca, a Alemanya, a Portugal i a l'Africa del nord (BATTAHDIER, 1904; 

THELLUHG, 1912; LIZET, 1981; PIHTO DA SILVA. & al. 1956). 

A la Península Ibérica es coneix de mitjans d'aquest segle de Barcelona. 

En l'actualitat encara hi creix i sembla que va augmentant la seva presencia 

enfilada pels arbres i d'altres plantes, filats, etc. pels terrenys erms, 

marges de camins i escossells d'arbres. Floreix i fructifica a fináis de 

primavera i a l'estiu, fent uns fruitets molt gustosos. A Catalunya la con

siderem una especie naturalitzada de forma puntual a Barcelona i és un epe

cófit sensu KORHAS (1978). 

Ens consta de Santiago de Compostela (in BC). HAVKES (in TUTIH & al., 

1972) l'indica localment naturalitzat a les parts sud i SV d'Europa: Aqores, 

Portugal. Espanya, Franfa, (x>rsega, Italia i Gran Bretanya. Ens consta 

escapada a Australia (PERRY & MCHEILL, l.c), Hova Zelanda (RAHMAH, 1982; 

PERRY & MCHEILL, l.c.) i a América del Hord (BAILEY, 1976). 

Paáes,..bibliográfiques i .d'herbari 

BOLOS, A. & O. DE 1950: (sub Salpichrtm rboahaideá) Barcelona (leg F. 
FREIXAS, det. FOHT I QUER. 

BC 596536, Barcelona, 5-V-1963. 

Dades própies 

BARCBLOIES: Barcelona DF27-28-38. 

10. Solanua L. 

Genere format per 1700-2000 especies distribuides per les regions 

temperades i cálides d'arreu del món (BAILEY, 1976; HEYVOOD, 1985; LEVY & 

KEDAR, 1985). D'aquestes sois n'hi ha unes 160 que tinguin tubercles, 7 de 

les quals son cultivades (LEVY 4 KEDAR, l.c.) 

10.1. Solamua baaariease L., Sp. Pl. 185 (1753) 

Especie originaria de la part temperada d'América del sud i introduida 

a Europa peí seu cultiu (HAVKES 4 EDMOHDS in TUTIH 4 al., 1972). Segons 
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HEPPER & JAEGEE <1985) hi ha confusió d'espécies sota aquest non, Ja que 

aquest hauria de referir-se a una especie africana coneguda actualment amh 

el nom de S. macrocarpua, pero com que sempre s'ha fet servir per l'espécie 

argentina és aconsellable continuar amb el nom de S. bonariense per 

l'espécie argentina i S. jsacrocarpum per l'africana. 

S. bonariense és indicat d'Andalusla per VILLKOMM (1983) a fináis del 

segle passat 1 a Catalunya SEHHEH (1912) l'assenyala subspontani de l'Alt 

Empordá. Hosaltres sois el coneixem naturalitzat a Barcelona <DF38), en uns 

terrenys erms sobre el port. Floreix a l'estiu pero no l'hem vist mal fruc-

tificat i s'estén mitjanfant rizomes. Atenent a la classificació de KORHAS 

(1978) es tracta d'un epecófit. 

De la Península Ibérica ens consta d'Andalusia (BC; HERHAHDEZ, 1981), 

de Murcia (BC), del País Valencia (COSTA & PERIS, 1981) i del País Base 

(ASEGIHOLAZA & al., 1984). HAVKES & EDMOHDS (l.c.) l'indiquen localment 

naturalitzat al sud d'Europa: Espanya, Balears i , de forma dubtosa, a Italia. 

Dades bibliográfiques í d'herbari 

GAUTIER, G. 1898: Cotlliure. 
SEHHEH, Fr. 1912: Pont de Molins BC 43389. 

10.2. Solanua cbenapodiaides Lam., Tabl. Encycl. Meth. Trois Regn. Hature 

Bot. 2: 18 (1794) 

=Solanum sublobatum Villd. ex Roem. & Schult., Syst. Veget. 4: 664 
(1819) 
=Solanum gracile Otto ex Cameron in London, The Gard. Magaz., 9: 241 
(1833) 
^Solanum subspatulatum Sendtner in Martins, Fl. Brasiliensis, 10: 45 
(1846) 
=Solanum chenopodifolium Dunal in A.P. DE CAHDOLLE (ed.) Prodr. Syst. 
Hat. Reg. Veget. 13(1): 44 (1852), non Sendtner (1846) 
=Solanum gracile Dunal In A.P. DE CAHDOLLE (ed.) Prodr. Syst. Hat. Reg. 
Veget. 13(1): 54 (1852), non Sendtner (1846) 
=Solanum gracile var. micrapbyllum Dunal in A.P. DE CAHDOLLE (ed.) 
Prodr. Syst. Hat. Reg. Veget. 13(1): 54 (1852) 
=Solanum gracile Link ex A. Gray, Synoptical Fl. H. America 2(1): 228 
(1878) 
=Solanum vile Bitter, Feddes Repert. Sp. Hov. Regn. Veg. 11: 221 (1912) 
=Solanum ottonis Hylander, Uppsala Univers. Arsskrift, 7: 279 (1945) 
2n= 24 (HAVKES & EDMOHDS in TUTIH & al., 1972) 

Especie originaria de la part SE d'América del sud: Argentina, Uruguai i 

sud del Brasil (HAVKES & EDMOHDS in TUTIH & al., 1972; EDMOHDS, 1979). A 

l'Argentina és una especie ruderal comuna en marges de camins, erms, etc. i 
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rep els noms de "tinta, arachichú negro" (MARTÍNEZ, 1981). Aquesta táxon ha 

rebut una gran quantitat de noms diferents pero segons EDMONDS íl.c.) el 

nom corréete a utilitzar és el de S. chenopodioides Lam. 

A Europa es coneix subspontani al Jardin des Plantes de Montpeller a 

comengaments del segle XX (THELLUNG, 1912). A Catalunya aquesta especie ha 

estat citada durant la segona meitat d'aquest segle i en poc temps s'ha es

tés per la part nordoriental del país, principalment en marges de camins, 

vores de rius, erms herbosos, etc. sobre sóls rics i mes o menys humits de 

térra baixa. Floreix i fructifica a l'estiu. El seu estatus dins la flora 

catalana és de naturalitzada i és un epecófit i un hemiagriófit segons la 

classificacíó de KORNAS (1978). 

Ens consta del País Base (ASEGINOLAZA & al., 1984), de Galicia (IZCO & 

al., 1985) i de Portugal (MALATO-BELIZ & al., 1964). HAVKES & EDMONDS (l.c.) 

l'indiquen localment naturalitzat a la part SV d'Europa: Franga, Espanya, 

Suissa i de forma dubtosa a Portugal. 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

BOLOS, A. & O. DE 1951: (sub S. ottanis) Medinyá BC 135529. 
BALADA, R. et al. 1977: (sub S. sublobatum) Delta de l'Ebre BF90, CE09, CFOO-
11. 
BOLOS, O. DE & VIGO, J. 1979: (sub S. sublobatua) Des del Rosselló: Illa 
DH62, fins al Baix Segura. 
FOLCH, R. 1980: (sub S. ottonis) Mont-roig BC 627743, Hospitalet de l'Infant 
BC 627745. 
BOLOS, O. DE & VIGO, J. 1984a: Meda Gran. 
GIRBAL, J. 1984: Bescanó, Sant Gregori, Llora, Salt, Celrá, Plaga. DG74-75-84-
85-95. 

BC 604325, Garraf, 5-IX-1969, O. DE BOLOS. 

Dades pcópies 

ALT EMPORDA: Havata DG87, Bascara DG96, Sant Miquel de Fluviá DG96, 
Castelló d'Empúries EG07, BAIX EMPORDA: Verges EG65, L'Estartit EG15, 
BAKIELOIES: Sant Adriá de Besos DFSS, GARROTXA: Besalú DG77, GIRONES: 
Bescanó DG74, Medinyá DG85, Sant Julia de Ramis DG85, Esponellá DG86, Sant 
Jordi Desvalls DG95, MARESME: Premia de Dalt DF49, Tordera DG71, SELVA: 
Hostalric DG62, Osor DG64, Hostalric DG72, Riudarenes DG73, VALLES 
OCXÍEDESTAL: Cerdanyola del Valles DF29, VALLES ORIEITAL: La Garriga DG41, 
Llinars del Valles DG51. 
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10,3. Solanua elaeagnlfolíua Cav., Icón. Descr. 3: 22 (1795) 

2n= 24-72 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria de la part temperada d'Ainérica del sud (Eá¥KES & 

EDXONDS in TUTIH & al., 1972). Aquesta especie fou descrita per primer cop 

per CAVAHILLES l'any 1794 quan era cultivada al Jardí Batémic de Kadrid 

(CARRETERO, 1979b>. CHITTEHDEH (1986) l'indica introduit a Europa l'any 

1825. MARTIHS (1856) l'assenyala naturalitzat l'any 1855 al Jardin des 

Plantes de Montpeller i a mitjans d'aquest segle es va trobar adventicl a 

Grecia (ZAHARIADI, 1973) i a Italia (BOCCHIERI & al., 1978). 

A América del sud rep els noms de "revienta caballo" i "meloncillo" 

(FERHAHDEZ & BREVEDAH, 1972) i segons CHITTEHDEH (l.c.) els seus fruits 

verds eren utilitzats pels natius com a sabó per a rentcir la roba. La ger

minado de les llavors és forga baixa al camp, ja que sembla que necessiten 

canvis d'humltat i de temperatura; no obstant, s'ha vist que llavors provi

nents de fruits no madurs també poden germinsur (VIGHA & al., 1983). Tanma

telx sembla que el principal sistema d'expansió d'aquesta planta, tant en la 

seva área de distribució natural com ais indrets on hi és introdu'ida, és 

mitjangant rebrots a partir de les arrels. Aquest Solanum presenta un 

sistema radicular molt poderos i particular amb dos tipus d'arrels ben de

finits. (̂ da planta té una reí vertical grossa i suberificada que pot 

assolir 2 m de profunditat i d'aquesta surten, principalment vora la super

ficie del sol, arrels horltzontals secundarles, mes primes. Tant l'arrel 

principal com les secundarles teñen una gran capacitat de produir rebrots. 

Al mateix temps, els fragments d'arrels també poden donar lloc a noves 

plantes. La capacitat de regenerado de les arrels varia segons l'época de 

l'any, essent mes important quan la planta es troba en repós. Es una mala 

herba molt molesta i molt dificil d'eradlcar un cop s'ha introduit, degut a 

la facultat de regenerado latent deis restes de les reís; com m^ roturada 

i llaurada és la térra les airéis son mes fragmentadas, de manera que cada 

fragment pot mantenir el seu potencial de crelxemeQt durant llargs periodes 

de temps, fins i tot un any, i donar lloc a una nova planta. Es una especie 

que resisteix molt bé la secada i les condicions adverses en general i , a 

mes, es caracteritza per la gran adaptabilitat a ambients diferents 

(FERHAHDEZ & BREVEDAH, l.c; ECOHOMIDOU & YAHHITSAROS, 1975). ECOHOMIDOU & 

YANHITSAROS (l.c.) diuen que aquest táxon té tendéncies a la separado de 
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sexes i a ésser dioica, ja que s'han trobat plantes amb flors amb estils 

reduits i plantes amb flors hermafrodites normáis. 

A la Península Ibérica ha estat citada per primer cop per CARRETERO 

<l.c.> en ambients ruderals i arvenses del País Valencia: Castelló de la 

Plana i Valencia. Posteriorment KASALLES (1984) la va trobar en uns ter

renys erms de prop de Barcelona. Hosaltres l'hem herboritzada al Bages, al 

Barcelonés i al Tarragonés. En el primer cas creixia en un marge de sembrat 

i en els altres dos en terrenys erms al costat de la carretera. Floreix a 

l'estiu i pot fructificar amb unes baies de color groe, o bé les flors es 

marceixen i no surt cap fruit. Al Principat la considerem una especie ad

venticia en expansió per les terres baixes, i és possible que en poc temps 

el seu estatus dins la flora catalana sigui de naturalitzada. Segons la 

classificació de KORHAS (1978) es tracta d'un epecófit. 

L'hem vist abundant a la Plana Baixa, a Almenara (YK30). HAVKES & ED

MOHDS (l.c.) l'assenyalen localment naturalitzat a Grecia; també es troba 

introduit a la Península del Sinaí (DAHIH & al., 1982), a América del Hord, a 

Egipte (ZAHARIADI, l.c), Sicilia (DI KARTIHO, 1956), Australia (MICHAEL, 

1981), India i África austral (HOLM & al., 1979). 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

MASALLES, R.M. 1984: L'Hospitalet de Llobregat DF28. 
CASASAYAS, T. 1986: Sant Fruitós de Bages DG02. 

Dades própies . 

BAGES: Sant Fruitós de Bages DG02, BARCBLOIES: Barcelona DF38, TARRAGOIES: 
Torredembarra CF65. 

10.4. Solanum laciniatum Aitón, Hort. Kew. 1: 247 (1789) 

2n= 48-92 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria d'Austrália i de Hova Zelanda (HAVKES & EDMOHDS in 

TÜTIH & al., 1972). Sovint aquest Solanum ha estat confós amb una altra 

especie (o forma de S. laciniatum) originaria també de Hova Zelanda i 

d'Austrália, S. avicular^, especie que segons BAILEY (1976) i BOSSARD S 

CÜISAHCE (1984) és una forma diploide, mentre que S. laciniatum és 

tetraploide i té les flors mes grans. 

Sembla pertányer a aquesta especie un exemplar trobat al Maresme, a 

Sant Andreu de Llavaneres (DG50) a la tardor de 1980. Era fructificat i 
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creixia en un marge de camí entre pinedes. Desconeixem el sistema d'arriba

da d'aquesta planta a aquest indret ja que es trobava forfa allunyat del 

poblé. HAVKES 4 EDXONDS (l.c.) diu que ha estat cultivat a Europa per 

obtenir precursors d'esterioides de les seves fulles; no obstant, pezjsea que 

potser podria provenir d'un jardí on hi seria cultivat com ornamental. Per 

aquest motiu la considerem una especie subspontánia casual i un 

ergasiofigófit segons KORHAS (1978). 

HAVKES & EDMOHDS (l.c.) sois l'indiquen cultivat principalment a l'est 

d'Europa i localment al centre i oest, i no l'esmenten subspontani ni natu

ralitzat d'enlloc. Ens consta adventicia a Franga (KERGUELEH, 1987). 

10.5. Solanim lljwaeantm Hepper & Jaeger, Kew Bull. 41(2); 435 (1986) 

=Solanua sodomeua auct. non L. 
H.V.: metzínes de pometa, tomatera de bruixa 
2n= 24 (FEDOROV, 1974; FERHAHDEZ & al., 1985) 

Especie originaria del continent áfrica, possiblement de la part austral 

(THELLUHG, 1912; HAVKES & EDMOHDS in TUTIH & al., 1972). 

Segons HEPPER & JAEGER (1986) S. sodomeum L. és un nom ambigú i cal 

utilitzar S. linnaeanum. 
Aquesta solanácia és indicada d'ambients ruderals i platges del litoral 

cátala; del Maresme, del Barcelonés i del Baix (íamp, a l'últim quart del 

segle passat; així mateix també de Valencia, Gibraltar, Balears, Portugal i 

diversos paisos mediterranis. COSTA (1877) diu que era cultivat en temps de 

SALVADOR i també al segle passat. A mitjans d'aquest segle sois ha estat 

citat de forma important del Maresme, encara que MOHTSERRAT (1957) diu que 

apareix de forma accidental. Floreix a fináis de primavera i durant l'estiu 

i tot seguit fructifica. Es una planta forfa termófila que mor amb les 

primeres gelades; al Principat creiem que s'ha de considerar com una especie 

subspontánia i un ergasiofigófit segons la classificació de KORHAS (1978). 

Ens consta com una especie ruderal a Menorca, Mallorca, Valencia i An

dalusia (in BC). A Europa, HAVKES & EDMOHDS (1972), la indiquen naturalit

zada en sorres, marges de camins, erms, principalment en localitats litorals 

de la part meridional i com una especie casual a la restav Azores» Portugal, 

Espanya, Franca, Córsega, Italia, Sardenya, Sicilia, Grecia, lugoslávia, 

Albania i Bulgaria. També es troba naturalitzada a l'Africa del nord, Aus

tralia, Hawaii, Hova Zelanda i Estats Units (THELLUHG, l.c; HOLK & al., 

1979). 



Dades bibliográfiques 1 d'herbari 

COLMEIRO, M. 1846; (sub Solanum sodomeuis) Cabrera. 
VAYEEDÁ, E. 1880: (sub Solamm sodaaeum) Barcelona. 
VILLKOMM, M. 1893; (sub Solanum sodomeum) Vora Reus (JOVER). 
CADEVALL, J. et al. 1932: (sub Solanum sodomeum) Mataró (FERRER), Vilassar 
de Dalt (COMPASO). Barcelona. 
BOLOS, A. & 0. DE 1950: (sub Solanum sodomeum) Barcelonés (SEHKEÍ). 
Barcelona (MASFERRER, BC 43385). 
MOHTSERRAT, P. 1957: (sub Solanum sodomeum) Premia, Vilassar de Dalt, 
Clabrils, Ciabrera, Mataró, Sant Celoni. 

BC 613867, pía de Barcelona, 17-IX-1873, ex herb. A.C. COSTA. 
BC 100415, Cabrera de Mataró, primavera 1944, A. DE BOLOS. 

10.6. Salanua ps&xiocapsiam L., Sp. Pl. 184 (1753) 

H.V.: pebrotera de jardí 
2n= 24 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria de la part oriental d'América del sud introduida al 

Vell Món peí seu cultiu com ornamental, especialment pels seus fruits, l'any 

1596 (HAVKES & EDMOHDS In TÜTIH & al., 1972; BOSSARD 8t CUISAHCE, 1984; 

CHITTEHDEH, 1986). 

Desconeixem des de quan és cultivada aquesta especie a Catalunya i no 

hem trobat cap citació sobre ella en estat subspontani. En l'actualitat, a 

mes d'ésser una planta forga cultivada apareix també subspontánia en marges 

de camins, peus de parets, erms vora els pobles, etc. L'hem trobada en 

aquest estat a les comarques de la Garrotxa, Segriá i Alt Empordá. Floreix a 

l'estiu i fructifica tot seguit fent unes bales, toxiques, de color vermell 

brillant. Al Principat la considerem subspontánia i un epecófit segons la 

classificacíó de KORHAS (1978). 

Segons PARROT (1945) és naturalitzada a Córsega i al Departament deis 

Pirineus Orientáis. HAVKES & EDMOHDS (l.c.) l'assenyalen localment natura

litzada a la part SV d'Europa: Agores, Portugal i Franga. Es també naturalit

zada a les regions tropicals i subtropicals del món: Australia, Hawaii, lova 

Zelanda (HOLM & al., 1979; BAILEY, l.c). 

Dades própies 

ALT EMPORDA: Albanyá DG78, Sant Lloreng de la Muga DG88, Avinyonet de 
Puigventós DG97, Cantallops DG99, GAEROTIA: Hieres DG76, SEGRU: Torres de 
Segre BG90. 
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10.7. Solanum rostratum Dunal, Hist. Solan. t. 24: 234 (1813) 

=Salanum cornutum auct. non Lam. Tabl. Encycl. Méth. Bot. 2: 25 (1794) 
= Solanum heterandrum Juss., non Purch.) 
=Solanum Juvenale Thell. 
2n= 24 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria de les grans planes d'América del nord: Kéxic i SV 

deis Estats Units (HAVKES & EDKOITDS in TUTU & al., 1972). A América rep el 

nom popular de "buffalo-burr" fent referencia a que el seu fruit amb espines 

era transportat per aquests animáis (PUL, 1972). L'escarabat de la patata 

CLeptinatarsa decealineata Say> té la seva área de distribució original al 

sud de les muntanyes Eocoses, a la regió del Colorado, i s'alimentava 

d'aquesta especie (MATHON, 1981). 

Aquesta especie va arribar a Europa vers l'any 1876 (MATHON, l.c.) i es 

coneix cultivada i naturalitzada al Jardin des Plantes de Montpeller en 

temps de DAVEAÜ (THELLUNG, 1912). 

A la Península Ibérica ha estat herboritzat l'any 1912 per SENNEN al 

Maresme i posteriorment per MOLERO (1979) a l'Aragó, entre Mequinen9a i 

Casp (BF68). Nosaltres sois hem trobat aquesta especie al Baix Llobregat, al 

marge de 1'autopista a Molins de Rei (DF18). També ens consta d'uns camps 

de la Garrotxa, a Sant Pau de Segúries (DG47) (leg. X. Oliver). Floreix i 

fructifica a l'estiu i comen9aments de tardor. L'estatus d'aquesta especie 

dins la flora de Catalunya és d'efemerófita o adventicia casual. 

HAVKES & EDMOHDS (l.c.) l'assenyalen localment naturalitzada, principal

ment a lets parts CE i E d'Europa: Bulgaria, Hongria, Rússia, Grecia, Alemanya 

i Franca. Ens consta també introduida a Bélgica (VISE, 1958), Polonia (MI

SIEVICZ, 1985), Noruega (HOILAHD, 1983), a les parts nord i est d'América 

del Hord (FERHALD, 1950), Australia, África del sud, Hova Zelanda i Bangla-

desh (HOLM & al., 1979). 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

SEHHEH, Fr. 1929a: (sub Solanum comutua) Premia de Mar. 
CASASAYAS, T. 1982: (sub Solanum cornutum) Molins de Rei DF18. 
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10.8. Solanua tuberosua L., Sp. Pl. 185 (1753) 

K.v.: patatera 

2n= 24-36-48 (FEDOROV, 1974) 
2n= 48 (HAVKES & EDMOIÍDS in TUTIH & al., 1972) 

Especie originaria de la cordillera andina. RUIZ & PAVOH en la seva 

expedido a Perú al segle XVIII diuen que han trobat aquesta especie silves

tre aprop de Lima. Quan els colonitzadors espanyols van arribar a América 

els indis ja cultivaven nombroses formes de patates. Aqüestes a mes de 

servir com aliment també teñen apllcacions medicináis. Els tubercles de les 

formes silvestres son amargs i tóxics, ja que contenen alcaloides. Sembla 

que la domesticació de les patates va comentar 7000-4000 (5000-2000) anys 

aC, de forma paral.lela a la domesticació de la llama (SIMMOHDS, 1976c; 

MATHON, 1981). Ho es coneix amb exactitud quines especies silvestres han 

contribuxt en la formado de la patatera actual, degut a que les especies 

silvestres s'hlbriden molt fácilment entre elles, de manera que hi ha nom

broses formes interfértils i també formes de transido. L'área de domestica

ció sembla que pot ésser 1'altiplanicie de Bolivia i Perú, especialment la 

regió del Ilac Titicaca, indret on conviuen formes diploides silvestres i 

cultivades (SIMMOHDS, l.c; MATHOH, l.c). Segons SIMMOHDS (l.c.) la forma 

tetraploide d'aquesta especie va arribar a Europa vers l'any 1570. A Espanya 

sembla que el primer lloc on es van comentar a cultivar va ésser a Galicia, 

indret on arribaven vaixells procedents d'América, d'aqui van passar molt 

aviat a Italia i d'aqui, mes tard, a Europa central, on principalment era 

cultivada ais jardins botánics com una curiositat cientifica (FOHT I QUER, 

1976). Aquest autor afegeix que: "el español don Pedro Cieza de León que 

hizo la guerra en el Huevo Mundo, dijo, en la Crónica del Perú (Sevilla 

1553) que los habitantes de Quito cultivan las papas, cuyas raices sin 

cascara y parecidas a las criadilleis de tierra, comen cocidas como las 

castañas y las secan al sol para conservarlas bajo el nombre de chunno". A 

la Gran Bretanya va arribar-hi aproximadament l'any 1590 i sembla que 

foren els navegants anglesos, que procedents d'América, l'hi van introduir. 

Igual que va passar amb el tomáquet, els centreeuropeus tampoc menjaven 

patates perqué es pensaven que eren toxiques i que produYen lepra i d'altres 

malalties. FOHT I QUER (l.c.) afegeix que a mitjans del segle XVIII un 

farmacéutic alemany (Meyer) va convidar a diñar a un farmacéutic francés, 

el qual: "miraba con horror un plato de papas, quien, tranquilizado por 
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Meyer, las comió durante seis meses sin contraer la lepra ni la íiebre, y el 

farmacéutico Antonio Parmentier, que así se llamaba el convidado, quedó 

convencido de la utilidad de la planta por ser comestible su tubérculo,...". 

El professor Parmentier també va inaugurar una moda: "al llegar a la Corte 

adornaba su pecho un ramillete de flores de patata; después los duques, 

principes, el rey y la reina tenían por gala llevarlas en el ojal del frac o 

en ramillete... (FOHT I QUER, l.c). 

En l'actualitat és una especie molt cultivada a prácticament tot el món. 

A Catalunya també es cultiva tant a l'estatge basal com al monta, i de ve

gades es troba de forma casual en estat subspontani en maurges de camins, 

erms, enrunalls, escombrarles, vores de rius, etc. de prácticament tot el 

país. El seu estatus dins la flora catalana és de subspontánia 1 és un erga

siofigófit segons la classificació de KORHAS (1978). 

HAVKES & EDMOHDS (l.c.) sois l'assenyalen cultivada arreu d'Europa i no 

l'esmenten enlloc en estat subspontani. 

Dades bibliográfiques 1 d'herbari 

CADEVALL, J. et al. 1932: Cultivat i subspontani a molts llocs. 
VIVES, J. 1954: Cultivat i subspontani a la conca alta del Cardener. 
VIGO, J. 1983: Aigües de Ribes, Ribes de Freser, Campelles. DG28-38. 
HIHOT, J.M. 1984: Espot, Taüll. CH21-41. 

Dades própies 

ALT EHPORDA: Ha<?anet de Cabrenys DG79, ANOIA: Igualada CG80, 
El Bruc CG90, ALT URGELL; Oliana CG65, Coll de Nargó CG67, 
Adran CG68, BAGES: Honistrol de Hontserrat DGOO, Hanresa 
DGOl, Manresa DG02, L'Estany DG23, BAIX CAHP: Reus CF45, 
BAIX EHPORDA: Albons EG06, BAIX EBRE: Benifallet BF93, BAIX 
PENEDES: Sant Vicen? de Calders CF76, BAIX LLOBREGAT:, Col 1-
bato DGOO, CONCA DE BARBERA: Hontblanc CF48, HARESHE; Premia 
de Dalt DF49, Premia de Har DF49, Tordera DG7i, RIPOLLES: 
Coll de Sant Pau DG48 -X.Oliver-, SEGRIA: Aitona BF89, 
SOLSONES: Solsona CG75, SELVA: S i l s DG72, Santa Coloma de 
Farners DG73, Tossa de Mar DG91, TARRAGONÉS: Salou CF44, 
Tarragona CF55, Torredembarra CF65, VALLES ORIENTAL: La 
Garriga DG41, VALLES OCCIDENTAL: Rubí DF19, Hontcada i Rei
xae DF39, Terrassa DGIO, Sabadell DG20. 
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LHI. TAKAEICACBAE 

Familia formada per 4 generes i al voltant de 100-120 especies natives 

de les regions temperades i subtropicals del Vell Món (BAILEY, 1976; HEY-

VDOD, 1985). Algunes d'aquestes especies s'utilitzen com ornamentáis i per 

obtenir tanins, colorants i extractes medicináis. 

1. T¿utarlx L. 

Aquest genere compren unes 90-100 especies originarles d'Europa 

occidental, de la regió mediterránia, Orient Mitjá fins l'Asia central, prin

cipalment sobre sóls sorrenes i salins (BOSSARD & CUISAHCE, 1984; HEYVOOD, 

1985). Algunes especies són utilitzades com ornamentáis o bé com a talla

vent. 

1,1. Tamarix parviflora DC, Prodr. 3: 97 (1828) 

2n= 24 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria del SE d'Europa: península Balcánica i regió egea 

(BAUM in TUTIH & al., 1968). Segons BOSSARD & CUISAHCE (l.c.) i CHITTEHDEH 

(l.c.) va ésser introduida com a planta ornamental l'any 1853. 

Es una especie molt ornamental, principalment quan floreix amb unes 

flors de color rosa fort al mes d'abril, que viu molt bé en localitats lito

rals. Algunes vegades els viveristes la donen amb el nom de T, tetrandra 

var, purpurea (BOSSARD & CUISAHCE, l.c). 

A Catalunya aquesta especie no és gaire cultivada ais jardins i l'hem 

trobada en estat subspontani en indrets ruderals del Garraf, Maresme i 

Selva. Al Principat la considerem subspontánia i un epecófit segons la 

classificacíó de KORHAS (1978). 

BAUM (1,0.) la indica ampliament cultivada com ornamental al C i S 
d'Europa i potser en vies de naturalització a Espanya, Córsega i Franga. Ens 

consta espontaneitzada a Italia (VIEGI & al., 1974) i segons BAILEY (1976) 

és naturalitzada en alguns indrets deis Estats Units. 

Dades própies 

GARRAF: Sitges DF06, lABESME: Sant Andreu de Llavaneres DG50, SELVA: entre 
Kalgrat i Blanes DG81. 
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T.YTTT. T80PAE0LACEAE 

Familia formada per 2 generes i entre 50 i 90 especies natives de les 

regions muntanyoses d'América central i del sud (BAILEYj 1976; HEYVOOD, 

1985). Algunes especies es cultiven com ornamentáis o bé coa a condimen

tarles o hortalisses. 

1. Trapaeoltm L. 

Aquest genere compren unes 50-90 especies natives de les altes 

muntanyes fresques des de Méxic fins l'Argentina 1 Xile (BAILEY, l.c; HEY

VOOD, l.c). 

1.1. Trapaeolmt aajus L., Sp. Pl. 345 (1753) 

= Tropaeolum quinquelobua Berg., Vet. Acad. Handl. Stockh. 33, t. 1 (1765) 
= Tropaeolua hybridum L., Mast. Pl. 1: 64 (1767) 
= Tropaeolua elatum Salisb., Prodr. Stlrpium Hort., Allelrton 275 (1796) 
= Tropaeolum repandifolium Stokes, Bot. Materia Med., 2: 345 (1812) 
N.V.: caputxlna 
2n= 28 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria d'América del sud, des de Perú fins a Colombia 

(BURGES in TUTIM & al., 1968). Sembla que foren els colonitzadors espanyols 

els que la van introduir a Europa procedent de Perú vers l'any 1686 

(CHITTENDEN, l.c). A la seva área de distribució original les fulles i les 

flors es mengen en amanides, les poncelles, els fruits i les llavors es 

confiten i s'utilitzen com a condiment. 

Aquesta especie és molt cultivada com ornamental tant per les seves 

fulles com per les seves flors, i les formes enanes son de les mes uti

litzades com a plantes anuals de floració estival. 

Els autors del segle passat la indiquen cultivada a la Peninsula Ibé

rica. A (^talunya és forga utilitzada ais Jardins i ais balcons, 1 de vega-

des apareixen exemplars sufaspontanis, precedents segurament de llavors de 

plantes cultivades. N'hem trobat en aquest esiait a les comarques del Mares

me, Llobregat, Selva, Barcelonés, Valles Occidental 1 Tarragonés. Generalment 

creixen en indrets ruderals: ruñes, erms vora els pables, etc. i sois a la 

comarca de la Selva, a Blanes, l'hem trobada de forma permanent des de fa 

uns 8 anys ais talussos sobre el mar. Floreix i fructifica des de fináis de 

primavera fins a comen9aments de tardar. Es una especie que no aguanta el 



fred i a Catalunya la considerem subspontánia. Segons la classificació de 

KORNAS (1978) es tracta d'un epecófit 1 d'un hemiagriófit. 

BURGES (l.c.) la indica molt cultivada com ornamental ais jardins, 

freqüentment escapada i localment naturalitzada: Austria, Balears, Franga i 

Espanya. També es troba espontaneitzada a Italia (VIEGI & al., 1974). 

Pades própies 

BAU LLOBREGAT: Martorell DF19, BARCELOIES: Barcelona DF28, Sant Andreu 
DF28, MARESME: Alella DF49, Cabrils DF49, Vilassar de Dalt DF49, SELVA: 
Blanes DG81, TAERAGOIES: Altafulla CF65, VALLES OCCIDEITAL; Terrassa DGIO. 

LUXII. DLMACEAE 

Familia formada per uns 15-16 generes i al voltant de 150-200 especies 

natives de les regions temperades i tropicals d'ambdós hemisferis (BAILEY, 

1976; VILLIS, 1980; HEYVOOD, 1985). L'interés principal d'algunes d'aquestes 

especies és per la seva fusta i d'altres s'utilitzen com ornamentáis. 

1. Celtis 

Aquest genere compren unes 70 especies natives, principalment, de les 

regions temperades de l'hemisferi nord i algunes son tropicals (BAILEY, 

1976; CHITTENDEH, 1986). Algunes especies s'utilitzen com ornamentáis o per 

la seva fusta. 

1.1. Celtís ausiralis L., Sp. Fl. 1943 (1753) 

I.v.: lledoner 
2n= 40 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria de la regió mediterránia: sud d'Europa, África del 

nord i SV d'Asia; no obstant, la seva área de distribució original no es 

coneix amb exactitud, ja que és una especie que s'ha cultivat d'antic. 

L'estatus del lledoner a Catalunya no és ciar. Hosaltres creiem que és una 

especie introduída i naturalitzada, pero també és possible que en alguns 

indrets hi creixi de forma natural i en d'altres naturalltzada. Pensem que 

com d'altres especies de distribució circummediterránia, com l'olivera, el 

garrofer, la vinya, etc., en aquest moment és impossible d'assegurar que 

sigui natural o naturalitzada. Fins que no hi hagi estudis exhaustius sobre 

l'origen d'aquesta especie nosaltres la considerem naturalitzada. LÓPEZ & 
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MIELGO (1984) diuen que les plantes nascudes de llavor s'han de preservar 

del fred els primers 3 ó 4 anys i que potser aixó és una senyal de planta 

introduida. 

QUER (1764) l'assenyala molt comuna a totes les r^lans d'Espanya i 

afegeix que: "los labradores de estas dos prcrvíncias íáragon y Cataiunña) 

tienen esta cultura, y arte para cortar estos arboles, y formar de ellos 

horquillas para las operaciones de la parva en el Agosto...". Els autors del 

segle passat l'indiquen espontani i cultivat, mentre que els d'aquest l'es

menten cultivat i subspontani a gran part del país. En l'actualitat és una 

especie cultivada ais jardins com ornamental i per ombra, i aprop de les 

masies segurament plantats per a utilitzar les branques per a fer rampills 

i ferques. Es troba naturalitzat en marges de conreus, vores de camins, 

marges de rius, vessants rocosos amb alzinar o pinedes, rieres, torrents, 

brolles, aprop de les cases de pages, etc., i presenta una distribució 

dispersa per prácticament tot el Principat. Floreix a la primavera i tot 

seguit fructifica fent uns fruitets, els iledons, que son comestibles i que 

sovint son menjats pels ocells, de manera que aquests son els principáis 

disseminadors a grans distancies. 

TUTIN (in TUTIN & al., 1964) el consideren autócton a tota la regió 

mediterránia europea. 

Dades bibliográfiques 1 d'herbari 

COMPANYO, L. 1864: Part basal de les muntanyes del Departament deis Piri
neus Orientáis. 
CXDSTA, A.C. 1877: Cultivat i subspontani. 
CUNI, M. 1883: La Garriga (cultivat). 
SALVAM, J.M. 1885: Igualada. 
VILLKOMM, M. 1893: Prop de Cambrils, Balaguer (LAGUNA). 
GAUTIER, G. 1898: Subspontani (?) a les Alberes. 
FREIXAS, F. 1903: Sitges. 
MARCET, A. 1904b: Montserrat. 
CODINA, J. 1908: La Cellera. 
FONT I QUER, P. 1914: Bages. 
VAYREDA, E. 1919-20: Mare de Déu del Mont. 
CADEVALL, J . et al. 1933: Litoral, Valles, Bages. Abunda a Capellades. 
LLENSA, S. 1945: Hostalrie. 
BATALLA, E. & MASCLANS, F. 1950: Vespella, Vallespinosa, Santes Creus. 
BOLOS, A. & O. DE 1950: Gavá, Barcelona! (SENNEN); Rubí, la Roca (CADEVALL). 
FONT I QUER, P. 1950: El Cardó BC 92898, BC 93256. 
LOSA, M. & MONTSERRAT, P. 1951: Sant J u l i a i Andorra la Vella. 
MONTSERRAT, P. 1955: Cordillera litoral catalana, zona compresa entre els 
rius Besos i Tordera. El Corredor BC 609722. 
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KASCLANS, F. & BATALLA, E. 1964: L'Aleixar BC 141319, Vilaplana del Camp, 
Alcover, la Riba, Farena, Vimbodi, etc. 
KASCLANS, F. 1966: Agramunt, Serra d'Almenara, Tárrega, Fonolleres, Bell-lloc 
d'Urgell, la Granja d'Escarp. 
BOLDU, A. 1975:. Entre Arbeca i Omellons, entre Borges Blanques i Cerviá, cap 
a Floresta. La Palma d'Ebre, cap a la Bisbal, a l'Urgell meridional i a la 
Serra del Tallat. 
LLANSANA, R. 1976: Serra del Kontroig CG24, carretera de Balaguer CG13. 
KALAGARRIGA, H.T. 1976: Requesens <TREM.); Sant Climent, Sant Miquel CAUG.); 
cap de Creus (LOSA); Rabos, Garriguella, Vilamaniscle, Vilafant, Campmany, 
Pontos, la Vajol. 
FOLCH, R. 1980: Tortosa, Mora la Nova, voltants de Vandellós, Guiamets, 
Pratdip, Coll d'Alforja. 
MASALLES, R.M. 1983: Riudabella CF38, Vilaverd CF47, de Blancafort a l'Hostal 
del Tallat CF48-49; l'Illa CF57, Prenafeta CF58, Sarral CF59; Pontils i Santa 
Perpetua de Gaiá CF69. 
ROMO, A. 1983: Santa Linya CG24; congost de Mont-rebei, Pont de Montanyana 
CXÍ06; rodalies d'Ager CG15; embassament de Cellers, Font de l'Estanya CG25; 
sobre Vilanova de Meiá CG35, congost de Camporrells BG94. 
BOADA, M. et al. 1984: Vora Sant Celoni. 
GIRBAL, J. 1984: Bescanó, Sant Gregori, Girona, Sant Daniel, Celrá. DG74-84-
85-93-95. 
SORIANO, I. 1984: Ribera de Bastareny DG07. 
CARRERAS, J. 1985: Berani CH50, Sort CG49. 

BC 57809, BC 57810, Guilleries, 16-X-1868, ex herb. MASFERRER. 
BC 57821, Vallvidrera, IV-1909, M. LLENAS. 
BC 145763, Montagut, sense data de recol.lecció, R. BOLOS. 

Dades própies 

ALT PENEDES; Pontons CF76, ALT EHPORDA: Bascara DQ96, Sant 
Hiquel de Fluviá DG96, Figueres DG97, Pont de Holins DG96, 
Cantallops DG99, Sant Climent Sescebes DG99, L'Armentera 
EG06, Garriguella EG08, Rabos EG09, Roses EGi7, El Port de 
la Selva EGi8, Llanca EGi9, Cadaqués EG28, ANOIA: Capellades 
CF99, Entre Tora i C a s t e l l f o l l i t de Riubregós CG62, Veciana 
CG71, C a s t e l l f o l l i t de Riubregós CG72, Igualada CG60, El 
Bruc CG90, ALT CAHP: Alcover CF46, La Riba CF47, Valls CF57, 
Cabra del Camp CF58, Santes Creus CF67, ALT URGELL; Coll de 
Nargó CG67, Castellbó CG69, Cerc CG76, ALTA CERDANYA: Hont-
l l u i s DH20, BAGES; C a s t e l l f o l l i t del Boix CG91, Callús CG92, 
Súria CG93, Honistrol de Hontserrat DGOO, Hontserrat DGOO, 
Hanresa DGOl, Sant Vicenq de Castellet DGOi, El Pont de 
Cabrianes DG02, Hanresa DG02, Navars DG03, Santa Haria d'Oló 
DG23, BAIXA RIBAG0R<;A: Benavarri BG96, Tolba BG96, BAIX 
CAHP; Pratdip CF24, Les Irles CF26, Riudecols CF35, Reus 
CF45, Castellvell del Camp CF46 -JH.Ninot-, BAIX EHPORDA; 
Colomers DG95, Casavells EG04, Parlavá EGOS, Ultramort EGOS, 
Albons EG06, Torroella de Hontgri EGIS, BAIX EBRE; Roquetes 
BF62, Tortosa BF92, BERGUEDA; Puig-reig DG04, Gironella 
DG05, Sant Pau de Casserres DG05, Guardiola de Berguedá 
DG07, BARCELONÉS; Barcelona (Pedralbes) DF26, BAIX LLOBRE-
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GAT: Entre Vallirana i Begues DF18 -JM.Ninot-, Martorell 
DF19, Collbató DGOO, CONCA DE BARBERA: Vimbodí CF38, Blanca
fort CF48, Rocafort de Queralt CF59, Santa Coloma de Queralt 
CF69, CONFLENT: Vilafranca de Conflent DH41, GARRAF; Cube
lles CF86, Vilanova i la Geltrú CF96, Sitges DFOd, GIRONES: 
Girona DG84, Celrá DG85, Sant Julia de Ramis DG85, Esponellá 
DG86, Cassá de la Selva DG93, Celrá DG95, Cerviá de Ter 
DG95, Sant Jordi Desvalls DG95, GARROTXA: Santa Pau DQ65, 
Besalú DG77, MARESME: Sant Andreu de Llavaneres DG50, HOGUE
RA: Camarasa CG23, Entre Camarasa i Sant Llorenqf de Montgai 
CGZ3, Cubells CG33, Artesa de Segre CG34, Ponts CG44, Vall-
Llebrera CG44, Tiurana CG54, PALLARS JUSSA: Isona CG26, 
Salas de Pallars CG27, , Talarn CG27, Tremp CG27, La Pobla de 
Segur CG37, PRIORAT: Falset CF15, La V i l e l l a Baixa CF16, 
Pradell de la Teixeta CF25, PALLARS SOBIRA: Montardit CG49, 
RIBERA D'EBRE; El Cardó BF93, Benissanet BF94, Mora la Nova 
CF05, SEGRIA; La Granja d'Escarp BF78, Sarroca de Lleida 
BF99, Be l l . l l o c d'Urgell CGll, SOLSONES: Entre Tora de Riu
bregós i Ardévol CG73, SEGARRA: Fonolleres CG51, Guissona 
CG52, Salvanera CG53, Sanaüja CG53, Biosca CG63, Tora de 
Riubregós CG63, SELVA; Blanes DG81, Tossa de Haor DG91, 
TARRAGONES: Salou CF44, Tarragona CF55, Altafulla CF65, 
TERRA ALTA: Bot BF74, Batea BF75, Corbera BF85, URGELL: 
Tárrega CG41, Agramunt CG42, VALLES ORIENTAL: El Figueró 
DG31, Granollers DG40, La Roca del Valles DG40, La Garriga 
DG41, Llerona DG41, -Llinars del Valles DG50, Campins DG51, 
Llinars del Valles DG5í, Fogars de Montelús DG52, VALLES 
OCCIDENTAL: Rubí DFi9, Gerdanyola del Valles DF29, Sabadell 
DF29, Terrassa DGIO, Sabadell DG20. 

2. Ulaus L. 

Genere format per unes 18-35 especies caducifólies natives de les 

regions temperades de l'hemisferi boreal (BAILEY, 1976; CHITTEITDEír, 1986). 

La majoria d'espécies produeixen una fusta de molt bona qualitat i algunes 

també es cultiven ais Jardins i ais carrers com a plantes ornamentáis i 

d'ombra. 

2.1. Ulmus pumíla L., Sp. Pl. 226 (1753) 

I . V . : om de Sibéria 
2n= 28-30 (FEDOROV, 1978) 

Especie originaria d'Asia central, est de Sibéria, Manxúria i Corea 

(BOSSARD & CÜISAICE, 1984; CHITTEHDEH, 1986). Segons LÓPEZ & MIELGO (1984) 

creix al Tíbet fins els 3000 m d'algada, mentre que a la part oriental de 

Sibéria i al nord de la Xina viu a les planes. Sembla que es va introduir 
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com ornamental l'any 1771 (BOSSARD & CÜISAHCE, l.c.) o bé 1860 (CHITTEHDEH, 

l.c; MITCHELL, 1985). 

Coneixem aquesta especie cultivada i subspontánia a Barcelona (DF28-

38), en marges de carrers i terrenys erms. Al Principat la considerem 

subspontánia casual i un ergasiofigófit segons KORHAS (1978). 

TUTIH (in TUTIH & al., 1964) no la inclou a Flora Europaea i no ens 

consta subspontánia ni naturalitzada d'enlloc. 

LHXIII. ÜRTICACEAE 

Ffiunília formada per uns 40-45 generes i entre 500 i 1000 especies 

natives de les zones temperades i tropicals d'arreu del món (HEYVOOD, 1985; 

CHITTEHDEH, 1986). 

1. Soleirolia Gaud.-Beaup. 

Genere monotípic originari de la part central de la regió mediterránia 

(BAILEY, 1976; CHITTEHDEH, l.c). 

1.1. Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy, Feddes Repert. 70: 1 (1964) 

=Helxine soleirolii Req. 

2n= 20 (BALL in TUTIH & al., 1964) 

Especie originaria de les illes de la mediterránia occidental i d'Itália 

(BAILEY, l.c). Aquesta planta herbácia s'utilitza com a gespa en dimes 

temperats i alguna vegada apareix escapada en marges de carrers, escossells 

d'arbres, etc., sempre en llocs humits. L'hem trobada en estat subspontani al 

Bages, a Montserrat (DGOl), al Maresme, a Sant Andreu de Llavaneres (DG50) 

i a Barcelona (DF28). Al Principat cal considerar-la una especie subspon

tánia i un ergasiofigófit segons la classificació de KORHAS (1978). 

BALL (l.c.) l'assenyala naturalitzada a diversos indrets d'Europa, espe

cialment a les parts occidental i sudoccidental: Gran Bretanya, Irlanda, 

Fran9a i Paisos Baixos. També ens consta subspontánia a Portugal (RAIHHA, 

1968). 

LIUIV. VERBEIACBAB 

Familia formada per uns 75-100 generes i 2600-3000 especies 

origináries, principalment, de les regions tropicals i subtropicals (BAILEY, 
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1976; HEYVOOD, 1985). Algunes especies teñen Interés com ornamentáis, 

d'altres per la seva fusta, per l'obtenció d'olls essencials o bé com 

medicináis. 

1. Lantana L. 

Genere que compren al voltant de 50-75-155 especies aurbustives natives 

sobretot de les regions trapicáis i subtropicals d'América, i algunes del 

Vell Kón <CHITTE1ÍDEH, 1986; BOSSARD & CUISAHCE, 1984; BAILEY, l.c). Algunes 

especies s'utilitzen com ornamentáis i de vegades han esdevingut plantes 

invasores. 

1.1. Lantana casara L., Sp. Pl. 627 (1753) 

2n= 22-33-44-66 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria de les parts tropicals i cálides-temperades 

d'América (TUTIH in TUTIH & al., 1972). Segons CHITTEHDEH (l.c.) i BOSSARD & 

CUISAHCE (l.c.) fou introduida l'any 1692 procedent de les Antllles. 

Es una especie molt complexa des del punt de vista taxonómic ja que 

presenta una gran variabilitat morfológica. Aquesta variabilitat vé produida 

per fenómens d'hibridació i pollplDidització. Fent estudis carioslstemátics 

en poblacions que ocupa ven diferents hábitats s'ha vist que hi ha formes 

diploides, triploides i tetraploides. El gran éxit i la gran capacitat de 

colonitzacló en indrets on hi és introduida (India, Hawai, Australia, etc.) 

és degut segurament a la poliploidització i a la reprodúcelo vegetativa, que 

permet mantenir tipus estérils com triploides, pentaploides, etc., augmentant 

d'aquesta manera la dlversiflcació (SIHHA & SHARKA, 1984; SPIES, 1984). 

Aquesta especie ornamental compren una gran quantitat de culti-vars 

amb flors de diversos colors, fulles amb diferents reticulacions, espines, 

etc. De vegades s'han utilitzat les fulles com a medicináis i en algunes 

localitats es planta per a fixar la térra. 

A Catalunya és una planta cultivada ais jardins en indrets cálids. Sois 

l'hem trobat en estat subspontani a Barcelona (DF38), en uns terrenys erms 

1 assolellats aprop del port. Floreix i fructifica des de mitjana primavera 

fins a comengaments de tardar amb fruits comestibles que sovint son dis

persats pels ocells. Al Principat la considerem una especie subspontánia 

casual i un ergasiofigófit segons la classificació de KORHAS (1978). 
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TUTIH (l.c.) la indica naturalitzada a les Agores i possiblement a 

indrets de la regió mediterránia: Espanya i Sicilia. VIEGI & al. (1974) 

l'assenyalen espontaneitzada a Italia. També es troba naturalitzada a 

prácticament totes les regions tropicals i cálides del món: India, Sri 

Lanka, África tropical, Hova Zelanda, illes del Pacific (HOLM & al., 1979) i 

Australia (MICHAEL, 1981). 

1J2. Lantana aanteviáensis (Spreng.) Briq., Ann. Conserv. & Jard. Geneve 7-8: 

209 (1897) 

=Lantana sellowiana Link et Otto 
=Lantana delicatissima Hort. 
=-Lantana delicata Hort. 
2n= 36 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria d'América del sud i introduida a Europa peí seu 

cultiu com a planta ornamental (BAILEY, 1976; CHITTEHDEH, 1986). 

Es també una especie forga termófila i a Catalunya es cultiva ais jar

dins, principalment per la seva llarga florado. Sois l'hem trobada subspon

tánia al Maresme, a Premia de Mar (DF49) en un marge de cami. Floreix i 

fructifica a la mateixa época que l'espécie precedent, i com aquesta cal 

considerar-la subspontánia casual i un ergasiofigófit segons la classifi

cacíó de KORHAS (1978). 

TUTIH (in TUTIH & al., 1972) no la inclou a Flora Europaea i sois ens 

consta naturalitzada ais Estats Units (BAILEY, l.c.) i a Australia (HOLM & 

al., 1979). 

2. Lippia L. 

Genere format per unes 90 especies arbustives, rarament herbácies, 

originarles d'América i d'Africa (CHITTEHDEH, 1986). L'área de distribució 

original i la taxonomía d'algunes d'aquestes especies és conflictiva. Per 

exemple, L, nodiflora (L.) Michx és nativa, segons uns autors (THELLÜHG, 

1912; VIEGI & al., 1974), d'América, mentre que altres (TUTIH in TÜTIH & al., 

1972), la consideren natural a Europa; de vegades, han estat confoses entre 

elles i sovint s'ha aplicat el(s) nom(s) d'una per l'altra. Lippia nodiflora 

(L.) Michx és molt rara a Catalunya i atenent TUTIH (l.c.) la considerem 

natural de la regió mediterránia. 
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2.1. Lippia canesceas Kunth in Humb. Bonpl. & Kunth, íov. Gen. Sp. 2: 263 
(1818) 

=Lippia filifonnis Sobrad., Ind. Sem. Hort. Goeting. 1834, ex Schauer in 
DC., Prodr. XI 
=Llppía Bodiflora Cham., Linnaea VII: 213 (1832) 
=Lippla Dodiflora Griseb., Pl. Lorentz., n2 738: 195 (Córdoba) in Goett. 
Abh. XIX: 243 (1874) 
=Líppía Bodiflora race L. repens Rouy, Fl. France 11: 217 (1909) 
=Lippia sarmentosa Sprengel, Syst. 2: 752 (1825) 
=LippIa nodiflara race L. sarmentosa Rouy, Fl. France 11: 217 (1909) 

Especie originaria d'América del sud i introduida a Europa peí seu 

cultiu ornamental l'any 1664 (TUTIN, l.c; CHITTENDEN, l.c); en regions 

cálides i seques es pot utilitzar com a substitut de la gespa. LBVIS & al. 

(1985) la indiquen formant l'estrat inferior, rastrer, de prats amb dife

rents especies del genere Stipa (S, papposa, S. neesiana i S. byalina, entre 

altres) i Sporobolus indicus, de la part CE d'Argentina. No obstant, CABRERA 

(1949) a les mateixes comunitats cita L, nodlflora i no pas L. canesceas 

per la regió de la Plata. 
Aquesta verbenácia es troba de vegades cultivada ais jardins de Cata

lunya i també apareix escapada de conreu, principalment en ambients humits 

amb sol eutrófic: marges de canals, vores de rius, marges de camins, erms, 

etc., sobretot en localitats situades a la térra baixa de la meitat oriental 

del país. No obstant, la seva distribució no está del tot clara ja que mol-

tes citacions antigües, de les quals no hem trobat testimoni d'herbari, no 

sabem si es refereixen a aquesta especie o bé a L. aodiflora. Al Principat 

s'hi troba naturalitzada, i és un epecófit i un agriófit segons la classi

ficació de KORNAS (1978). Floreix i fructifica des de la primavera fins a la 

tardor. 

Ens consta de Toledo (AKÍCH, 1983b), del País Valencia (CARRETERO, 

1985b), de Cadis (KOLESVORTH, 1976) i de Portugal (PINTO DA SILVA, 1968b). 

TUTIN (l.c.) l'assenyala localment naturalitzada al SV d'Europa, pero afegeix 

que els límits son imprecisos degut a que ha estat confosa amb L, nodiflora 

(L.) Michx. 

Dades bibliográfiques 1 d'herbari 

SENNEN, Fr. 1917: Barcelona. 
LAPRAZ, G. 1954: Garraf. 
MALAGARRIGA, H.T. 1971: Roquetes (RUBIO). 
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BOLOS, O. DE & VIGO, J. 1979: Vallcarca, Barcelona (COMPARO, BC 46787, 
BC 609948). Figueres (Fr. AUGUSTI5, BC 46778), Manlleu, Terrassa (CADEVALL), 
MAJORAL, A. 1985: Entre Palau d'Anglesola i Vilasana CG21. 

Dades prgpies 

ALT EMPORDA: Figueres DG97, Castelló d'Empúries EG07, BAGES: Manresa DGOl, 
L'Estany DG23, BARCELOIES: Barcelona (Montjuic) DF27, Barcelona (Tibidabo) 
DF28, Barcelona DF38, SELVA: La Cellera de Ter DG64, VALLES ORIEITAL: 
Ĉ ardedeu DG40, La Garriga DG41. 

LXUV. VITACEAE 

Familia formada per uns 11-12 generes i 450-700 especies, principalment 

arbusts sarmentosos, d'ámplia distribució i natives sobretot de les regions 

tropicals i subtropicals d'arreu (BAILEY, 1976; HEYVOOD, 1985). Algunes 

especies s'utilitzen com ornamentáis i d'altres com aliment. 

1. Farthenocíssiis Planchón 

Aquest genere compren 10-15 especies enfiladisses origináries de 

l'Extrem Orient, Himálaia i América del nord (BAILEY, 1976; BOSSARD & CUI

SANCE, 1984; CHITTEITDEN, 1986). Algunes d'aquestes especies s'utilitzen com 

ornajnentals per a cobrir parets, glorietes, tanques, etc., prenent la majoria 

un espléndld i decoratlu color vermellós en arribar la tardor. 

1.1. Parthenocissus quínquefolla (L.) Planchón in A. & C. DC, Monogr. Phan. 

5: 448 (1887) 

=Hedera quínquefolia L., Sp. Pl. 202 (1753) 
= Vitis quínquefolia (L.) Lam. 

= Vitis bederacea Ehrh. 

^Ampelopsis berderacea (Ehrh.) DC. 
=Aapelopsis auralis Lengerken 
=Quinaria radicantissima Koehne 
I . V . : vinya verge 
2n= 40 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria de la part oriental deis Estats Units i introduida a 

Europa peí seu cultiu com ornamental l'any 1629 (VEBB in TUTU & al., 1968; 

CHITTEHDEH, 1986). 

La taxonomía i nomenclatura d'aquesta especie és forga conflictiva. P. 
quínquefolia és molt semblant a una altra especie també americana P. inser

ta, encara que de distribució mes nórdica (sud el Canadá, nord i oest 
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d'Usa). Segons VEBB (1967), ambdues especies formaven part d'un üsatelx 

táxon fins al segle XIX quan KOEHHE va proposar la seva separado l'any 

1892, KOEHNE va donar el nom de Quinaria quinquefalia a l'espécie nórdica 

(1'actual P. inserta) i Q. radicantissima (1'actual P, qulnqúefolia) a 

l'espécie mes meridional, 13 anys mes tard EEHDER va proposar canviar 

l'epítet específic de qulnqúefolia i danar-lo a l'espécie mes meridional, 

pensant que LIHHB s'havia basat en aquesta especie meridional per descriure 

el táxon, TSa obstant JAHCHEH (1949) i REHDER creuen que LIHIE es referia a 
l'espécie nórdica, ja que LIFFE la indica originarla del Canadá; tanmateix 

s'ha de teñir en compte que les indicacions geográfiques del temps de LUfFE 

son ben poc precises. D'aquesta manera hi ha controversia per assignar el 

nom de Hederá qulnqúefolia L, a P. inserta o bé a P. qulnqúefolia. P. 

qulnqúefolia es va introduir abans a Europa que P. inserta (segle XVIII); 

JANCHElí (l.c.) diu que P. inserta és mes comuna a Europa central que P. 

qulnqúefolia, mentre que REHDER pensa el contrari (VEBB, l.c). 

Una de les diferencies que s'han basat per a distingir ambdues especies 

és la presencia o abséncia de discs adhesius al final deis circells. La 

primera pot tenir-ne i la segona no; no obstant, en aquesta segona l'acaba-

ment deis circells pot inflar-se i pot pendre's com un disc, a mes, P. 

qulnqúefolia sois desenvolupa discs adhesius quan entra en contacte amb 

alguna superficie; per aquest motiu és molt important tenir-los en compte 

quan s'herboritza, ja que normalment s'agafen tiges joves o bé si els cir

cells acaben en discs, aquests acostumen a quedar-se engantxats a la paret; 

per aquest motiu moltes vegades és difícil distingir plecs d'herbari si 

aquests no son complerts. D'altres diferencies que es donen entre aqüestes 

especies és que P. qulnqúefolia té els folíols poc serrats, amb el revers 

mes glaüc i mat que no pas el de P. inserta, que és d'un color verd brillant 

i amb els marges deis folíols agudament serrats. El nombre de branques del 

circell sembla que també és mes gran a P. qulnqúefolia i , peí que fa a la 

inflorescencia, segons VEBB (l.c.) és cimosa a P. qulnqúefolia i mes o menys 

dicótoma a P. inserta; no obstant, BEAI (1976) diu el contrari, cimosa en el 

cas de P. inserta i varíes vegades bifurcada en P. quinquefolta. La confusió 

entre ambdues especies augmenta ja que s'ha vist que s'hibriden entre elles, 

de manera que segons VEBB (l.c.) és possible que molts exemplars' natura-

litzats a Europa siguin híbrids entre les dues especies. Les plantes herbo-

ritzades per nosaltres a (Catalunya semblen correspondre a P. qulnqúefolia, 
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pero algunes teñen caraeterístiques de les dues especies; no sabem si són 

híbrids entre F. quinquefolia i F. inserta, a bé poden incloure's dins la 

variabilitat específica de F. quinquefolia, Hosaltres hem inclós tots els 

exemplars dins d'aquesta última. 

A Catalunya és una planta forga cultivada amb les mateixos aplicacions 

que l'espécie precedent. Es també una planta naturalitzada en marges de 

rius, boscos de ribera, vores de camins, estacions i marges de les vies de 

tren, erms humits, etc.; presenta una distribució dispersa peí país essent 

mes abundant a la meitat oriental; creix tant a térra baixa com a l'estatge 

monta, Segons la classif icació de KORHAS (1978) es tracta d'un hemiagriófit 

i d'un epecófit, 

ASEGIHOLAZA & al. <1984) indiquen F, quinquefolia i F. inserta cultivats 

i subspontanis al País Base. VEBB (in TUTIH & al., 1967) indica F, 
quinquefolia molt cultivat abans com planta d'ornament i en l'actualitat és 

substituit, en alguns indrets, per F, inserta i F. tricuspidata. L'indica 

també localment naturalitzat a Europa central, Austria, Alemanya, Suissa, 

Paisos Baixos i Gran Bretanya. També ens consta espontaneitzat a Franga 

(LOISEAU, 1976) i a Italia (VIEGI & al., 1974). VEBB (l.c.) no indica cap 

especie d'aquest genere subspontánia ni naturalitzada a Espanya. 

Pades bibliográfiques i d'herbari 

VIGO, J. 1976: (sub F. inserta) Prop de Ribes de Freser DG38, BC 596372. 
GIRBAL, J. 1984: (sub F. inserta) Raturalitzat a Bescanó DG74, Porqueros 
DG76, Montfullá DG84, Bordils DG95. 
HIHOT, J.M. 1984: (sub F. quinquefolia x F. inserta) Rarajnent subspontánia a 
Espot, Coll i Caldes. CHl0-21-41. 

Dades próples 

ALT EHPORDA: Vila-sacra EG07, Portbou EG19, ALT CAHP: Alco
ver CF46, Valls CF57, ALT URGELL: El Pía de Sant Tírs CG68, 
La Seu d'Urgell CG79, Banys de Sant Vícen? CG89, BAGES: 
Honistrol de Montserrat DGOO, Hanresa DGOl, Sant Vicen<; de 
Castellet DGOi, Sallent DG03, BARCELONÉS: Barcelona (Mont
juic) DF27, Barcelona (Tibidabo) DF28, Badalona DF38, Barce
lona DF38, Sant Andreu DF38, BAIX PENEDES: L'Arboq? CF86, 
Segiir de Calafell CF66, BAIX LLOBREGAT: Esparreguera DF09, 
Martorell DF09, Hartorell DFi9, BAIXA CERDANYA: Puigcerdá 
DG19, CONCA DE BARBERA: Hontblanc CF46, GARRIGUES: Les Bor
ges Blanques CF29, Juneda CGiO, GIRONES: Girona DG84, GARRO
TXA: Olot DG56, Besalú DG77, HARESHE: Hontgat DF39, A l e l l a 
DF49, El Hasnou DF49, Hataró DF59, Sant Andreu de Llavaneres 
DG50, Arenys de Har DG60, Calella DG70, NOGUERA: Ponts CG44, 
OSONA: Els Hostalets de Balenyá DG33, Vic DG34, Borgonyá 
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DG35, Torelló DG35, Manlleu DG44, Roda de Ter DG44, Manlleu 
DG45, RIPOLLES: La Farga de BeUié DG36, SELVA: Arbúcies 
DG62, Santa Coloma de Farners DG73, Anglés DG74, Vidreres 
DG82, TARRAGONÉS: Salou CF44, VALLES ORIENTAL: La Garriga 
DG41, Llinars del Valles DG50, Llinars del Valles DG51, 
Palautordera DG51, Gualba de Dalt DG52, VALLES OCCIDENTAL: 
Monteada i Reixac DF39, Santa Maria de Monteada DF39. 

1.2. Plartbenocíssus tricuspidata (Siebold & Zucx.) Plancixon la A. & C. DC., 

Konograf. Phan. 5: 452 <1887) 

N.V.: vlnya verge 
2n= 40 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria de la Xina i del Japó i introduida a Europa peí seu 

cultiu com planta ornamental vers 1862-1868 (BOSSARD & CUISAFCE, l.c; 

CHUTENDEF, l.c). 

Desconeixem des de quan es traba aquesta especie a Catalunya. En l'ac

tualitat és molt cultivada, tant la forma tipus com varietats i formes de 

Jardí, per cobrir parets, tanques, etc. Sois l'hem trobada en estat 

subspontani al Valles Occidental, a Cerdanyola (DF29), on creix de forma 

esponerosa al costat de la via. Al Principat cal considerar-la subspontánia 

casual i és un ergasiofigófit segons la classificació de KORIAS (1978). 

VEBB (in TUTIN & al., 1968) la indica ampliament cultivada i naturalit

zada a lugoslávia i potser a d'altres indrets. 

2. Vitís L. 

Aquest genere compren unes 50-60 especies origináries de les regions 

temperades de l'hemisferi nord. El centre mes important es traba ais Estats 

Units, al SE i a la regió del Golf, mentre que el segon es troba a l'Extrem 

Orient (OLKO, 1976; BOSSARD & CUISANCE, 1984). Nombroses especies es culti

ven peí seu fruit, el raim, del qual s'obtenen begudes alcohóliques, panses, 

ácid tartáric, etc. 

2.1. Yltis vlsífera L,, Sp. Pl. 202 (1753) 

N.V.: vinya, cep 
2n= 38 (FEDOROV, 1974; OLKO, 1976) 

L'área de distribució original d'aquesta especie s'estén peí sud d'Europa 

i SV d'Asia. Cíal distingir dues subspécies: la subsp. sylvestris ÍCC. 

Gmelin) Hegi (=V. sylvestris C.C. Gmelin) i la subsp. vinifera (=subsp. 
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sativa Hegi). Igual com passa amb l'ullastre, la llambrusca o vinya silves

tre té una extsnsló molt gran a la regió mediterránia. La delimitació preci

sa de l'área natural de la vinya silvestre no és possible, ja que sovint és 

difícil de distingir entre la subsp. sylvestris i la subsp. vinifera dones, 

tot i que la primera és dioica i la segona hermafrodita, no sempre es 

troben exemplars en flor; a mes, algunes vinyes espontánies poden ésser 

híbrids entre ambdues subspécies. La primera subspécie sembla nativa de les 

parts SE i CE d'Europa fins la regió del Caucas, mentre que la segona és 

considera que és una especie domesticada a partir, almenys en part, de la 

subsp. sylvestris (VEBB in TDTIH & al., 1968). Segons aquest autor la subsp. 

sylvestris, la llambrusca, arriba naturalment de forma local fins a Córsega 

i el SV d'Alemanya, mentre que per MATHOH (1981) arriba fins a Franga. 

Segons aixó, tots els exemplars no cultivats existents a (^talunya s'han de 

considerar al.lóctons. Ho obstant, sembla que s'han trobat fulles de vinya 

en dipósits possiblement prehistórics de Montpeller (DE CAHDOLLE, 1883; 

THELLUHG, 1912). Per aquest motiu, THELLUHG (l.c.) considera naturals les 

vinyes silvestres que creixen a la zona baixa de les muntanyes, mentre que 

les que es fan a la plana i vora el mar les indica subspontánies i proce

dents d'antics conreus. 

Segons OLMO (l.c.) les 10.000 culti-vars del Vell Món han derivat d'una 

sola especie, V. vinifera, originaria d'Asia central, que encara es troba des 

del HE d'Afganistan fins els marges meridionals deis mars Hegre i Caspi. Es 

creu que la vinya es va comengar a cultivar a Armenia per l'obtenció de 

raims i de vi. El fruit de l'espécie silvestre és bo i el vi obtingut també 

és comparable al de la forma cultivada, de manera que és possible que en un 

comengament s'utilitzessin plantes silvestres. El cultiu de la vinya es 

remonta a uns 6000-4000 anys aC a la regió del sud del Caucas, mentre que 

no hi ha evidencies de que es cultives a l'oest de Grecia abans de 2500-

1000 aC (OLMO, l.c; MATHOH, l.c). La vinificació a Egipte es remonta a 

5000-6000 anys aC (DE CAHDOLLE, 1883), mentre que sembla que foren els 

grecs els que la van introduir a Italia (VAH ZEIST, 1980). Segons OLMO 

(l.c.) durant el període roma es va anar estenent per totes les regions de 

l'imperi i aquesta expansió anava associada amb la religió cristiana, ja que 

el vi és necessari per a la consagrado. Un segle abans de l'Era Cristiana 

hi havia vinyes a les valls deis principáis rius europeus. Es important 
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d'assenyalar que a l'Edat Mitjana foren els monestlrs catóUcs els que van 

salvaguardar les vinyes selectes. 

Les especies de Vítis s'hibriden fácilaent entre elles, de manera que 

s'han produit nombrosos híbrids entre especies del Icíu i del Vell Kón. La 

introducció de la fil.loxera (.Víteus vitifolii) a Europa vers 1867 i la seva 

expansió rápida per les vinyes va fer que s'introduissin vinyes amerícanes 

resistents a la fil.loxera. En l'actualitat aqüestes vinyes aaericanes es fan 

servir de portaempelt de culti-vars europees, o bé d'híbrids entre V. vini-

fera subsp. vinifera i especies americanes, o bé d'espécies aaericanes. Al

gunes d'aquestes especies americanes s'han naturalitzat, de manera que, en 

l'actualitat, de vegades és ben difícil de determinar algunes d'aquestes 

vinyes que es troben silvestres. Hosaltres les hem inelós totes dins de V. 
vinifera, 

QUER (1784) diu que "se cria espontáneamente en los sotos y en los 

vallados de toda la Península". Els autors del segle passat la indiquen 

cultivada i subspontánia, encara que alguns l'esmenten dubtosament espon

tánia. En l'actualitat la vinya continua essent una especie molt cultivada, 

sobretot en determinades zones i també es troba naturalitzada en marges de 

boscos, vores de rius i de camins, fondalades, boscos de ribera, bardisses, 

tanques, rieres, etc. de prácticament tot el país, principalment a térra 

baixa, essent mes rara a l'estatge monta. 

VEBB <l.c.> l'assenyala ampliament naturalitzada a gran part d'Europa 

central i meridional. 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

COKPAHYO, L. 1864; Departament deis Pirineus Orientáis. 
COSTA, A.C. 1877: La Cellera. 
GAUTIER, G. 1898: Sovint subspontánia al Departament deis Pirineus Orien
táis. 
FREIXAS, F. 1903: Sitges. 
CADEVALL, J. et ai. 1913-15: Valles, Kontserrat et aiibí. 
SEHHEH, Fr. 1918: Barcelonés. 
KARCET, A. 1948: Kontserrat. 
BOLOS, A. & O. DE 1950: Reixae. 
KOHTSERRAT, P. 1957: Montnegre, la Roca. Kataró (SALVASA). 
MASCLAHS, F. 1966: Kollerussa, Alcoletge. 
BALCELLS, E. 1968: Keda Gran. 
KASCLAHS, F. & BATALLA, E. 1972: Valls del Titilar BC 597646 i de Castell
follit BC 597645. Poblet (FOHT I QUER). 
LLAHSAHA, R. 1976: Prop de Sant Lloren? de Kontgai CG23. 
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ROMO, A. 1983: Rodalies de Guardia de Hoguera CG26, ribes del Baredana CG25. 
VIGO, J. 1963: Vora Ribes, Bruguera, etc. DG28-37-38. 
GIRBAL, J. 1984: <sub Vítís sp) Bescanó, Celrá. 
HIHOT, J.M. 1984: Borda d'Estaís, Santa Maria de Castelló. 
SORIAHO, I. 1984: Guardiola i afores de Bagá DG07, Can Cerdanyola DG08. 

CARRERAS, J. 1985: Castellbó CG69. 

BC 12319, Guilleries-Castenyadell, 17-VII-1867, ex herb. MASFERRER. 

Dades própies. 

ALT PENEDES: Pontons CF78, Santa Hargarida i els Honjos 
CF87, Sant Hartl Sarroca CF86, Hediona CF89, Sant S a d u r n í 
d'Anoia CF98, Gélida DF06, ALT EHPORDA: Agullana DG69, Bas
cara DG95, Figueres DG97, Pont de Holins DG98, Cantallops 
DG99, La Jonquera DG99, Sant Clíment Sescebes DG99, Ví l a d a 
mat EG06, Castelló d'Empúries EG07, Sant Pere Pescador EG07, 
Víl a m a c o l u m EG07, Pau EG08, Perelada EGOS, V í l a j u i g a EGOS, 
Vilanova de l a Huga EGOS, Esp o l i a EG09, Rabos d'Empordá 
EG09, Roses EGi7, El Port de l a Selva EGiS, Llanqá EG19, 
Portbou EG19, Cadaqués EGES, ANOIA: Piera CF99, La Panadella 
CG60, Sant Hartl de Tous CG70, Els Prats de Reí CG7i, Calaf 
CG7E, Igualada CG80, P e d r a f í t a CGSl, E l Bruc CG90, ALT CAHP: 
Alcover CF46, La Riba CF47, V a l l s CF57, El P í a de Cabra 
CF58, Santes Creus CF67, E l Pont d'Armentera CF58, ALT. 
URGELL: Castellnou de Bassella CG55, C o l l de Nargó CG67, 
Organya CG67, Cerc CG78, La Seu d'Urgell CG79, Tuixent CG67, 
Banys de Sant Vícenqf CG89, Bar CG89, ALTA CERDANYA: Prop de 
Mont l l u í s DH20, BAGES: Fonoilosa CG82, S a l e l l e s CG91, C a l l ú s 
CG92, Pala de To r r o e l l a CG93, Sú r í a CG93, Honistrol de 
Hontserrat DGOO, Hanresa DGOl, Sant Ví c e n ? de C a s t e l l e t 
DGOl, Hanresa DG02, Navarcles DG02, Sant Joan de V í l a t o r r a d a 
DG02, Navars DG03, Artes DGi2, Avinyó DG13, Santa H a r í a 
d'Oló DG23, BAIX CAHP: Cambrils CF34, La Selva del Camp 
0F46, BAIX EHPORDA: Santa C r i s t i n a d'Aro DG92, C a s t e l l d'Aro 
EG02, Santa C r i s t i n a d'Aro EG02, Sant Antoni de Calonge 
EG03, La Bisbal d'Empordá EG04, Verges EGOS, Pa l a m ó s EG13, 
Pala f r u g e l l EG14, T o r r o e l l a de Hontgri EG15, BAIX EBRE: 
Roquetes BF62, L'Aldea BF91, Tortosa BF92, B e n i f a l l e t BF93, 
El Perelló CF02, Entre el Perelló i Rasquera CF03, BERGUEDA: 
Cercs DG06, La Pobla de Líllet DG17, B A R C E L O N É S : Barcelona 
(Pedralbes) DF28, Sant Andreu DF38, BAIX PENEDES: Sant V í -
cenqf de Calders CF76, Lloren? del P e n e d é s CF77, Segur de 
C a l a f e l l CF66, BAIX LLOBREGAT: H o l í n s de Reí DFi8, Co l l b a t ó 
DGOO, Olesa de Hontserrat DGOO, CONCA DE BARBERA: Vimbodi 
CF38, L'Espluga de Fra n c o l i CF48, Hontblanc CF48, S o l i v e l l a 
CF49, Barbera de l a Conca CFS8, Sarral CFS8, Rocafort de 
Queralt CFS9, Santa Coloma de Queralt CF69, Aguíló CG60, 
CONFLENT: V i l a f r a n c a de Conflent DH41, GIRONES: Cassá de l a 
Selva DGS3, Sant Jordi Desvalls DQ95, GARROTXA: Oíx DGSS -
X.Oliver-, Santa Pau DG66, C a s t e l l f o l l i t de l a Roca DG57, 
Besalú DG77, HARESHE: A l e l l a DF49, E l Hasnou DF49, Hataró 
DFS9, Canet de Har DG60, C a l e l l a DG70, HONTSIANES: Alcanar 
BES9, Ulldecona BE89, Les Cases d'Alcanar BE99, Sant Caries 
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de l a Rápi t a BE99, Amposta BF90, Amposta BF9i, NOGUERA: 
Be l l c a i r e d'Urgell CG22, Artesa de Segre CG34, Ponts CG44-. 
PALLARS JUSSA: C e l l e r s CG25, L'Espona CG26, Puig c e r c ó s CG26, 
Tremp CG27, La Pobla de Segur CG37, PRIORAT: Falset CFi5, 
PALLARS SOBIRA: Montardit CG49. RIBERA D'EBRE; El Cardó 
BF93, Miravet BF94, Rasquera BF94, Benissanet CF04, T i v i s s a 
CF04, Hora d'Ebre CF05, Mora l a Nova CFOS. SEGRIA: La Granja 
d'Escarp BF78, Alcarr á s BG90, L l e i d a CGOO, L l e i d a CGOl, 
Mollerussa CG2i, SOLSONES: C e l l e r s CG73, Solsona GG75, SE
GARRA: Cervera CG5i, Tarroja CG52, Salvanera CG53, E l s Hos
t a l e t s de Cervera CG61, SELVA: Ha<;anet de l a Selva DG72, 
Santa Coloma de Farners DG73, Blanes DG81, Vidreres DG82, 
Tossa de Har DQ91, T A R R A G O N É S : Vila-seca de Solcina CF45, 
Tarragona CF55, A l t a f u l l a CF65, TERRA ALTA; Horta de Sant 
Joan BF73, Batea BF75, Bot BF84, Gandesa BF84, V i l l a l b a deis 
Ares BF85, E l P i n e l l de Brai BF94, URGELL: Verdú CG40, 
Anglesola CG41, Tá r r e g a CG4i, VALLES ORIENTAL: Granollers 
DG30, Montmeló DG30, Cardedeu DG40, Granollers DG40, La Roca 
del Valles DG40, Les Franqueses DG40, Cardedeu DG4i, La 
Garriga DG4i, L l i n a r s del Valles DG50, L l i n a r s del Valles 
DG51, Sant Esteve de Palautordera DG51, Gualba de Dalt DG52, 
VALLES OCCIDENTAL: Rubi DFi9, Cerdanyola del Valles DF29, 
Hontcada i Reixac DF39, Vacarisses DGOO, Terrassa DGiO, 
Sabadell DG20. 

LXHVI. ZYGOPHYLLACEAB 

Familia formada per uns 25 generes i al voltant de 250 especies que 

viuen, principalment a les árees mes árides de les zones tropicals i sub

tropicals (HEYVOOD, 1975; CHITTEÍÍDES, 1986). Algunes d'aquestes especies son 

importants per la fusta, pels fruits comestibles, per l'obtenció de colo

rants, estractes medicináis, etc. 

1. Zygaphyllua L. 

Aquest genere compren unes 80 especies natives sobretot d'Austrália i 

d'Africa del nord (CHITTEIÍDEÍI, l.c). 

1.1. Zygopbyllua fabago L., Sp. Pl. 385 (1753) 

2n= 22 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria de les estepes del SE d'Europa i d'Asia (TUTIF in 

TUTIH & al., 1968; HASF, 1984>, Les poncellas posadas en sal i vinagre es 

poden menjar com a succedani de les táperes. 
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VILLKOKM (1883) l'indica ruderal al centre de la Península, cap a 

Aranjuez, i posteriorment FONT I QUER (1976) ja l'indica de Murcia, Oriola, 

Cartagena i d'altres localitats mes meridionals. 

A Catalunya ha estat herborltzada l'any 1971 per C. CASAS de prop de 

Vallcarca i posteriorment ROVIRA & MOLERO (1983) l'han recol.lectat a 

Villalba deis Ares. Nosaltres la coneixem de Vallcfiurca on creix natura

litzada en uns terrenys erms i secs aprop del mar, i T. FRANQUESA ens l'ha 

indicat com una adventicia casual de prop de Llangá, a l'Alt Empordá. Flo

reix a fináis de primavera i segons la classificació de KORNAS (1978) es 

tracta d'un epecófit. 

L'hem vist molt abundant en indrets ruderals de Murcia i d'Almeria. Ha 

estat citat de la provincia de Castelló, a Sogorb (MATEO & FIGUEROLA, 1986) 

i de Murcia, Alacant, Almería i Terol (UBERA & al., 1984). Segons TUTIN 

(l.c.) és localment naturalltzada a la part occidental de la regió mediterrá

nia: Franga, Espanya i Sardenya. 

Pades biblJQgróíiques 1 .d'herbari 

ROVIRA, A. & MOLERO, J. 1983: Villalba deis Ares, cap a Batea BF85. 

BC 606259, Garraf, vers el pont de Vallcarca, 20-V-1971, C. CASAS. 

Pades própies. 

ALT EMPORDA: Prop de Llangá EG18 -T.Franquesa-, GARRAF: Vallcarca DF06. 
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LmVII. AGAVACEAB 

Familia formada per 20 generes i al voltímt de 700 especies 

originarles, principalment, de les zones árides 1 semiárides del trópic i 

subtróplc (BAILEY, 1976; HEYVODD, 1985>. Hi ha especies que son importants 

per la prodúcelo de fibres, begudes i algunes com ornamentáis. 

1. Agave L. 

Aquest genere compren unes 300 especies natives del sud deis Estats 

Units, América central i part tropical d'América del sud; el principal centre 

de dlversiflcació és Xéxic 1 les árees cálides i árides adjacents (BOSSARD 

& CUISAFCE, 1984; DAHLGRBN & al., 1985). Koltes son cultivades per la fibra 

(sisal) o bé per la sava de la qual s'obtenen, per destil.lacio o bé per 

fermentado, begudes alcohóliques com el pulque, el mescal i el tequila. El 

pulque, la beguda nacional de Kéxic, s'obté tallant la tija florífera quan 

comenca a desenvolupar-se, es recull la sava dolqa que s'exuda durant tres o 

quatre mesos i després es fa fermentar; si aquesta sava es destil.la s'obte

nen el mescal 1 el tequila. En espédmens grossos es poden aconseguir cen-

tenars de litres de sava (DAHLGREIT & al., l.c; GHITTEIÍDEF, l.c). 

1.1. Agave aaerlcana L., Sp. Pl. 323 (1753) 

N.V.; atzavara 
2n= 20-60-120-180 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria de Kéxic i introduida al Vell Kón pels colonitzadors 

espanyaIs al segle XVI després que, vers l'any 1521, Kéxic va,ésser con-

quistat per H. Cortés. Segons KARTIHS (1855), CLUSIUS va veure per primer 

cop aquesta especie a Espanya, a un jardí de Valencia i va endur-se'n dos 

rebrots a Bélgica, un deis quals va morir i l'altre va servir de model a la 

figura que ell va fer de la planta. Segons els escrits de CLUSIUS se sap 

que l'atzavara no existia de forma espontánia a la costa oriental d'Espanya 

a mitjan segle XVI, sino que sois hi havia exemplars plantats ais jardins. 

Continua dient KARTIFS (l.c), que CAKERARIUS va veure l'any 1561 al Jardí 

Botánic de Pádua, el mes antic d'Europa, el primer exemplar d'aquesta espa

cie introduit a Italia, pero sembla que va ésser a Florencia, a l'estiu de 
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l'any 1586, que hi va haver la primera floració, mentre que a Pisa hi va 

florir l'any 1590. A fináis del segle XVI, Avinyó era una ciutat papal 

habitada per un gran nombre de famílies italianes entre les quals hi havia 

la deis Doni, originaria de Florencia. Es possible que d'aquesta darrera 

ciutat es portes un rebrot a Avinyó, ja que aquí hi va florir una atzavara 

l'any 1586. Segons els escrits de l'época se sap que aquesta floració causa 

sensació, senyal de que l'espécie no devia ésser gaire comuna a Franga. A 

l'any 1641 va florir un exemplar a Pezenas, aprop de Kontpeller; el rei 

Lluis XIII i el cardenal Richelieu van anar-lo a veure i el rei va fer que 

el seu pintor fes un dibulx de la planta. A Montpeller va florir una altra 

atzavara al jardí d'un farmacéutic anomenat Perrier, el qual felá pagar ais 

"curiosos", de manera que en va treure un bon proflt. A Roma hi era comuna 

a comengaments del segle XVII i a mitjans d'aquest segle ja es trobava forga 

estesa per la regió mediterránia (MARTIHS, l.c). 

A fináis del segle XVI i a comengaments del XVII les primeres flora-

cions d'aquesta especie van fer sensació. L'edat de floració és molt variable 

(1-10-30-90 anys) 1, segons MARTIHS (l.c), un peu pot arribar a teñir un 

segle i no fer flors. Cada any van sortint fulles noves a l'interior de la 

roseta, després de cop i volta comenga a sortir un peduncle que porta mi

lers de flors. Aquesta tija florífera surt en 5-6 setmanes i pot arribar a 

fer 3-8 m a Europa, mentre que a América pot assolir 14 m. La pol.linització 

a Méxic la fan els colibrís, mentre que aquí son les abelles i les papa

llones les que busquen el néctar de les flors. Un cop la planta ha florit i 

fructificat mor. Ja des de Linné (Prolepsis plantarum Amoenitates academi-

cae) i de Goethe (Die Metamorphose der Pflanzen) es considera que la planta 

floreix quan alguna causa la debilita i atura el seu creixement vegetatiu 

(MARTIHS, 1861; MARTIHS, 1962). Un trasplantament, una forta mutilado de 

fulles o d'arrels, l'arrancament total del vegetal, un llarg període de 

secada, de pluges o de fred, etc. determina que el vegetal comenci a florir, 

com demostra el cas que segueix. Quan els francesos van arribar a l'Africa 

del nord el 1830 van trobar a les vores d'Alger un gran nombre d'atzavares 

que els árabs havien deixat créixer i multiplicar de molt temps per tal de 

defensar-se contra els enemics que venien de la costa. La plana de Mustafa 

era també plena d'atzavares i el coronel Crassons, que era de Montpeller i 

les coneixia, no en va veure cap de florida a l'estiu de 1831. L'adminis-

tracló de la guerra havia decidit l'establiment d'un camp en aquesta plana. 
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de manera que els soldats van camen̂ ar a la tardor de 1831 a mutilar-Íes 

de totes formes i així van passar l'hivern. A la primavera de 1832 totes 

les atzavares van comentar a treure les tiges floríferes. Un cop la planta 

floreix, o de vegades abans, treu nombrosos rebrots laterals que, de vegades 

floreixen al mateix temps que la mare 1 d'altres vegades a l'any següent 

(JÍARTIHS, 1862). Es també curios d'assenyalar que les fileres d'atzavares 

acostumen a florir albora. 

A la Península Ibérica, a mitjan segle XVI sois hl havia atzavares 

cultivades ais Jardins. En temps de QUER (1762) era Ja molt abundant, espe

cialment fent de tanca viva de camps, en zones costeres de Catalunya, Va

lencia, Múrela, Andalusia, Galicia, etc. Els autors de mitjan segle passat 

l'esmenten totalment naturalitzada al llarg de la costa mediterránia 1 a 

Portugal. A Catalunya és abundant a térra baixa, a les comarques litarais i 

meridionals. Es fa aprop de masies 1 camins, en talussos i vessants secs i 

rocosos. Maltes vegades es troba formant part de brolles 1 prats litarais 

amb o bé sense un estrat superior de pins i acompanyant plantes com Opun

tia ficus-barbárica, Ulex parviflarus, Spartium Junceum, Hyparrbenia birta, 

etc. Atenent a la classificació de KORNAS (1978) es tracta d'un hemiagriófit 

i d'un epecófit. 

A mes de l'espécie tipus també hem trobat escapada de conreu la var. 

marginata en algunes localitats del Garraf i del Maresme. 

VEBB (in TUTIN & al., 1980) l'assenyala ampliament naturalitzada, espe

cialment aprop de la costa, a la regió mediterránia: Albania, lugoslávia, 

Grecia, Creta, Sicilia, Sardenya, Italia, Córsega, Balears, Franca, Espanya, 

així com també a les A9ores i alcentre 1 sud de Portugal. Es també natura

litzada a l'Africa del nord. 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

COLMEIRO, M. 1846: Naturalitzat des de la Tordera fins al Llobregat, també a 
la provincia de Tarragona. 
(X)STA, A.C. 1677: Costes i indrets interiors abrigats: Montseny, rodalies de 
Vic, Olot. 
CUNI, M. 1883: La Garriga. 
BARRERA, J. 1884: Teiá i el Masnou. 
FREIXAS, F. 1903: Sitges. 
PAU, C. 1905: Rodalies de Figueres. 
CADEVALL, J. et al. 1933: Perfectament naturalitzat fins a la zona superior. 
LLENSA, S. 1945: Hostalric, Horsavinyá, Grlons, Mañanes, etc. 
BATALLA, E. & MASCLANS, F. 1950: Zona litoral de la conca del Gaiá. 
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BOLOS, A. & 0. DE 1950: Gavá. Barcelona, fins aprop de Castellar. Serra 
Marina (SEUlJElí). 
MALAGARRIGA, H.T. 1971: Mora d'Ebre (DUFFI), Tarragona! (GIBERT). 
BALCELLS, E. 1972: Ules Medes. 
MASCLANS, F. & BATALLA, E. 1972: Vora la Riba, Alcover, Siurana de Prades. 
MOLERO, J. 1976: Lloá, Torreja, Bellmunt de Siurana. 
BALADA, R. et al. 1977: Delta de l'Ebre CFIO, BE99. 
FOLCH, R. 1980: Cambrils, Montbrió, Mont-roig, l'Hospitalet, l'Ametlla, 
l'Ampolla, 1'Aldea, Tortosa, etc. 
MASALLES, R.M. 1983: Vimbodi CF38, Blancafort CF48-49, l'Illa CF57, Barbera 
CF58. 

GIRBAL, J. 1984: Comarca del Girones. 

Dades própies 

ALT PENEDES: Sant Harti Sarroca CF68, Vilafranca del Penedés 
CF97, ALT EHPORDA: Navata DG87, Agullana DG69, Sant Hiquel 
de Fluviá DG96, Figueres DG97, Cantallops DG99, Capmany 
DG99, El Puig EGOS, Vilajuíga EGOS, Espolia EG09, Rabos 
EG09, Gavet EG19, C a d a q u é s EG26, ANOIA: Sant Harti de Tous 
CG70, Odena CGSO, El Bruc CG90, ALT CAHP: Vilabella CF55 -
RH.Hasalles-, Valls CF57, El Pont d'Armentera CF68, BAGES: 
La Bauma de Castellbell DGOO, Hanresa DG02, BAIX CAHP: 
L'Almadrava CF13, Vandellós (estació) CF23, Hont-roig del 
Camp CF25, Cambrils CF34, Riudecols CF35, Reus CF45, Cas
tellvell del Camp CF46 -JH.Ninot-, La Selva del Camp CF46, 
BAIX EHPORDA: Sant Feliu de Guíxols EG02, Calella de Pala
frugell EG13, BAIX EBRE: Roquetes BFS2 -RM.Hasalles-, T i 
venys BF93, Camarles CFOi, El Perelló CF02, L'Ampolla CF02, 
L'Ametlla CF12, B A R C E L O N É S : Sant Just Desvern DF28, Sant 
Andreu DF38, BAIX PENEDES: Coma-ruga CF75, Sant Vícen<? de 
Calders CF76, La Bisbal del Penedés CF77, BAIX LLOBREGAT: 
Esparraguera DF09, Castelldefels DFi7, Cervelló DFiS, V a l l i 
rana DFiS, CONCA DE BARBERA: Vimbodi CF3S, Blancafort CF4S, 
L'Espluga de Francolí CF4S, Barbera de la Conca CF56, GAR
RAF: Cubelles CF86, Vilanova i la Geltrú CF96, Garraf DF06, 
Sitges DF06, GIRONES: Girona DG84, Cervi á de Ter DG95, Sant 
Jo r d i Desvalls DG95, HARESHE: Hontgat DF39, Cabrera de Hata
ró DF49, Sant Andreu de Llavaneres DG50, Canet de Har DG60, 
Sant Iscle de Vallalta DG60, PRIORAT: Falset CF15, La Vile
lla Alta CF16, SEGRIA: Sarroca de Lleída BF99, SELVA: Breda 
DG6i, Hostalríc DG62, Blanes DG81, Tossa de Mar DG91, TARRA
GONES: Tarragona CF55, Alta f u l l a CF65, Torredembarra CF65, 
Roda de Berá (estació) CF66, Roda de B e r á CF76, TERRA ALTA: 
Entre Horta de St.Joan i Prat de Comte BF84, Entre Prat de 
Comte i el Pínell de B r a í BF94, VALLES ORIENTAL: Hontmeló 
DG30, Granollers DG40, Llerona DQ41, VALLES OCCIDENTAL: R u b í 
DF19, Sant Quirze del Valles DF29, Terrassa DGIO, Viladeca
valls DGiO, Sabadell DG20. 
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2. Tueca L. 

Genere format per unes 30-40 especies natives de les planes i 

muntanyes árides del V d'América: Estats Units, Méxic i Guatemala (BOSSARD 

& CUISAHCE, 1984; DAHLGREH & al., 1985; VALTERS & al., 1986). Segons DAHL-

GREN & al. (l.c.) es tracta d'un cas clássic d'interdependencia entre una 

planta 1 el seu pol.llnitzador, en aquest cas és el genere de petites papa-

llones (Tegeticula>. La sistemática de les Yucca está basada principalment 

en els carácters deis fruits i llavors, pero l'existéncia de gran quantitat 

d'espécies híbrides, tant naturals com produídes per l'home, fa que la seva 

identifIcació sigui for(;a difícil (VALTERS & al., l.c). Hombroses especies 

d'aquest genere es troben cultivades a Catalunya. De vegades n'apareixen en 

estat subspontani 1 alguns exemplars, petits i sense flors, no els hem 

aconseguit de determinar. 

2.1. 7ucca aloifolla L., Sp. Pl. Sp. Pl. 319 (1753) 

H.V.: lúea 
2n= 42-60 (FEDOROV, 1974) 

Especie originarla del SE deis Estats Units, de Méxic i de les Antllles. 

Sembla que va ésser introduida al Vell Món com a planta ornamental abans 

de 1770 (BOSSARD & CUISAHCE, 1984). 

Es una especie molt variable que compren nombroses culti-vars. Sembla 

correspondre a aquesta especie un exemplar trobat al Baix Penedés, aprop de 

la platja de Segur de Calafell (CF86). A Catalunya cal considerar-la com una 

especie subspontánia casual i un ergasiofigófit segons la classificació de 

KORHAS (1978). 

VEBB (in TUTIH & al., 1980) la indica en estat subspontani a diversos 

indrets d'Itália. 

2.2. Tueca recurvílolia Salisb., Parad. Lond. t. 31 

H.V.: luca 
2n= 60 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria del SE deis Estats Units, entre Georgia i el Mlssls-

sipí, i introduida a Europa com a planta d'ornament l'any 1794 (BOSSARD & 

CUISAHCE, 1984). 

Sembla correspondre a aquesta especie un exemplar trobat al Maresme, al 

talús de la riera de Sant Andreu de Llavaneres (DG50). El seu estatus dins 
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la flora catalana és de subspontáinia casual i un ergasiofigófit segons la 

classificació de KORHAS (1976). 

Ho apareix a Flora Europaea 1 no ens consta escapada ni naturalitzada 

d'enlloc. 

LmVIII. AKARYLLIDACEAB 

Familia formada per uns 75 generes i unes 1100 especies natives 

sobretot de les regions subtropicals i temperades-cálides, amb un centre 

important a l'Africa del sud i un segon centre ais Andes (HEYVOOD, 1975; 

DAHLGREEH & al., 1985). Hombroses especies s'utilitzen com ornamentáis ais 

jardins i també com a plantes d'interior. 

1. Warcíssus L. 

Genere format per unes 27 especies natives principalment de la part 

occidental de la regió mediterránia (DAHLGREH & al., 1985). Hombroses 

especies es cultiven com ornamentáis i hi ha milers d'hibrids. 

1.1. Warcissus x aedioluteus Miller, Gard. Dict. ed. 8, n2 4 (1768) 

= I!arcissus poeticus L. x Narcissus tazetta L. 

=Narcissus biflorvs Curtís 
2n= 24 (VEBB in TUTIH & al., 1980) 

Aquesta especie és 1'híbrid natural entre N. poeticus i JF. tazetta 1 és 

natiu de la part meridional de Franca (VEBB, l.c; VALTERS & al., 1985). Es 

un narcís molt cultivat com ornamental arreu d'Europa. 

Sois ens consta citat de Montserrat, d'aprop de les ermites on, presu-

miblement, s'hi havia cultivat abans. A Catalunya cal considerar-la com una 

especie subspontánia casual i un ergasiofigófit segons la classificació de 

KORHAS (1978). 

VEBB (l.c.) l'assenyala molt cultivada a Europa i ampliament naturalit

zada a Gran Bretanya, Irlanda, Portugal, Espanya, Suissa, Italia 1 lugoslávia. 

Dadps bibl IngráfIques i d'herbari 

FOHT I QUER, P. 1914: (sub Farcissus biflorvs) Montserrat (COSTA, MARCET, 
FOHT I QUER). 
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LIHVI?. ARACBAE 

Familia principalment pantropical que compren uns 110 generes i al 

voltant de 2000 especies (HEYVOOD, 1985). Hi ha una gran quantitat d'espé

cies que s'utilitzen com ornamentáis 1 algunes son comestibles. 

1. Zantedescbla Sprengel 

Aquest genere compren 6 especies natives d'Africa austral (DAHLGREN & 

al., 1985). 

1.1. Zantedescbia aethiopica (L.) Sprengel, Syst. Veget. 3: 765 (1826) 

N.V.: Iliri d'aigua 
2n= 24 FEDOROV, 1974) 

Especie originaria de l'Africa del sud (del nord de Transvaal), on hl és 

una mala herba (DAHLGREN & al., 1985; VIIKISS, 1985b). 

Es una especie ornamental cultivada principalment per la seva floració 

i també peí fullatge. Algunes vegades l'hem trobat en estat subspontani en 

indrets de sol humit: vares de canals, de rieres, marges de les vies fér-

ries, etc. a les comarques de l'Alt Empordá, Baix Ebre i Valles Occidental. 

Al Prineipat cal considerar-la com una especie subspontánia casual i ate

nent a la classificació de KORNAS (1978) es tracta d'un ergasiofigófit. 

PRIME (in TÜTIN & al., 1980) la indica cultivada per ornament al sud i 

oest d'Europa i localment naturalitzada a les Agores, Córsega i lugoslávia. 

Dades bibliográfiques..i,„d'herbai:l 

BC 620609, Valls, 23-3-1976, J. BARRAU. 

Dades própies 

ALT EMPORDA: Siurana d'Empordá EG07, BAU EBRE: aprop d'Amposta BF90, 
VALLES OCCIDBITAL: Terrassa DGIO. 

XC. ARBCACBAB <PALMAB) 

Familia formada per uns 120 generes 1 al voltant de 2780 especies, de 

distribució principalment tropical, amb centres importants al centre i nord 

d'América del sud, est d'Asia, Maláisla i illes del Pacific, del Japó i fins a 

Nova Zelanda (HEYVODD, 1985; DAHLGREN & al., 1985). Moltes especies son 

cultivades com ornamentáis, especialment en paisos cálids, algunes d'elles 
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són importants pels seus fruits o bé per alguna part de la planta que és 

comestible, per l'obtenció de fibra, etc. 

1. Pboealx L. 

Aquest genere compren unes 12-17 especies natives de les regions 

tropicals i subtropicals del Vell Món: África, Arabia, India i del SE d'Asia 

fins a Sumatra (BOSSARD & CUISAHCE, 1984; MOORE, 1973; DAHLGREH & al., 

l.c). Algunes especies es cultiven com plantes d'ornament, també s'aprofita 

el fruit comestible o bé s'obtenen begudes alcohóliques. 

1.1. Pboenlx canariensls Hort. ex Chabaud, Provence Agrio. 19: 293 (1882) 

H.V.: palmera de Cañarles 
2n= 36 (FEDOROV, 1974) 

Especie endémica deis indrets pedregosos i secs de les Ules Cañarles i 

introduida d'antic a les regions tropicals, subtropicals i cálides-

temperades del món (DAHLGREH & al., 1985). 

A Catalunya és una palmera forga cultivada com ornamental, principal

ment a les zones litorals, prelitorals i meridionals. Els fruits, vistosos i 

alimenticis, són sovint dispersats pels ocells i , de vegades, apareixen 

exemplars subspontanis en erms, marges de les vies de comunicado, sota els 

exemplars cultivats, etc. H'hem trobat en estat subspontani al Barcelonés, 

Garraf, Tarragonés, Baix Empordá i Maresme. Al país cal considerar-la com 

una especie subspontánia i segons la classif icació de KORHAS (1978) es 

tracta d'un ergasiofigófit. 

FRAHCO (in TUTIH & al., 1980) l'indica cultivat com ornamental a la 

regió mediterránia i a la part SV d'Europa, localment casual i possiblement 

naturalitzat. 

Dades próples 

BAU EMPORDA: Calella de Palafrugell EG13, BARCELOIES: Barcelona DF28, 
GARRAF: Sitges CF96, MARESME: Mataró DF59, TARRAGOIES: Tarragona CF55. 
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1.2. Phoentx dactylifera L., Sp. Pl. 1188 (1753) 

N.v.: palmera datilera 
2n= 28 (FEDOROV, 1974). 

Especie probablement originarla de l'Africa del nord i del SV d'Asia. El 

centre d'origen no es coneix amb ejcactítud, pero se sap que a Mesopotámia 

s'hi cultiva des d'almenys fa 5000 anys; també és cultivada a les regions 

desértiques i semldesértlques del nord d'Africa i Arabia cap, a l'est fins 

l'India (DAHLGREH & al., l.c; FISHER, 1985). En l'actualitat també es cultiva 

a Canáries 1 a la part meridional deis Estats Units i d'Austrália. 

A (Catalunya és també fortpa cultivada com ornamental i , tal 1 com passa 

amb l'espécie precedent, de vegades apareixen exemplars escapats de conreu 

aprop d'on son cultivades. Semblen correspondre a aquesta especie algunes 

palmeres trobades al Barcelonés, Baix Penedés i al Garraf. Es una planta 

subspontánia i un ergasiofigófit segons la classificació de KORHAS (1978). 

FRAHCO (in TUTIH & al., 1980) l'assenyala poc cultivada al sud d'Europa, 

tant com ornamental com pels seus fruits, i sois la indica introduida a Elx. 

Dades própies 

BAU PEHEDES: Segur de Calafell CF86, BARCELOIES: Barcelona DF38, GARRAF: 
Vilanova i la Geltrú CF96. 

2. Vashingtania H.A. Vendí. 

Petit genere format per dues (tres) especies natives del sud de 

California i molt cultivades a les regions cálides com ornamentáis (BOSSARD 

& CUISAHCE, 1984; DAHLGREH & al., 1985). 

1. Vasbingtania fllifera (J.A. Linden) H.A. Vendí., Bot. Zeit. 37: 68 (1879) 

2n= 24-36 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria de les regions seques del sud de California i 

d'Arizona, i introduida al Vell Món com especie d'ornament vers 1875 

(BOSSARD & CUISAHCE, l.c). 

Aquesta palmera és forfa cultivada a les zones cálides de Catalunya i 

de vegades l'hem trobada en estat subspontani en jardins i prop de plantes 

cultivades a diferents indrets de Barcelona (DF28-38). Al Principat cal 

considerar-la com una especie subspontánia i un ergasiofigófit segons la 

classificació de KORHAS (1978). 
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HEYVOOD (in TUTIH & al., 1980) sois la indica cultivada a la regió 

mediterránia i no l'assenyala naturalitzada ni subspontánia a enlloc. 

2.2. Vasbingtanía robusta H.A. Vendí., Berl. Garten-Zeit. 2(1883) 

2n= 36 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria de la part sud de California i introduida a Europa 

peí seu cultiu com ornamental vers 1880 (BOSSARD & CÜISAHCE, 1984). 

Igual que l'espécie precedent és forqa cultivada en pares i Jardins de 

les zones litorals i cálides de (^talunya. H'hem trobat exemplars subspon

tanis aprop de palmeres cultivades a la ciutat de Barcelona (DF28-37-38). 

Al Principat cal considerar-la subspontánia i atenent a la classificació de 

KORHAS (1978) es tracta d'un ergasiofigófit. 

HEYVOOD (in TUTIH & al., 1980) no la recull ni cultivada ni subspon

tánia a Flora Europaea. 

XCI. CAHHACEAE 

Familia formada per un sol genere que compren un nombre variable 

d'espécies, segons els autors, natives de les regions tropicals i 

subtropicals d'América central i de les Antilles (HEYVODD, 1985). Algunes 

d'aquestes especies teñen interés com ornamentáis o bé com alimenticies. 

1. Canna L. 

Genere format per 33-55 especies origináries, la majoria, de la zona 

tropical i subtropical de Centreamérica i el Carib (HEYVOOD, l.c; HAARKAH & 

KEYLAH, 1982). 

1.1. Canoa indica L., Sp. Pl. 1 (1753) 

H.V.; canya d'India 
2n= 28 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria d'América tropical i de les Indies occidentals i 

introduida a les regions cálides i temperades-cálides del món com a planta 

ornamental (VEBB in TUTIH & al., 1980). A Europa es coneix cultivada des de 

1750. 

Les canyes actuáis deriven del creuament de diverses especies, sobretot 

de C. indica, C, ehemannii i C. glauca, efectuats durant el segle passat 
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(HAARKAH & KEYLAH, l.c). En l'actualitat hi ha nombroses varietats amb 

fulles de colors diferents, flors dobles i senzilles de colors també 

variats. 

La canya d'India és una especie forga cultivada ais Jsrrdins de Catalu

nya, principalment per les seves fulles i per la floració estival. De vega-

des, es troben exemplars subspontanis en marges humits de camins, regalls 

de la carretera, erms humits, ruñes, etc., sobretot en sóls eutrófics i 

humits. Ens consta subspontánia del Maresme, Girones, Barcelonés, Alt 

Empordá i Segriá. Floreix i fructifica a l'estiu. PARDO (1903) diu que al seu 

temps es cultivava de vegades "para hacer cuentas de rosarlo con sus 

semillas". A Catalunya cal considerar-la una especie subspontánia i un 

ergasiofigófit segons la classificació de KORHAS (1978). 

VEBB (l.c) l'assenyala cultivat a les parts mges eálides d'Europa i 

localment naturalitzat a Sicilia i a les Agores. 

Dades .bibliográfiques i d'herbari 

GAUTIER, G. 1898; Vallespir, cultivat i subspontani. Segons els pastors 
d'aquesta regló aquesta plamta s'hi reprodueix des de fa mes de 20 anys. 

Dades própies 

ALT EMPORDA; L'Armentera EG06. Castelló d'Empúries EG07, BARCELOIES: 
Barcelona DF38, GIROIES: Esponellá DG86, MARESME: Vilassar de Mar DF49, 
SELVA: Blanes DG81, SEGRIA: Alcarrás BG90. 

XCII. COMMELIHACEAE 

Familia tropical i subtropical formada per uns 30 generes i unes 600 

especies; els principáis centres de diversitat es troben a l'Africa tropical, 

Méxic i América del nord i al subcontinent indi (HEYVODD, 1985; DAHLGREH & 

al., 1985). Algunes d'aquestes especies son molt cultivades ais jardins, 

principalment en regions eálides i cálides-temperades, i també com a plan

tes d'interior en zones mes fredes. 

1. 2!radesca2itia L, 

Aquest genere compren unes 35-60 especies origináries la majoria de 

Méxic i d'América central (MACROBERTS, 1980; DAHLGREH & al., l.c; HEYVODD, 

l.c). 
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1.1. Tradescantia fluaineosis Velloso, Fl. Flum. 140 C1825) 

-Tradescantia albíflora Kunth 

2n= 60 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria del SE del Brasil fins l'Argentina (BURGES in TUTIN 

& al., 1980). Aquesta especie ha estat molt utilitzada en laboratori per 

estudis de citología, i la introdúcelo al Vell Món cal buscar-la en el seu 

cultiu com a planta ornamental en llocs principalment humits i ombrivols. 

A Catalunya és una especie forga cultivada ais jardins i sovint es 

troba escapada de conreu en marges humits de camins, peus de parets, vora 

rierolets, erms humits, etc. L'hem trobada en aquest estat a les comarques 

de l'Alt Empordá, Selva i Maresme. Floreix a l'estiu i es reprodueix 

principalment per via vegetativa mitjangant fragments de tija. Al Principat 

cal considerar-la una especie subspontánia i un epecófit i un hemiagriófit 

segons la classificacíó de KORNAS (1978). 

BURGES (l.c.) l'assenyala naturalitzada en ambients ombrivols del SV 

d'Europa: Agores, Córsega, Espanya, Portugal i possiblement a Romanía. Es 

troba també introduida ais Estats Units, al SE d'Asia, a Australia i a Nova 

Zelanda ((HÁFLIGER & al., 1982). 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

BALADA, R. et al. 1977: Delta de l'Ebre BF90. Cultivada i subspontánia. 

Dades própies 

ALT EMPORDA: Maganet de Cabrenys DG79, MARESME: Premia de Dalt DF49, 
Vilassar de Mar DF49, SELVA: Blanes DG81. 

XCIII. CYPBRACBAE 

Familia cosmopolita que compren uns 90 generes 1 al voltant de 4000 

especies, tipiques sobretot deis ambients entollats (HEYVOOD, 1985). Algunes 

especies s'utilitzen per a fer paper, barrets, etc., com a plantes comesti

bles, ornamentáis, medicináis, etc. 

1. Cyperus L. 

Aquest genere compren unes 380 especies natives principalment de les 

regions cálides i temperades-cálides (DAHLGREN & al., 1985). Algunes espé-



cies teñen interés com ornamentáis, medicináis, en perfumería 1 algunes son 

males herbes molt molestes i difícils d'eradicar. 

1.1. Cjpervts altemifollvs L., Mantissa 28 Í1763> 

= Cyperus flabelliforzáis Rottb. 

2n= 32 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria d'Africa, de Madagascar 1 de les illes Mascarenes 

(PINTO DA SILVA, 1948; DEFILIPPS in TUTIN & al., 1980). 

Aquesta especie es va introduir a Europa peí seu cultiu com planta 

ornamental en indrets humits o inundats. De vegades apareix en estat 

subspontani en rieres, marges de séquies, erms humits, etc., en sóls mes 

aviat eutrófics i humits. L'hem trobada subspontánia a la comarca de la 

Selva i al Delta de l'Ebre. Al Principat cal considerar-la subspontánia 

casual i un ergasiofigófit segons la classificació de KORNAS (1978). 

DEFILIPPS (l.c.) l'indica cultivat com ornamental i naturalitzat a la 

part central de Portugal i a les Afores, encara que, afegeix que aqüestes 

citacions de Portugal cal referir-Íes a Cyperus involucratus Rottb. Ens 

consta també introduida a Franca (KERGUELEH, 1987) i en arrossars i en 

ambients humits d'América, Asia i illes del Pacific (HAFLIGER S al., 1982). 

BAIJHÁTH (1975) després d'estudiar el complex C. altemifolius s.l, diu 

que els exemplars europeus determinats sota aquest nom cal incloure'ls dins 

C. involucratus Rottb. 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

BALADA, R. 1981: Delta de l'Ebre BF90. CFOO. 

BC 612347, Valls, 21-VIII-1972, J . BARRAU. 

Dades própies 

MOITSIAIES; Prat del Notari BF90, SELVA: Blanes DG81, Tossa de Mar DG91. 

1.2. Cyperus abrictmus Sieber ex Sprengel, Byst. Veg. l : 230 (1824) 

Especie originaria de les terres inundades del Baix Egipte observada 

per primer cop a (^talunya i a Europa a l'any 1917 a les vares de les hor-

tes de Gualba per FOHT l QUER. Posteriorment LLEHSA (1941, 1945) la va her-

boritzar aprop d'Hostalric, en llocs humits i ais marges del riu Tordera, 

els anys 1939 i 1940. Aquest autor dona la següent hipótesi per explicar la 
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introdúcelo d'aquesta especie a Catalunya; "las diminutas semillas fueron 

probablemente transportadas por los pájaros de una manera accidental, en 

sus emigraciones de tierras africanas". 

Tot 1 que MOSTSERRAT <1964) la indica naturalitzada a les vores del riu 

Tordera, entre Hostalric 1 la seva desembocadura, bem comprovat qué aquesta 

especie no está naturalitzada, sino que MONTSERRAT la va confondre amb C. 

eragrostls, ciperácia naturalitzada i comuníssima en aquesta zona, ja que 

els plecs d'herbari dipositats a l'herbari de l'Institut Botánic de Barcelona 

sub C. ñuricomus son C. emgrxsstís. Després de les citacions de LLENSA, C. 

auriccmus no s'ha retrobat i pensem que possiblement ha desaparegut o bé si 

es troba és de forma molt localitzada i amb pocs exemplars. No és una 

especie naturalitzada com recull DEFILIPPS (in TUTIN & al., 1980) sino que a 

Catalunya cal considerar-la adventicia efímera o casual. 

Peí que fa a Europa, DEFILIPPS (l.c.) sois la indica naturalitzada ais 

marges de la Tordera; desconeixem que s'hagi trobat adventicia enlloc mes 

d'Europa, LLENSA (1941) l'esmenta també adventicia a gran part d'Africa 

tropical i d'América austral. 

Dades bibliográfiques 1 d'herbari 

LLENSA, S. 1941: Prop d'Hostalric. 

LLENSA, S. 1945: Hostalric BC 92707, BC 92709. 

BC 63593, Gualba, 9-IX-1917, P. FONT I QUER. 

1.3. Cypervs diffarwis L., Cent. Pl. 2: 6 (1756) 

Especie probablement originaria de la part occidental de l'Asia tropical 

(LIPSCOMB, 1980); d'aquesta regió s'ha estés, principalment mitjan^ant el 

cultiu de l'arrós al sud d'Europa, on ja hi era a fináis del segle passat. 

A Espanya és una especie arvense gairebé exclusiva deis arrossars, 

encara que rarament pot aparéixer en aiguamolls o marges de rius. A Catalu

nya és coneix des de comengaments d'aquest segle i en l'actualitat és una 

mala herba comuna ais camps d'arrós de les tres zones arrosseres: Empordá, 

Delta de l'Ebre 1 Segriá. Floreix i fructifica abans de la colllta de l'arrós. 

Al Principat cal considerarla com una especie naturalitzada i és un epecófit 

segans la classificació de KORNAS (1978). 

Ens consta deis camps d'arrós de Murcia (ALCARAZ & al., 1981b) i del 

País Valencia (BOLOS & MASCLANS, 1955; CARRETERO, 1988), i d'indrets humits 
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de Cáceres (RICO, 1983). DEFILIPPS (in TUTIN & al., 1980) diu que el seu 

estatus a Europa no és ciar, ja que practicament sempre apareix ais arros

sars i aixo indica un autoctonisme dubtós. Sois l'assenyala Introduit a les 

Agores, mentre que el considera natural d'Albáinla, Bulgaria, lugoslávia. 

Romanía, Rússia, Turquía, Grecia, Italia, Sicilia, Córsega, Franga, Espanya i 

Portugal. Ens consta introduit a Italia (KOCH, 1954, a Franga (BERHARD, FA-

BRB & RAYHAL, 1974), a Portugal (KALATO-BELIZ & GUERRA, 1972, 1977), a les 

Agores (PIHTO DA SILVA & PIHTO DA SILVA, 1974), a América del nord i cen

tral (LYB, 1981; LIPSCOMB, l.c), a l'Africa (LYE, l.c.) i al Japó (KASAHARA, 

1982). 

Dades bibllográfiques 1 d'herbari 

SENHEH, Fr. 1917: La Farola. 

BOLOS, A. & 0. DE 1950: Litoral de Barcelona aLEHAS, BC 63642). 
BOLOS, O. DE & MASCLAHS, F. 1955: País BC 130459, Prat de Llobregat 
BC 114064, La Cava, l'Ampolla, Sant Jaume d'Enveja. Torroella de Montgri 
(PERIGOT, BC 92567). 

BALADA, R. et al. 1977: Delta de l'Ebre BF91-90, CFOl. 

BC 602650, La Ricarda, 17-X-1945, A. & 0. DE BOLOS. 

BC 102501, BC 108578, Prat de Llobregat, 6-X-1947, J. BRAÜH-BLAHQUET et al. 
BC 130456, El Fangar, l-XI-1954, A. DE BOLOS et aJ. 
BC 130457, Sant Caries de la Rápita, 2-XI-1954, A. DE BOLOS et al. 
Dades própies 

ALT EMPORDA: Riumors EG07, Sant Pere Pescador EG07, BAU EBRE: entre 
l'Ampolla i Camarles CFOl, vara Camarles CFOl, Riomar CFll, BAU EMPORDA: 
País EG14, MOITSIAHES: entre Sant Caries de la Rápita i el Poblenou BF90, 
El Poblenou del Delta CFOO, l'Encanyissada CFOO, SEGRIA: Seros BF89, 
Alcarrás BG90. 

1.4. Cypervs eragrostls IA^., Tabl. Encycl. Méth. Bot. 1: 146 (1791) 

= Cyperus vegetus Villd. 

2n= 42 (DEFILIPPS in TDTIH & al., 1980) 

Especie neotropical i introduida a Europa, segons HYMAH, fa mes d'un 

segle amb el llastre deis vaixells (PIHTO DA SILVA, 1948) i naturalitzada a 

Franga des del segle passat (BERHARD, FABRE & RAYIAL, 1974). 

A Espanya es coneix des de mitjans del segle passat de Bilbao i de 

(Castelló de la Plana, mentre que a (^talunya és coneguda de comengaments 

d'aquest segle; ATERIDO (1903) ja l'indica naturalitzat a la Península 

Ibérica. A mitjans d'aquest segle no era encara gaire abundant; no obstant. 



en aquests darrers 10-20 anys s'ha estés d'una forma rapidísslma per tots 

els marges de rius i llocs embassats i humits del KE del Principat, mentre 

que a l'interior del país, es troba principalment ais marges deis rius Segre 

i Ebre. Floreix i fructifica a l'estiu i tardor. Es una especie totalment 

naturalitzada a Catalunya i encara continua expansionant-se. Atenent a la 

classificacíó de KORUAS (1978) es tracta d'un epecófit i d'un agriófit. 

Ens consta introduit a Galicia (CASTROVIEJO, 1973), Aragó (KOLERO, 

1981), Cáceres (BELKOHTE, 1962), País Base (ASEGIHOLAZA & al., 1984) i 

Zamora (SAHCHEZ, 1986a). DEFILIPPS (l.c.) l'indica naturalitzat a la part SV 

d'Europa: Agores, Portugal, Espanya i Franga. També ha estat citat de la 

Gran Bretanya (RYVES, 1976a), Bélgica (VISE, 1958), País Base francés (BUBA-

HI, 1901), Suissa (BERHARD & al., l.c.) i Italia (VIEGI & al., 1974). 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

CADEVALL, J. et aJ. 1937: (sub C. vegetus) Caldes de Kontbui. 
LLENSA, S. 1945: (sub C. vegetus) Hostalric BC 92708. 
LAPRAZ, G. 1954: Breda. 
MONTSERRAT, P. 1964: Desembocadura del riu Tordera. Malgrat BC 619208, 
BC 619209, BC 619210, BC 619211, BC 622320 (sub C. auricomus). 
LLANSANA, R.'l976: Entre Sant Lloreng de Montgai i la Font del Gat CG23. 
BOLOS, 0. DE & VIGO, J. 1979: Al nord de Millars DH72, BC 610525; Hidoleres 
DH81, BC 609064; Blanes DG&l, BC 612665; Tordera DG71, la Batllória DG51. 
FOLCH, R. 1980: Cambrils, Tortosa BC 627012. 
ROMO, A. 1983: Congost deis Terradets. 
GIRBAL, J. 1984: Bescanó, Sant Gregori, Sant Martí de Llémena, Porqueres, 
Campllong, Aiguaviva, Fornells, Banyoles, Esponellá, Raset, Flagá. DG74-75-
76-83-84-86-95. 
MAJORAL, A. 1985: Mollerussa CG20, entre Sidamunt i Torregrossa CGIO. 

BC 124417, entre Sant Celoni i Gualba, 15-XI-1954, A. & O. DE BOLOS. 
BC 149781, Bascara, 6-VIII-1963, O. DE BOLOS. 

Pades própies 

ALT EMPORDA: Boadella DG88, Bascara DG96, Sant Mí q u e l de 
F l u v i á DG96, Figueres DG97, Pont de Holins DG98, La Jonquera 
DG99, L'Armentera EG06, Cas t e l l ó d ' E m p ú r i e s EG07, Sant Pere 
Pescador EQ07, Perelada EG06, BAIX CAMP: Hont-roig del Camp 
CF25, Cambrils CF34, Riudoms CF35, A l f o r j a CF36, BAIX EHPOR
DA: Verges EGOS, BAIX EBRE: B e n i f a l l e t BF93, BAIX LLOBREGAT: 
El Papiol DF18 -RH.Hasalles-, GIRONES: Bes c a n ó DG74, Vilanna 
DG74, Porqueres DG76, Girona DG84, C e l r á DG85, Sant J u l i a de 
Ramis DG85, E s p o n e l l á DG86, C e l r á DQ95, GARROTXA: Santa Pau 
DG66, Besalú DG77, HARESHE: C a l e l l a DG70, Halgrat de Har 
DG71, Tordera DG7i, HONTSIANES: Amposta BF90, NOGUERA: Bala
guer CGi2, OSONA: Tona DG33, RIBERA D'EBRE: Hiravet BF94, 
Entre Fal s e t i Hora l a Nova CF05, Hora d'Ebre CF05, Hora l a 
Nova CF05, SEGRIA: Aitona BF89, Seros BF89, Torres de Segre 



BG90, SELVA: Breda DG62, Hostalrie DG62, Hostalrie DG72, 
Ha9anet de l a Selva DG72, Blanes DG81, Tossa de Mar DG91, 
VALLES ORIENTAL: Cardedeu DG40, Sant Celoni DG51, Gualba de 
Dalt DG52, Santa Fe de Montseny DG52, Gualba de Baix DG61, 
La Batllória DG5i, VALLES OCCIDENTAL: Caldes de Montbui 
DG30. 

1,5. Cyperus esculentus L., Sp. Pl. 45 (1753) 

= Cyperus aelaaorblzus Delile 

= Cyperus aureus Ten., non Georgl 
= Cyperus tuberosus Pursh 

=Fycreus esculentus (L.) Hayek 

5.V. : xuflera 
2n= 108 (FEDOROV, 1974) 

Aquesta especie és originaria, segons DEFILIPPS (in TÜTII & al., 1980), 

de la regió mediterránia i del SV d'Europa, mentre que KATHOI (1981) la 

indica nativa de forma dubtosa d'Egipte. 

Es, amb C. rotundus, una especie C-4 i es propaga sobretot mitjanfant 

els tubercles, els quals aguanten molt bé les glafades (RUBII & KIGEL, 

1985). 

Es una especie cultivada d'antic per l'obtenció deis tubercles 1 segons 

FONT I QUER (1976) fou introduida a Espanya pels árabs. QUER (1784) la in

dica molt cultivada ais camps de Valencia, i a mitjans del segle passat és 

citada cultivada i subspantánia en aquesta mateixa zona. Els tubercles d'a

questa especie, les xufles, son comestibles i també s'utilitzen com a 

medicináis i per a preparar una beguda refrescant, l'orxata de xufla. 

A (^talunya ha estat citat per primer cop per CODINA (1908) deis camps 

de la Cellera. Posteriorment ha estat trobat en indrets ruderals i arvenses 

de les comarques del Girones, Selva, Maresme, Valles Occidental, Baix Empar

da, Baix Camp 1 Canea de Barbera. No és una especie gaire freqüent, encara 

que localment pot trobar-se de forma abundant. Floreix de mitjan estiu fins 

comenfaments de tardor. Al Principat la considerem subspontánia. 

DEFILIPPS (l.c.) l'assenyala cultivada pels seus tubercles comestibles a 

la regió mediterránia, al SV d'Europa i de forma local al SC d'Europa. També 

la indica introduida a Austria, Balears, oest de Rússia, i nativa dubtosa a 

Creta i Espanya. Ens consta també introduida a la Gran Bretanya (RYVES, 

1976a), a Méxic (RODRÍGUEZ, 1981), América, África, Asia, Australia 1 illes 

del Pacific (HAFLIGER & al., 1982). 
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Pa4es bibliográfiques 1 d'herbari 

COSTA, A.C. 1677: Cultivat i subspontani. 
CODINA, J. 1906: (sub C. avreus) La Cellera. 
MONTSERRAT, P. 1964: (sub C. e. var. ñureus) Vers Mataró BC 619187, 
BC 619188. Rodalies d'Hostalric (LLENSA, BC 93968), Lloret de Mar (BUBANl). 
MASALLES, R.M. 1983: Montblanc (TORRELLA, BC 607323). 
GIRBAL, J. 1984: Bescanó DG74, Serinyá DG76. 

BC 86560, Platja d'Aro, IX-1934. P. FONT I QUER. 
BC 98651, entre Monteada i Mollet, 6-VII-1941, A. DE BOLOS. 
BC 627013, C^ambrils, 23-VII-1972, R. FOLCH, (sub C. eragrostis), 

Dades prgpies 

GIROIES! Bescanó DG74, MARESME: Premia de Mar DF49, Sant Andreu de 
Llavaneres, Caldetes DG60. 

2. Scirpus L. 

Genere format per unes 200 especies (DAHLGREN & al., 1985). 

2.1. Scirpus sapiDus L., Sp. Pl. 49 (1753) 

N.V.: jonquet 
2n= 28 (FEDOROV, 1974) 

Especie originarla d'indrets humits d'Europa que arriba cap al nord 

fins al NC de Fran?a, C de Polonia i nord d'Ucraina (DEFILIPPS in TUTIN & 

al., 1980). 

DEFILIPPS (l.c.) la indica natural de la Península Ibérica; no obstant, 

a Catalunya sempre l'hem vista en arrossars al costat de les especies ar

venses típiques d'aquests ambients; per aquest motiu pensem que aquesta 

especie possiblement no sigui natural a Catalunya sino naturalitzada. Sois 

ens consta una citació d'aquesta ciperácia peí Principat. SEGURA (1952) la 

va trobar en poca quantitat en un arrossar del delta del Llobregat. Nosal

tres l'hem herboritzada ais arrossars del Segriá, de l'Alt Emparda i del 

Delta de l'Ebre. Floreix i fructifica a l'estiu, abans de la colllta de 

l'arrós. Creiem que és una especie naturalitzada i és un epecófit segans la 

classificació de KORNAS (1978). 

Ens consta deis arrossars de Murcia (ALCARAZ & al., 1981b) i del País 

Valencia (CARRETERO, 1988). DEFILIPPS (l.c.) l'assenyala nativa de tot el sud 

1 centre d'Europa. 
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Dades blblíográfIques j d'herbarl 

SEGURA, A. 1952: Delta del Llobregat BC 111813. 

BC 115769, Prat de Llobregat, 22-VIII-1951, P. & K. KASCLANS. 

Dades prgpies 

ALT EMPORDA: Sant Pere Pescador EG07, SEGRIA: Seros BF89, Alcarrás BG90, 
MOITSIAIBS: L'Encanyissada CFOO. 

XCI?. HYDROCHARITACBAB 

Familia formada per uns 15 generes i al voltant de 106 especies de 

plantes aquátiques, d'aigua dolga i algunes d'aigua marina, de distribució 

cosmopolita pero sobretot tropical (HEYVODD, 1985). Moltes especies s'han 

introduit com a plantes ornamentáis en aquaris i algunes d'elles han esde-

vingut plantes invasores en canals i estanys. 

1. Sladea Michx 

Genere format per unes 5 especies natives de les zones temperades 

d'América del Nord i de la part tropical i temperada d'América del Sud 

((X}OK & URMI-KoFIG, 1985). Es un genere taxonómieament complicat i sovint 

és necessária la presencia de flors per a la seva correcta determinació; a 

mes, algunes especies s'hlbriden entre elles. 

1.1. Elodea canadensis Michx, Fl. Bor. Amer. 1: 20 (1803) 

^Helodea canadessis Rieh 
=ADacharls canadensis (Mlchx) Planeh. 
S . V . : elodea 
2n= 24, 48 (FEDOROV, 1974; COOK & URMI-KoHIG, l.c; CATLING & VOJTAS, 
1986) 

Especie originaria de la part temperada d'América del Nord, entre els 

552 i els 352 de latitud nord, no obstant, sembla que está centrada a la 

regió deis Great Lakes i de St. Lawrence Valley CCOOK & USMI-KoNIG, l.c). 

La historia de la introdúcelo i expansió d'aquesta planta a Europa és 

forga documentada, encara que els anys d'introducció ais diferents paísos 

donats pels diferents autors no solen coincidir. La majoria d'autors donen 

1834 (1836) com la primera vegada en que aquesta especie es va trobar a 

Europa, en un estany d'Irlanda del Nord. Posteriorment, el 1842 (1880) es va 
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veure a Escóssia i el 1847 a Anglaterra (COOK & URMI-K6NIG, l.c); el 1859 

va trobar-se a Alemanya, el 1860 a Bélgica, el 1861 ais Pa'isos Baixos i 

entre 1867 1 1875 a Franga - i entre 1876 i 1886 a Kontpeller- (GRAKD, 1879; 

TOURLET, 1904; THELLÜHG, 1912; SIMPSOH, 1984). Ho obstant, sembla que hi ha 

dades que indiquen que aquesta especie ja es trobava a Anglaterra el 1817 o 

durant la década següent (MARKGRAF, 1981; COOK & URMI-KoHIG, l.c). 

L'expansió á'E. canadensis per Europa ha tingut lloc mitjangant els 

corrents d'aigua, els ocells aquátlcs i els intercanvis entre jardins 

botánics -aquest últim sistema és principalment válid per la dispersió a 

grans distancies-. La majoria d'autors consideren que ha estat introduida a 

Europa com a planta d'aquari, pero COOK & URKI-KoNIG (l.c) diuen que no hi 

ha proves d'aixó. MARSHALL a l'any 1852 (in COOK & URMI-K6HIG, l.c) creu 

que la seva introdúcelo ha tingut lloc mitjangant fusta americana, a l'época 

en que es construien les vies del tren a Leicestershire. Segons aquest 

autor, la fusta a América del Hord és transportada a través deis rius i és 

possible que una llavor o un tros de tija quedes engantxada a la fusta, de 

forma que en arribar a Anglaterra va prosperar. 

Es una planta dioica i a Europa tots els exemplars trobats són feme

nins, excepte en una localitat aprop d'Edimburg on es van trobar espécimens 

masculins. A la seva área de distribució original, i tal i com succeeix amb 

una altra especie aquática introduida (.Jíyríophyllua aquatícum'), els 

exemplars masculins són també molt mes rars que els femenins. La seva dis

persió es fa via vegetativa mitjangant fragments de tija. Viu principalment 

en liaos, estanys i canals d'aigües tranquiles. Segons (XDOK & URMI-K6HIG 

(l.c) prefereix aigües calcarles eutrófiques, amb un pH de 6.5-10, i fresques 

10-252 C (COOK & URMI-KoHIG, l.c). Quan arriba el fred desapareix i torna a 

desenvolupar-se molt rápidament a partir de les parts subterránies o bé 

deis turions quan pugen les temperatures. Aquesta fanerógama assoleix 

fondáries molt importants; s'ha trobat a 10.5 m de profunditat a Horuega, a 

12 m ais Estats Units (COOK & DRMI-KoHIG, l.c) i a 14 m en un pantá de la 

valí d'Aneu (PEffUELAS & VERDAGUER, 1987). Sembla que quan s'introdueix en 

un indret es comporta com una especie invasora, ja que el seu creixement 

excessiu dificulta el moviment de l'aigua i la navegado en embassaments i 

canals de drenatge, després va disminuint la seva presencia i finalment 

desapareix o bé resta en poca quantitat. A Europa sembla que en l'actualitat 



es desplanada per una altra especie Introduida, E. nuttallii, (HOLZNER, 

1982a; CATLING & VOJTAS, 1986). 

A Catalunya fou trobada per primer cop l'any 1905 a Barcelona, en 

aigües estancades a Caxi Tunls, durant una excursló feta pels Keabres de 

l'Académla Internacional de Geografía Botánica aprop de Barcelona. Poste

riorment es va estendre pels canals 1 séquies del delta del Llobregat. En 

l'actualitat no l'hem trobada en aquesta zona encara que és possible que 

n'hi hagi de forma localitzada, Ens consta del Valles Occidental, en un 

estany aprop de Plegaaans (DG30), on conviu amb Kyriopbyllum aquaticum, 

GIRBAL ens l'ha indicada d'un rierolet vers Sant Iscle, aprop de Cerdanyola 

(DF29), i PESUELAS & VERDAGUEE (l,c.) l'assenyalen de l'embassament de la 

Torrassa (CH41). La considerem adventicia de distribució localitzada, i és 

un holoagrióf it segons la classificació de KORNAS (1976). 

DANDY (in TUTIN & al., 1980) la indica naturalitzada a prácticament tot 

Europa, amb excepció de l'Artic i la majoria d'llles. Ens consta també in

troduida a Australia i a Nova Zelanda (COOK & ÜRKI-KoNIG, l.c). 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

CADEVALL, J. 1906b: (sub Helodea canadensis) Barcelona. 
BOLOS, A. & 0. DE 1950: Barcelona, Hospitalet, Prat de Llobregat (SENNEN). 
PESUELAS, J. & VERDAGUER, A. 1987: Valí d'Aneu, embassament de la Torrassa. 

BC 59591, Barcelona, VII-1907, LLENAS. 
BC 59590. Barcelona, 1908, LLENAS. 

BC 616106, Barcelona, IX-1943, E. BATALLA S F. MASCLANS. 

XCV. IRIDACEAE 

Familia prácticament cosmopolita que compren uns 70 generes i al 

voltant de 1800 especies (HEYVODD, 1985). Nombroses especies s'utilitzen 

com ornamentáis ais jardins 1 també com a plantes d'interior. 

1. Crocasala Planchón 

Aquest genere compren 7 especies originarles de l'Africa del sud 

(DAHLGREN & al., 1985; VALTERS & al., 1986). 



1.1. Crocosaía x cnxxjGalíflara (Korren) F.E. Brown, Trans. R. Soc. S. Afr. 

20: 264 (1932) 

= Tritonia x crocosaiflora (Lemoine) Kicholson, 111. Dict. Gard. 4: 94 
(1887) 
=Konthretia crtxosmiiflara Lemoine ex Korren, Belg. Hort. 31: 299, t. 14 
(1881) 
= Crocosmla áurea (Hooker) Planchón x Crocosaía pottsii (Baker) H.E. 
Brown 
2n= 22-24-33 (FEDOROV, 1974) 

Especie d'origen híbrid formada a partir del creuament entre C. áurea i 

C. pottsíí (VALESTIIÍE in TÜTIH & al., 1980; VALTERS & al., l.c). Aquesta 

hibridació fou feta per V. Lemoine a Hancy i la planta va florir per primer 

cop el 1880 (FRAHCO & PIHTO DA SILVA, 1964). Hormalment es reprodueix de 

forma vegetativa encara que també es capaq de produir algunes llavors 

fértils. Es una especie molt variable, amb nombroses culti-vars, essent 

l'espécie d'aquest genere mes cultivada com ornamental. De vegades, en 

indrets humits, es comporta com una especie invasora i ha de controlar-se 

(VALTERS 8. al., l.c). 

La primera citació que coneixem per la Península és la de FRAHCO & 

PIHTO DA SILVA (l.c.) i l'assenyalen de Portugal. A Catalunya sois la 

coneixem del Girones. GIRBAL (1984) la indica abundantment naturalitzada 

ais marges d'un torrent a Bescanó. Floreix i fructifica a l'estiu. Segons la 

classificació de KORHAS (1978) es tracta d'un hemiagriófit. 

Ens consta d'Astúries (MAYOR & al., 1975), del País Base (ASEGIHOLAZA & 

al., 1984) i de Galicia (IZCO & AMIGO, 1986). VALEHTIHE (l.c.) l'assenyala 

naturalitzada al oest d'Europa: Azores, Portugal, Gran Bretanya, Irlanda i 

Franca, i DAHLGREH & al. (l.c.) d'Austrália. 

Dades bibliográfiques 1 d'herbari 

GIRBAL, J. 1984: Bescanó DG74. 

Dades própies 

GEROHES: Bescanó DG74. 



2. Crocus L. 

Aquest genere compren unes 80 especies distribuides per tota la regió 

mediterránia i oest d'Asia, fins a l'Iran (DAHLGREI 8t ai., 1985). Hi lia espe

cies que es cultiven con ornaaentals i d'altres per l'obtenció d'extractes 

útils en medecina. 

2.1. Cnxus sativus L., Sp. Pl. 36 (1753) 

H.V.: safra 
2n= 24 (FEDOROV, 1974; KATHEV in TUTU & al., 1980) 

Especie d'origen desconegut (KATHEV, l.c), encara que FONT I QUER 

(1976) i KATHON (1981) la donen originaria del Próxlm Orient i encara 

segons diu DE CANDOLLE (1883) alguns autors la consideren nativa de Grecia 

i d'Itália. Es un triploide estéril que no es coneix en estat silvestre; és 

cultivat d'antic pels seus estils que donen el safra, especia utilitzada per 

donar gust i color al menjar, especialment a l'Asia occidental i al sud i 

oest d'Europa (DE CANDOLLE, l.c; KATHEV, l.c). També ha estat utilitzada des 

del punt de vista medicinal. A Espanya sembla que hi fou introduida pels 

árabs i segons FONT I QUER (l.c.) els terrenys dedicats al seu conreu han 

anat dlsminuint des de l'Edat Mitjana, al mateix temps que disminuía el seu 

consum. 

A Catalunya era una planta forga cultivada temps enrera i al segle 

passat i comengaments d'aquest és indicada cultivada i subspontánia ais 

horts. En l'actualitat és ben poc cultivada en comparado amb segles enrera 

i de vegades es troben restes de cultiu pero no pensem que sigui una 

especie naturalitzada. Al Prineipat la considerem subspontánia casual 

Peí que fa a Europa, MATHEV (l.c.) diu que persisteix en alguns horts 

abandonats pero que no sembla naturalitzar-se. 

Dades blbliográíiques i ¿'hecbarl 

COSTA, A.C. 1877; Cultivat abans a la Segarra (SAL?.!), quasi espontánia a 
alguns horts. 
VAYREDA, E. 1919-20: Subspontani a la Mare de Déu del lont, 
CADEVALL, J. et al. 1933; Cultivat 1 subspontani en algunes hortes. 
MASALLES, R.M. 1983; Blancafort, Pira i d'altres localitats de la Conca de 
Barbera exiteixen restes d'aquest conreu. 
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3. Freesia Ecklon ex Klatt 

Aquest genere compren unes 19-20 especies originarles de la Provincia 

del Cap, a l'Africa austral, on creixen des de les planes sorrenques i 

seques fins ais marges deis rius. A la seva área de distribució natural 

broten a la tardor (febrer-marg) i floreixen a l'hivern (juliol-agost) a 6-
102 C (DAHLGEE» & al., 1985; GILBERTSON-FERRISS, 1985; VALTERS & al., 1986). 

La majoria de freésies que es cultiven com ornamentáis són especies híbri

dos; les freésies van aparéixer a Europa vers 1759 i foren unes de les 

plantes ornamentáis mes populars durant la segona meitat del segle passat 

(GILBERTSON-FERRISS, l.c). 

3.1. Freesia refracta (Jacq.) Ecklon ex Klatt, Linnaea 34: 673 (1866) 

N.V.: freesia 
2n= 22-44 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria de l'Africa del sud (VALENTINE in TUTIN & al., 1980). 

Segans VALTERS & al. (l.c) aquesta especie és una de les menys atractives i 

menys cultivada; no obstant, s'ha usat molt en literatura degut a que s'ha 

confós amb d'altres especies. 

Sembla que la freesia mes cultivada en l'actualitat és F, x bybrida, 

especie d'origen hibrid a partir de diverses especies (GILBERTSON-FERRISS, 

l.c). Presenta una gran variabilitat de color de flor: blanc, groe, taronja, 

vermell, blau, violeta, etc, mentre que les especies silvestres solen ésser 

blanques o grogues. 

F. refracta és cultivada principalment per la seva flor ornamental i 

molt flairosa a comengaments de primavera. A mes de cultivada també l'hem 

trobada en estat subspontani a diverses localitats del Karesme, Barcelonés 

i Selva. Creix en indrets ruderals amb sol profund, húmic i humit, i també 

l'hem trobada al sotabose d'una pineda degradada. Al Principat cal conside

rar-la subspontánia i segons la classificacíó de KORNAS (1978) es tracta 

d'un epecófit. 

VALENTINE (l.c.) sois l'assenyala naturalitzada al SE de Franga. Ens 

consta subspontánia a Sicilia, Portugal (PINTO DA SILVA & PINTO DA SILVA, 

1952), a la Costa Blava francesa -on viu al sotabose d'alzines, d'oliveres i 

en llocs pedregosos- (ALZIAR, 1984), i al sud d'Austrália (MICHAEL, 1981). 



Dades propies 

BASCELOIES: Barcelona DF28, KABBSICB: Cabrils de Kar CF49, Sant Pol de Xar 
DG60, SBL7A: Blanes DG81. 

4. Iris L. 

Aquest genere compren unes 200 especies que presenten una amplia 

distribució per l'hemisferi boreal i amb un centre important a l'Asia (DAHL-

GREIf & al., 1985). 

4.1. Iris saraimica L., Sp. Pl. 38 (1753) 

S.V.: l l i r l blau 
2n= 22-44 (FEDOROV, 1974) 
2n= 36-44-48 (VEBB & CHATER in TUTIH & al., 1980) 

Especie d'origen desconegut. Es pensa que o bé és nativa de la part 

oriental de la regió mediterránia o bé és d'origen híbrid a partir d'espé

cies silvestres que creixen en aquesta regió (VEBB & CHATER, l.c.j MATHEV, 

1981). Es una planta cultivada d'antic en Jardinería i també ha estat uti

litzada com a medicinal i pels seus rizomes aromátics. Carlemany parla 

d'ella en les seves obres i diu que és cultivada com a medicinal ais Jardins 

de les clutats imperials, essent per tant, una de les plantes esteses de mes 

antic i naturalitzada en parets, murs vells, vores de llocs habitats i ruñes 

feudals d'Europa des de l'Edat Mitjana (KIRSCHLEGER, 1862; VALTER, 1926). 

QUER (1784) la indica molt cultivada ais Jardins a tota la Península en 

la seva época i els autars del segle passat i de comengaments d'aquest ja 

l'assenyalen naturalitzada. En l'actualitat, el l l i r l blau compren una gran 

quantitat de culti-vars que son plantades ais Jardins i alguna vegada es 

troben escapades. L'espécie la considerem naturalitzada en marges de con

reus, murs, parets velles, vores de camins, etc. gairebé sempre aprop deis 

nuclis habitats. Es fa tant en localitats de térra baixa com de l'estatge 

monta, presentant una distribució dispersa per pr&ctlcasent tot el país. 

VEBB & CHATER (l.c.) la indiquen naturalitzada a gran part d'Europa, i 

també ho és al sud deis Estats Units (CASSIDY & LEHHEGAR, 1985). 

Dades bibliográfiques .1 d'herbari 

COMPAHYO, L. 1864: Departament deis Pirineus Orientáis. 
COSTA, A.C. 1877: Montserrat, Manresa, Cardona, Berga, Montseny, Olot, cap a 
Balaguer, etc. 
BARRERA, J. 1884: Teiá. 
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GAUTIER, G. 1898: Departament deis Pirineus Orientáis. 
FREIXAS, F. 1903: Sitges. 
MARCET, A. 1904a: Santa Cecilia de Montserrat. 
CODINA, J. 1908: La Cellera. 
COUSTURIER, P. & GANDOGER, M. 1913: Andorra. 
FONT I QUER, P. 1914: Manresa, Montserrat. Sallent (SALLENT). 
VAYREDA, E. 1919-20: Mare de Déu del Mont. 
CADEVALL, J. et al. 1933: Sant Salvador, cap a la Puda. 
BOLOS, A. & O. DE 1950: Barcelona (SENNEN). 
FONT I QUER, P. 1950: Balneari de Cardó. 
ESTEVE, F. 1955: Castelló. 
MONTSERRAT, P. 1962: Sant Vicen? de Montalt, Arenys de Munt, Canet, Sant 
Pol, Vallgorguina, Montnegre BC 622338. Calella (CUNI), Mataró (SALVARA). 
VIVES, J. 1964: Berga, la Coma. 
MALAGARRIGA, H.T. 1971: Tarragona (GIBERT). 
MASCLANS, F. & BATALLA, E. 1972: Entre la Riba i Alcover. 
LLANSANA, R. 1976: Rodalies del Monestir de les Avellanes CG13. 
MOLERO, J. 1976: La Venta d'en Pubill, Cornudella, Ulldemolins, Margalef, la 
Bisbal de Falset, la Figuera, Scala-Dei, Torroja, Porrera, etc. 
FOLCH, R. 1980: Rodalies de les poblacions de la zona compresa entre la 
riera d'Alforja i el riu Ebre. 
BALADA, R. 1981: Cami de Gil BF90. 
MASALLES, R.M. 1983: Vimbodi CF38, Blancafort CF48, Sarral CF59. 
ROMO, A. 1983: Rodalies d'Ager CG15 i de Vilanova de Meiá CG35. 
VIGO, J. 1983: Vora Toses, Plañóles, Ventola, Ribes, Rialb, Pardines. DG18-28-
38. 
GIRBAL, J. 1984: Rocacorba, Celrá, Costa-Roja, Terradelles. Girona (PLA). 
NINOT, J.M. 1984; Sobre Estáis, Coll, Cardet, sobre Eiran, Sarais, Durro, 
sobre Durro. CHlO-20-41. 
CARRERAS, J. 1985; Sort CG49, Seix i Castellbó CG69. 

BC 135930, Cap de Sant Sebastiá (Empordá), 27-11-1955, A. & O. DE BOLOS. 

Pades própies 

ALTA RIBAGOR<ÍA: Prop de Llesp CHiO -I.Soriano-, ALT PENEDES: 
Sant M a r t í Sarroca CF88, ALT EHPORDA: Figueres DG97, V i l a 
juiga EG06, Portbou EGi9, ANDORRA: Andorra l a V e l l a CH70, 
Les Escaldes CH80, ANOIA; La Panadella CG60, E l s Prats de 
Rei CG7i, Calaf CG72, Sant Genis CG60, El Bruc CG90, ALT 
URGELL: Basse l l a CG55, Ogern CG65, O r g a n y á CG67, A d r a é n 
CG78, Montferrer CG78, Ca s t e l I c i u t a t CG79, BAGES: Colonia 
V a l l s CG93, La Coromina CG93, S ú r i a CG93, Cardona CG94, 
Honistrol de Montserrat DGOO, Manresa DGOi, Sant Vicenq de 
C a s t e l l e t DGOi, Manresa DG02, La Rovirola DG13, BAIXA RIBA-
GOR<tA: Tolba BG96, BAIX CAHP: Riudoms CF35, BAIX EBRE: 
Roquetes de Mar BF82, L'Aldea BF91, L'Ametlla CFi2. BERGUE
DA: Salses CG97, Berga DG06, B A R C E L O N É S : Barcelona (Mont
juic) DF27, Barcelona (Tibidabo) DF26, V a l l v i d r e r a DF28, 
BAIX LLOBREGAT: Ga v á DFi7, CONCA DE BARBERA: Barbera de l a 
Conca CF56, GARRAF; Sitges DF06, GARROTXA: Olot DG56, Mieres 
DG76, Besalú DG77, HARESHE: Sant Andreu de Llavaneres DG50, 
Caldetes DG60, Canet de Har DG60, Sant Iscle de Valí al ta 
DG60, Sant Pol de Har DG60, NOGUERA: El Poal CG21, OSONA: 



Balenyá DG32, Hont-rodon DG33, Vinyoles d'Orls DG35, Vila
drau DG43, PALLARS JUSSA: Prop deCabdella CH30 -I. Soriano-, 
PALLARS SOBIRA: Esterri de Cardos CH51, Lladorre CH52, RIBE
RA D'EBRE: El Cardó BF93, Benissanet CF04, SEGRIA; Almatret 
BF87, SOLSONES; Entre Tora de Riubregós i Ardévol CG73, 
SEGARRA; Llor CG52, Entre Salvanera 1 Sanatija CG53, Vicfred 
CG52, SELVA; Arbúcies DG52, Hostalric DG62, Hostalric DG72, 
Blanes DG81, Tossa de Mar DG91, TERRA ALTA: Horta de Sant 
Joan BF73, Batea BF75, Entre Horta de Sant Joan i Prat de 
Comte BF84, VALLES ORIENTAL: L'Ametlla del Valles DG3i, 
Granollers DG40, Cardedeu DG41, VALLES OCCIDENTAL: Rubí 
DF19, Sabadell DF29, Sant Cugat del Valles DF29, Monteada i 
Reixac DF39, Santa Maria de Monteada DF39, Terrassa DGIO, 
Sabadell DG20. 

XC7I. JUICACEAB 

Familia formada per 8-9 generes i unes 400 especies d'ámplia 

distribució, pero sobretot de les zones temperades fredes (HEYVODD, 1985; 

DAHLGREIT & al., 1985). Algunes especies s'utilitzen en cistelleria i d'altres 

com ornamentáis. 

1. Juncus L. 

Aquest genere compren al voltant de 25 especies d'ámplia distribució 

(DAHLGREH 8» al., 1985). 

1.1. /uncus teni/is Villd., Sp. Pl. 2; 214 (1799) 

=JuBCUS macer S.F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2; 164 (1821) 
=Juncus aiTlstatus Link, Enum. Hort. Berol. 1; 306 (1821) 
=Juncus gesnerl Sm., Engl. Fl. 2; 167 (1824) 
2n= 32 (FEDOROV, 1974); 2n= 84 (SHOGERUP in TUTIH & al., 1980) 

Especie originaria de la part temperada d'América del nord (SHOGERUP, 

l.c; PARROT, 1947). Segons FOURHIER (1932) es va trobar per primer cop a 

Europa a Anglaterra al segle XVIII, i no es va retrobar fins el 1883. Al 

continent es coneix de Franga des de 1820, Bélgica des de 1826, Alemanya 

des de 1834 i Austria des del 1851 (FOURHIER, l.c; PARROT, l.c). 

A Catalunya aquesta juncácia s'íia trobat durant la segona meitat 

d'aquest segle a la Cerdanya i recentment a l'Alt Empordá i també a Andor

ra. Es una planta forga rara que creix en indrets humits poc o molt aixa

fats, prats, depressions, etc Es una especie naturalitzada i atenent a la 

classificació de KORHAS (1978) es tracta d'un hemiagriófit i d'un epecófit. 
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De la Península ens consta d'Astúries, Madrid i Galicia (MAYOR & al., 

1977; FERHAHDEZ, 1982). SKOGERUP (l.c.) l'assenyala de marges de camins 

d'ambients oberts i humits, mentre que diu que és rara en prats humits. 

Segons aquest autor és ámplieunent naturalitzada principalment al nord, 

centre i oest d'Europa: Austria, Agores, Bélgica, Gran Bretanya, Irlanda, 

Bulgaria, Txecoslováquia, Hongria, lugoslávia, Polonia, Rússia, Suécia, 

Horuega, Dinamarca, Pa'isos Baixos, Franga, Alemanya, Suissa, Espanya i 

Italia. També es troba naturalitzada a l'Argentina, üruguai, Xina, Japó, 

Australia i lova Zelanda (HAFLIGER & al., 1982). 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

BOLOS, A. & O. DE 1961: La Cerdanya, Bolvir BC 646986, BC 149110. 
BOUCHARD, J. 1981: Andorra. 
BLA5CHE, C. & al., 1984: Requesens DG99. 

BC 62969, La Cellera, J. CODINA, 14-VI-1920. 

BC 646986, Brangolí DHIO, lO-IX-1983, O. DE BOLOS & M. MASCLANS 

XCVII, LILIACBAE 

Familia de distribució quasi cosmopolita que compren uns 220-250 

generes i 3500 especies (HEYVOOD, 1985; VALTERS & al., 1986). Moltes d'a

questes especies són molt utilitzades com a plantes ornamentáis i com a 

hortallsses o medicináis. Aquesta familia és molt amplia i es caracteritza 

per una gran diversitat morfológica; la seva taxonomía sempre ha estat 

controvertida i hi ha diversos punts de vista de com s'ha de considerar. 

Recentment alguns autors han proposat de dividir-la en una serie de petites 

famílies de manera que, segons els autors, existeixen diverses classifica

cions. Nosaltres la considerem en sentit ampli. 

1. AUíua L. 

Genere format per unes 400-600 especies natives principalment de les 

regions temperades de l'hemisferi nord; mes de 110 especies es troben a 

Europa, la majoria al voltant de la regló mediterránia, d'altres es troben a 

Asia i a América del nord (BAILEY, 1976; MACCOLLUM, 1976; DAHLGREN & al., 

1985). La majoria es caracteritzen per una flaire característica a a l l . 

Algunes especies s'utilitzen com hortallsses. 
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1.1. Allíum panículatua L. subsp. fusctm (Valdst. & Kit.) Arcángel!, Comp. Fl. 

Ital. ed. 2: 136 (1694) 

=Aniusi fuscum Valdst. & Kit. 
2n= 16 (FEDOROV, 1974); 2n= 16-32 (STEARI in TUTIlí & al., 1980) 
2n= 32 (JOHHSOH, 1982) 

Especie originaria del SE d'Europa, des de Eománia fins a Grecia i 

lugoslAvia (STEARH, 1978; STEARI in TUTIH & al., 1980). La subsp. panicu-

latum presenta una amplia distribució per Europa, al nord fins el HC de 

Franca i cap a l'est fins el SE de Txecoslováquia i el centre de Rússia. 

Segons STEARH (l.c.) la subsp. paniculatum creix de forma natural a 

(^talunya, mentre que la subsp. fuscum hi és adventicia. A l'herbari de 

l'Instltut BotAnic de Barcelona hem trobat nombrosos plecs d'aquesta subs

pécie determinats com A. paniculatum. Hosaltres hem recol.lectat aquesta 

subspécie en indrets ruderals del Haresme i del Valles Oriental. Floreix i 

fructifica a l'estiu. Al Principat cal considerar-la com una especie adven

ticia i segons la classificació de KORHAS (1978) es tracta d'un epecófit. 

STEARH (in TUTIH & al., 1980) no l'assenyala adventicia d'enlloc 

d'Europa. 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

BC 603342, Alella, 15-VII-1922, ex herb. J.M. BARHADES. 
BC 622405, Argentona, 27-V1-1944, P. MOHTSERRAT. 
BC 622408, vers Mataró, 18-VI-1945, P. MOHTSERRAT. 
BC 622407, Santa Agnés de Malanyanes, 5-VII-1947, P. MOHTSERRAT. 
BC 102486, Valldoreix, 18-VII-1947, A. S O. DE BOLOS. 

Dades,praplea 

MARESME: El Masnou DF49, VALLES ORIEITAL: La Garriga DG41. 

1.2. AlMua sativua L., Sp. Pl. 296 (1753) 

H.v: all 

2n= 16 (FEDOROV, 1974; MACCOLLUM, 1976) 

Especie probablement originada a partir á'A. langicuspis Regel, nativa 

d'Asia central (STEARI, 1978). Ha es coneix en estat silvestre 1 segons 

VAVILOV (1949-50) el seu centre primar! de domesticació es troba a l'Asia 

central. Es una especie cultivada de molt antic i va arribar al Próxim 

Orient fa almenys 4000 anys (FOHT I QUER, 1976), mentre que a Egipte es 

coneix de fa uns 5000 anys (STEARH, l.c). 
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Aquesta especie sempre havia estat observada pels nordics amb descon

fianza i amb despreci i era considerat com un additiu tipie deis pobles del 

voltant de la mediterránia. En l'actualitat i com a resultat de la interna-

cionalització de la cuina és menjat a prácticament tot el món i és cultivat 

a la regió mediterránia, des del Próxim Orient fins l'India, Asia tropical, 

Xina i Japó (LAHGER & HILL, 19B2; HAKAKURA, 1985). 

A Catalunya és una especie molt cultivada ais horts i alguna vegada es 

troben exemplars escapats de conreu. El seu estatus dins la flora catalana 

és de subspontani casual i un ergasiofigófit segans la classificació de 

KORHAS (1978). 

STEARH (in TUTIH & al., 1980) sois l'assenyala Ampliament cultivat al 

sud d'Europa com a aromatitzant. 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

COSTA, A.C. 1877: Cultivat i subspontani a Catalunya. 
CADEVALL, J. et aJ. 1933: Cultivat i subspontani ais horts. 
BOLOS, A. & O. DE 1950: Cultivat i subspontani a Barcelona (SEHHEH). 

2. Aloe L. 

Aquest genere compren unes 200-330 especies natives, la majoria, de 

l'Africa del sud, no obstant, n'hi ha per tot África, Madagascar i sud de la 

Peninsula Arábica (DAHLGREH & al., 1985; VALTERS & al., 1986). Moltes espe

cies es cultiven com ornamentáis en regions cálides i temperades cálides. 

La seva taxonomía és dificil, ja que hi ha molts hibrids naturals i també 

artificiáis intragenérics i intergenérics amb el genere Gastería; a mes, 

moltes vegades les formes cultivades son diferents de les formes silves

tres. Les especies d'aquest genere contenen cél.lules que secreten antraqui-

nones i d'altres substancies colorejades; el contingut cel.lular coagulat i 

formant una massa de color fose i amau-ga, el séver, ha estat utilitzat 

d'antic com estomacal i purgant (DAHLGREH & al., l.c; CHITTEHDEH, 1986). 

Alguns autors Incloen aquest genere dins la familia de les Asfodelácies. 

A Catalunya es troben algunes especies d'áloes escapades de conreu. De 

moment sois hem conseguit identificar A. saponaria, mentre que les altres 

son molt variables i és possible que es tracti d'hibrids intra o interes

pecif ics. 



2.1. Aloe saponaria (Aitón) Hawort., Trans. Linn. Soc. 7: 17 (1804) 

=Aloe aaculata All., Auct. Syn. Stirp. Horti Taur. 13 (1773) 
=Álae uabellata DC. 
=Aloe latifolia Ha», 
=Aloe disticba Miller 

áloe 
2n= 14 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria de l'Africa del sud, de la Provincia del Cap i de 

Hatal, que segons CHITTEHDEH (l.c.) és un deis áloes introduits a Europa de 

nés antic. FOURHIER (1951-52) dona el 1725 coa any d'introducció al con

tinent. 

Es una especie forga cultivada ais Jardins de les regions mes eálides i 

temperades del Prineipat, especialment per les seves fulles i per la seva 

floració. Es troba també escapada de conreu en talussos sobre el mar, vores 

de camins, talussos de rieres, etc. en localitats situades en les comarques 

del Maresme, Alt Empordá 1 Baix Emparda, A Catalunya la considerem una 

especie naturalitzada encara que de distribució localitzada; atenent a la 

classificació de KORHAS (1978) es tracta d'un epecófit i d'un hemiagriófit. 

Floreix a comengaments de primavera i fructifica tot seguit. 

VEBB (in TUTIH & al., 1980) la indica escapada l potser naturalitzada 

en localitats costeres del SE de Franga o del HE d'Espanya. 

Dades bibliográfiques 1 d'herbari 

COLMEIRO, M. 1846: Subspontánia prop del port de Barcelona. 
SEHHEH, Fr. 1912: (sub A. umbellata') Castelldefels, Barcelona. 
CADEVALL, J. et aJ. 1933: <sub A. vulgaris) Castelldefels. 
BOLOS, A. & 0. DE 1950: (sub A. uabellata) Gavá, vers l'Estany de la Murtra. 
Barcelona. 

Dades própies 

ALT EMPORDA: Sant Climent Sescebes DG99, BAU EMPORDA: Calella de 
Palafrugell EG13, MARESME: Premia de Dalt DF49, Vilassar de Mar DF49, Sant 
Andreu de Llavaneres DG50. 

3. Asparagvs L. 

Aquest genere compren unes 300 especies d'ámplia distribució al Vell 

Món, especialment per la regió mediterránia, África i part d'Asia (VILLIS, 

1980; DAHLGREH & al., 1985). Algunes especies teñen interés com hortalisses 
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o bé com a plantes ornamentáis. DAHLGREN & al. (l.c.) la inclouen dins la 

familia de les Asparagácies. 

1.1. Asparagus denslflarvs (Kunth) Jessop., Bothalia 9: 65 (1966) 

=Asparagus sprengeri Regel.Act. Hort. Petrop. 11: 302 (1890) 
N.V.: esparaguera de jardi 
2n= 60 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria de l'Africa del sud i introduida a Europa peí seu 

cultiu com ornamental l'any 1890 (FOURNIER, 1951-52; DAHLGREN & al., 1985). 

A Catalunya és forga cultivada la var. sprengeri en zones temperades i 

cálides i sovint creix subspontánia de forma epífita en palmeres i també en 

erms i jardins. Ens consta en aquest estat a la ciutat de Barcelona (DF28-

38) i al Maresme, a Sant Andreu de Llavaneres (DG50). Al Principat la con

siderem subspontánia i un epecófit segons la classificacíó de KORNAS 

(1978). 

No apareix a Flora Europaea i sois ens consta espontaneitzat a Italia 

(VIEGI & al., 1974). 

1.2. Asparagus setaceus (Kunth) Jessop., Bothalia 9: 51 (1966) 

=Asparagus pluaosus Baker 

N.V.: esparaguera fina 
2n= 20 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria de l'Africa del sud i introduida a Europa com a 

planta de jardí l'any 1876 (FOURNIER, 1951-52). 

A Catalunya és principalment una especie cultivada pels viveristes per 

acompanyar els rams de flors. Sois l'hem trobada escapada de conreu al 

Maresme, a Sant Andreu de Llavaneres (DG50) i a Premia de Dalt (DG50); en 

ambdós casos creixia de forma abundant enfilada per damunt d'arbres, d'un 

garrofer 1 d'un xiprer. Al Principat la considerem subspontánia casual i 

atenent a la classificacíó de KORNAS (1978) es tracta d'un ergasiofigófit. 

Tampoc apareix a Flora Europaea i no ens consta subspontani ni 

naturalitzat enlloc. 

4. Eeaaerocallis L. 

Aquest genere compren 15-16 especies natives principalment de les 

regions temperades d'Asia (DAHLGREN & al., 1985; VALTERS & al., 1986). La 

classificacíó de les diferents especies és difícil ja que nombroses plantes 
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cultivades i naturalitzades son híbrids seleccionats de parentiu desconegut 

(VALTERS & al., l.c). Algunes especies teñen interés com ornamentáis. 

4.1. Heaertjcallis fulva (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 462 (1762) 

2n= 22, 33 (STOOT, 1931j 1932) 

Especie probablement originaria de la Xina (VEBB in TUTIN & al., 1980). 

VILKINS (1985a) diu que el poblé xinés menjava aquesta especie i pels es

crits antics es pot saber el lloc exacte on creix silvestre, a la regió de 

Vei. Aquesta especie és molt variable 1 se sap que plantes silvestres que 

mostren un gran nombre de petites variacions pero que s'inclouen totes dins 

d'aquesta especie s'han trobat a diverses localitats de Xina i Japó (STOÜT, 

1932). 

El nombre cromosómic normal o mes corrent d'aquesta especie és 2n=22, 

pero alguns clons de plantes cultivades o escapades de jardí son 2n=33, i 

en algunes d'aquestes hl ha una considerable variado cromosomática. Sembla 

que la planta ornamental cultivada i descrita per Linné com H. fulva és un 

triploide totalment autoincompatible, de manera que és probable que totes 

les plantes naturalitzades a Europa siguin triploides estérils (STOUT, l.c; 

VEBB, l.c). Es propaga via vegetativa mitjaníjant rizomes des de fa mes de 

350 anys i no s'observa cap pérdua en el vigor vegetatiu. No produeix mal 

llavors provinents d'autopol.linització, encara que de vegades se'n poden 

obtenir per pol.linització creuada (STOÜT, 1931). A Europa es cultiven al

menys dos clons diferents: "Europa" cultivat des de 1576 i "Maculata" des de 

1897 (STOUT, 1932). KIRSCHLEGER (1862) diu que possiblement la seva intro

ducció a Alsácia es va produir a comengaments del segle XVII i la indica 

establerta aprop deis castells. 

A Catalunya és una planta cultivada tant en jardins de térra baixa com 

de muntanya. L'hem trobada en estat subspontani en marges de torrents, 

vares de camins 1 erms humits a les comarques de la Selva, la Garrotxa i la 

Cerdanya. Floreix a l'estiu. De moment a Catalunya la consideren subspon

tánia, pero és probable que en pocs anys el seu estatus sigui de naturalit

zada. Segons la classificació de KORNAS (1978) es tracta d'un hemiagriófit i 

d'un epecófit. 

VEBB (l.c) l'assenyala ampliament naturalitzada, especlalament a Europa 

central, en prats humits, marges de rius i en hábitats oberts i rocosos: 

624 



Austria, Txecoslováquia, Rússia, Romanía, Hongria, Alemanya, Suissa, Italia, 

Franca i de forma dubtosa a lugoslávia. 

Dadffs blbllngrAfiques 1 d'hprbarl 

COMPANYO, L. 1664: Roques vora Cotlliure. 

CADEVALL, J. et al. 1933: Cultivat i subspontani prop deis indrets babitats. 
GIRBAL, J. 1984: Bescanó, vores del Ter. 

BOU, J. 1985: Vores del riu Amera, vers l'embassament de Boadella. 

Dades própies 
BAUA CBRDAJYA: aprop de Martinet CG99, GAEEOTIA: Olot DG56, Mieres DG76, 
SELVA: Arbúcies DG62. 

5. Hyacintbus L. 

Aquest genere compren unes 30 especies natives sobretot de la part 

oriental de la regió mediterránia i , secundariament, de l'Africa tropical i 

austral (REES, 1983). 

5.1. HyaclDtbus orientalis L., Sp. Pl. 316 (1753) 

N.V.: jacint 

Especie originaria del SV d'Asia i introduida a Europa peí seu cultiu 

com ornamental a mitjan segle XVI (HEYVOOD & REGUEIRO in TUTIN & al., 1980; 

REES, l.c). 

Les nombroses culti-vars de diversos colors plantades per la seva flo

ració primarenca i fragant son plantes millorades, ja que en estat silvestre 

aquesta especie és una miniatura delicada, de tija frágil, flors petites de 

color blanc, blau i porpra, i bulb poc voluminós. 

Es una especie que fou cultivada ais jardins temps enrera, encara que 

en l'actualitat torna a ésser molt buscada, principalment com a planta d'in

terior a la qual es sotmet a una floració forgada mes primarenca. De vega-

des es troben exemplars escapats a partir d'antics conreus. A Catalunya 

MARCET (1952) l'indica subspontani aprop d'una ermita del massís de Mont

serrat. Al Principat la considerem una especie subspontánia casual i un 

ergasiofigófit segons KORNAS (1978), 

HEYVOOD & REGUEIRO (l.c.) l'assenyalen naturalitzat a la regió medi

terránia: Franca, Italia, Sardenya, Sicilia i lugoslávia. 
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DariRS b i b l i o g r á f i q u e s 1 d'herbarl 

MARCET, A. 1952: Ermita de Sant Salvador (COMPAHYO & M. ARCHS). 

6. Lílitm L. 

Genere format per unes 75 etspécíes d'ámplia distribució per l'hemisferi 

boreal (DAHLGREH & al., 1985). Algunes especies son cultivades com a plantes 

de Jardí. 

6.1. LiJiua candidu» L., Sp. Pl. 302 (1753) 

H.V.: Iliri blanc 

2n= 24 (FEDOROV, 1974; MATTHEVS in TÜTIH & al., 1980) 

Especie originaria del SE d'Europa i del SV d'Asia, des de Grecia fins a 

Siria (MATTHEVS, l.c). Segons FOURHIER (1951-52) fou introduit a Europa 

occidental vers 1596. De les seves flors, grans i aromátiques, se n'extreu 

un oli essencial utilitzat en perfumería. 

A la Península es coneix cultivat ais Jardins al segle XVIII (QUER, 

1784) i en l'actualitat encara ho és. CADEVALL S¡ al. (1933) l'assenyalen 

subspontánia en alguns camps i vinyes de Catalunya a la primera meitat 

d'aquest segle. Hosaltres sois la coneixem escapada de conreu en un marge 

de camí de la comarca del Bages, a Sant Viceng de Castellet (DGOl). El seu 

estatus a Catalunya és de subspontánia casual i és un ergasiofigófit segons 

la classificació de KORHAS <1978). 

MATTHEVS (l.c.) la indica naturalitzada procedent de Jardins a la regió 

mediterránia: Albania, Sardenya, Sicilia, Italia, Oirsega 1 Franga. 

Dades bibliográfiques 1 d'herbari 

CADEVALL, J. et al. 1933; Cultivada i subspontánia a Catalunya. 

7. Watbosamlua Kunth 

Genere americá amb unes 18-20 especies natives des del sud i HE 

d'América del Hord fins a Xile i Argentina, amb l'área de máxima diversitat 

a Uruguai i a la mesopotámia argentina (GUAGLIAHOHE, 1972; DAHLGREH & al., 

1985; VALTERS & al., 1986). 
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7.1. Watboscardum Inodanm (Aitón) Hicbolson, 111. Dict. Gard. 3: 457 (1885) 

=AUiua fragrans Vent., Hort. Cels.: 26 (1800) 
=Allium odorua auct. hisp., non L. 
=AUiua g-raciJe Dryand. in Alton, Hort. Kew. 1: 429 (1789) 
=Alllua inodarua Alton, Hort. Kew. 1: 427 (1789) 
=Fotboscordua fragrans (Vent.) Kunth, Enum. Pl. 4: 461 (1843) 
=Notboscordum gracile (Aitón) Stearn 
N.v.: all d'olor 
2n= 16-22-24 (FEDOROV, 1974); 2n= 18 (STEARN in TUTIN & al., 1980). 

Especie originaria de la part temperada i cálida d'América del sud 

(STEARN, l.c). Es coneix introduida com a planta ornamental des de 1700 a 

Anglaterra (GUAGLIANONE, l.c). 

Es coneix de mitjans del segle passat de Sevilla i ATERIDO (1903) ja la 

indica naturalitzada a la Península Ibérica a comengaments de segle. En 

l'actualitat no és una especie gaire cultivada i es troba naturalitzada en 

jardins, marges de camins, escossells d'arbres, gespes, erms, etc., prin

cipalment en la part litoral del centre de Catalunya. Floreix a la primavera 

i fructifica tot seguit. Malgrat que la seva flor faci olor sovint és con

siderada com una mala herba ja que és molt difícil d'eradicar• i s'estén mit

jangant bulbs i també per llavors. Segons la classificacíó de KORNAS (1978) 

es tracta d'un epecófit. 

STEARN (l.c.) l'indica naturalitzat en camps del SW d'Europa: Agores, 

Franga, Portugal, Espanya i Sicilia. Ens consta introduida a Nova Zelanda 

(RAHMAN, 1982), América del nord i central, África del sud, Japó, Corea, 

Indonesia i Nova Zelanda (HAFLIGER & al., 1982). 

El nom válid d'aquesta especie és forga controvertit. WALTERS & al. 

(l.c.) consideren que ha d'ésser S. gracile (Alton) Stearn. 

Dades bibliográfiques 1 d'herbari 

FONT I QÜER, P. 1918: Barcelona BC 62523. 
SENNEN, Fr. 1929a: (sub S. fragrans) Barcelona BC 76928. 
CADEVALL, J. et al. 1933: (sub Allium odorvm) Terrassa, Barcelona! (COSTA). 
BOLOS, A. & O. DE 1950: (sub N. fragrans) Barcelona! (BATALLA & MASCLANS) i 
rodalies. 

BC 622772, Barcelona, VIII-1908, LLENAS. 
BC 62365, la Cellera, 26-IV-1920, J. CODINA. 
BC 125410, BC 125414, BC 125411, Vilamajor, sense data de recol.lecció, Sra. 
GALLARDO. 
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Dades proples 

áLT EMPORDA: Perelada EG08, BAU PEIBDES: Coma-ruga CF76, BARCELOIES: 
Barcelona DF28, Barcelona DF38, GARRAF: Vilanova i la Geltrú CF96, GIROIES: 
Bescanó DG74, MARESME; Vilassar de Mar DF49, Sant Andreu de Llavaneres 
DG50, Sant Pol de Mar DG60, Calella DG70, SELVA: Hostalrie DG52, Blanes 
DG81. 

6. Ornitbogaltm L. 

Aquest genere compren unes 100 especies natives deis indrets árids, 

estepes i prats del Vell Món, Europa, Asia i África CDAHLGREI & al., 1985). 

Aquests autors inclouen aquest genere dins la familia de les Hiacintácies. 

8.1. OrnithogalWM arabícum L., Sp. Pl. 307 <1753) 

2n= 36-38-50 (FEDOROV, 1974). 

Especie originaria de la regló mediterránia i de Portugal (ZAHARIADI in 

TUTU S al., 1980). 

A Catalunya aquesta especie hi sembla introduida i accidental. S'ha tro

bat en llocs pedregosos i sorrencs del Valles Occidental, Segriá i Barcelo

nés. Les citacions que fan referencia a aquesta especie son totes del segle 

passat o de comencaments d'aquest. Per aquest motiu pensem que a Catalunya 

cal considerair-la com una especie adventicia efímera i un efemerófit segons 

la classificació de KORNAS (1978). 

ZAHARIADI (l.c.) la indica nativa a Espanya i sois l'assenyala intro

duida a Franca. 

Dades bibliográfiques 1 d'herbari 

WILLKOMM, M. & LAHGE, J. 1861: Pirineus catalans (COLMEIRO). 
CADEVALL, J. et ai. 1933: Terrassa. Voltants de Lleida (GOHZ.), prop de 
Barcelona (COSTA). 

9. Tulipa L. 

60-100 especies distribuides des de la part occidental d'Europa fins 

Asia; el centre de dlversiflcació mes important es troba a les parts central 

i occidental d'Asia (DAHLGREH & al. 1985). Algunes especies teñen molt 

interés peí seu cultiu com a plantes ornamentáis. 
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9.1. Tulipa clusiana DC. in Redouté, Liliacées 1: t. 37 (1802) 

2n= 24-48-60 (FEDOROV, 1974) 

2n= 48-56 (GREY-VILSON & MATTHEVS in TUTIN & al., 1980) 

Especie originaria de la regló situada entre l'Iran 1 la part nord del 

Pakistá (GREY-VILSON & MATTHEVS, l.c.) i es coneix introduida a Europa com 

a planta ornamental a comengaments del segle XVII. 

CADEVALL & al. (1933) l'assenyalen d'alguns camps i vinyes del Valles 1 

del Bages. En l'actualitat és molt poc cultivada i no la coneixem en estat 

subspontani. Pensem que el seu estatus a Catalunya és de subspontánia ca

sual i un ergasiofigófit segons KORNAS (1978). 

GREY-VILSON & MATTHEVS (l.c.) l'assenyalen naturalitzada a la part me

ridional d'Europa: Franga, Espanya, Portugal, Italia i Grecia. 

D«dPs h i b l i n g r á f i g u s s 1 d'herbari 

CADEVALL, J. et al. 1933: Terrassa, Manresa. Boscos de Ceret (COMPANYO ex 
VAYREDA). 

XCVIII. lAJADACEAE 

Petita familia monotipica de plantes aquátiques amb distribució 

subcosmopolita (HEYVODD, 1985; DAHLGREN & al., 1985). Algunes especies 

s'utilitzen com ornamentáis en aquaris. 

1. Majas L. 

Aquest genere compren unes 40-50 especies origináries de les aigües 

dolces o salabroses eálides i fredes del món i amb una gran diversitat a 

les regions tropicals i subtropicals (HEYVOOD, l.c; DAHLGREN & al., l.c; 

HAYNES, 1979). 

1.1. lajas gracilliaa (A. Braun ex Engelm.) Magnus, Beitr. Kenntn. Gatt. 

Najas 24, 45 (1870) 

=NaJas indica (Villd.) Cham. var. gracillima A.Braun ex Engelm. in A. 
Gray, Man. Bot. ed. 5: 681 (1868) 
2n= 12-24-36 (FEDOROV, 1974) 

L'área de distribució original d'aquesta especie sembla que es troba a 

l'est d'América del Nord (DANDY in TUTIN & al., 1980; HAYNES, 1979), encara 

que segons COOK (1973) el seu auténtic origen és dubtós ja que també es 

troba de forma abundant al Japó. 
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Aquesta naiadácia viu a l'est d'América del Nord en aigües netes. No 

tolera la pol.lució i esdevé rara degut a la gradual degradado deis llacs i 

corrents d'aigua petits, essent substituida per JIT. minar, especie eurosi-

beriana que está envaint aquesta zona del Nou continent des de fa mes de 60 

anys, aprofitant l'eutrofització de l'aigua (HAYNES, l.c). 

A Europa es coneix de mitjans d'aquest segle deis arrossars del nord 

d'Itália (KOCH, 1954) i mes recentment s'ha trobat a la desembocadura del 

Roina, al SE de Franca (KOLINIER, 1960). A Catalunya aquesta delicada 

herbeta es va observar per primer cop a l'estiu de 1982. FARRAS (1984) la 

va recol.lectar a l'Alt Empordá, ais arrossars de (^stelló d'Empúries; no 

obstant, creiem que possiblement fa mes anys que es troba al país i que 

abans havia estat confosa amb R. minar, especie aurasiática molt comuna ais 

arrossars catalans. També pensem que aquesta adventicia americana no ha 

vingut directament d'América, sino que probablement prové deis arrossars 

d'Itália o bé del SE francés, essent els ocells migradors el vector de 

transport. L'any 1964 estudiant els arrossars del delta de l'Ebre també la 

várem trobar de forma abundant i acompanyada de JIT, minar. S, gracillima 

floreix i fructifica al mes de Juliol, un xic abans que N. minar. Caldrá 

estudiar la resta deis arrossars de la Península Ibérica per a veure si Ja 

s'hi troba o bé si és capa? d'arribar-hi. 

DANDY (l.c.) sois la indica extensament naturalitzada ais arrossars del 

nord d'Itália. A mes d'Itália (KOCH, l.c; COOK, 1973) i de Franca (MOLINIER, 

l.c) també és una mala herba comuníssima ais arrossars del Japó i de Corea 

(TRIEST, 1986). 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

FARRAS, A. 1984: Castelló d'Empúries EG07. 

Dades própies 

MOITSIAIES: L'Encanyissada CFOO. 

XCn. POACEAB (GEAMIIEAE) 

Familia cosmopolita formada per uns 650 generes i al voltant de 9000 

especies (HEYVOOD, 1985). Económicament és la familia mes important, ja que 

compren tots els cereals, produeix la part mes important de sucre del món, 

serveix de pastura a nombrosissims animáis doméstics i salvatges i , a mes, 

també hi ha algunes especies que s'utilitzen com ornamentáis. 
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1. Arundo L. 

Aquest genere compren 3 especies segons CLAYTON 8i RENVQIZE (1986) o 

bé 12 segons DAHLGREIT & al. (1985), originarles del continent eurasiátic. 

1.1. Arundo donax L., Sp. Pl. 81 (1753) 

=Arundo máxima Forskal 
=>lruDdo sativa Lam., Fl. Fr,, ed. 1,3: 472 (1778) 
=Arundo glauca Bubani, Fl. Pyr. 4: 303 (1901) 
=Scolochloa arundinacea Mert. & Koch, Deutschl. f l . 1: 539 (1823) 
=Scolochloa donax (L.) Gaudin, Fl. Helv. 1: 2020 (1828) 
=Donax arundinaceus Pal., Agrost. 161 (1812) 
=Donax'Sativa Presl., Cyp. et Gram. Sic. 32 (1820) 
=Donax donax Aschers. et Graebn., Fl. Nordost, Flachl. 1: 101 (1898) 
H.v.: canya 
2n= 60, >100, 110 (FEDOROV, 1974) 

Especie probablement originaria del centre i sud d'Asia (TUTIH in TUTIH 

& al., 1980). L'área de distribució original d'aquesta especie no es coneix 

amb seguretat. El Dr. T. Hunotani, del Kuseu d'História Hatural d'Osaka, ens 

va escriure dient que al Japó hi és una especie forga freqüent, pero que és 

possible que A. donax inclogui dues especies. Es distingeixen 

dos tipus: "Dan-chiku" iA. donax) i "Seiyou Dan-Chiku" (Seiyou significa 

"europeu" en japonés). Aquest segon tipus és mes alt que l'altre i no está 

ciar si els dos són la mateixa especie o no. Si no són la mateixa especie, 

l'espécie que creix a la regió mediterránia deu ésser "Seiyou Dan-chiku" i 

per tant no és A. donax. 

Comparant les descripcions d'A. donax de Flora Europaea i de la Flora 

of Japan de J. OHVI es veu que hi ha algunes diferencies. Segons TUTIH 

(l.c.) la llargada de les tiges pot arribar fins 6 m, mentre que per OHVI 

fan de 2-4 m, les espiguetes fan de 12-18 mm i de 8-12 mm segons TUTIH i 

OHVI, respectivament, el nombre de flors per espigueta és generalment de 3 

per TUTIH i de 3-5 per OHVI, els rizomes són llargs segons TUTIH i curts 

segons OHVI, i la distribució original donada per TUTIH és de possiblement 

S i C d'Asia, mentre que segons OHVI és Japó, Formosa, Xina, India i regió 

mediterránia. 

A la regió mediterránia dins d'A, donax no es distingeixen dos táxons, 

un de mes alt que l'altre, sino que hi ha dues especies d'Arundo: A. donax i 

A. plinii; aquesta segona es distingeix de la primera principalment perqué 

és mes baixa, les espiguetes són mes petites, sois teñen 1-2 flors i l'ápex 
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de la lemma és enter. Per tant, segons OHVI, si es tracta de dues especies 

diferents la que és mes alta és la nativa de la regió mediterránia, mentre 

que la mes baixa és l'asiática. Suposant que l'espécie baixa d'OHVI sigui A. 
plinii, es veu que continua havent-hi controversia, ja que per TUTIB (l.c.) 

l'espécie alta (.A. daaax) és astática mentre que A. plinii és europea. 

Seria convenient fer un estudl exhaustiu sobre aquest tema per a poder 

conéixer l'área on A, donax creix de forma autóctona. Sosaltres la 

considerem introduida de molt antic -arqueóflt- procedent d'Asia. 

De fet, A. donax ja era coneguda deis clásslcs i segons THELLUHG (1912) 

ha estat assenyalada deis dipósits quaternaris deis voltants de Kontpeller 

i també ne excavacions egípcies del neolític (KOSIHOVA, 1974). A Espanya, 

QUER (1762) i ASSO <1779) l'assenyalen molt comuna a totes les provínoles, 

principalment ais horts, i la consideren autóctona. En canvi, els botánics 

del segle passat l'esmenten cultivada 1 "espontánia". En l'actualitat creix a 

„ practicament tot Catalunya, des de la térra baixa fins a l'estatge monta 

inferior, tant en comarques litorals com continentals, encara que en 

aqüestes es troba molt mes restringida a les zones de regadius i ais 

indrets humits. Es fa en marges de rius, canals, séquies, marges de camps, 

vores de masies i de pobles, talussos i marges de les vies de comunicado, 

etc., preferentment en sóls sorrencs 1 humits. Sovint és plantada per a 

fixar el sol mltjangant els seus poderosos rizomes. Aquests son els encar-

- regats de la seva dispersió, ja que aquí floreix a fináis d'estiu i a la 

tardor pero no fa llavors. Per aquest motiu FOHT I QUER (1914) considera la 

canya com una especie pseudonaturalitzada. El fet de que no fructifiqui 

podría indicar que es tracta d'una especie introduida, no obstant, lleglnt la 

descripció d'aquesta especie feta per OHVI a la flora del Japó, veiem que no 

parla de la llavor. Aixó és perqué potser al Japó tampoc fructifica?. 

La canya, a mes d'utilitzar-se per a estabilitzar els terrenys remoguts, 

també s'utilitza com medicinal, ornamental, i principalment com a aspre per 

a sostenir plantes enfiladisses conreades, per a fer pasta de paper, 

llengüetes d'Instruments musicals, cistelles, etc, 

TUTIH (l.c.) l'assenyala molt cultivada al sud d'Europa i ampliament 

naturalltzada a: Albania, Turquía, lugoslávia, Grecia, Creta, Sicilia, 

Sardenya, Italia, Balears, Córsega, Franga, Espanya, Portugal i Agores. 
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Dades bibliográfiques 1 d'herbari 

COMPAHYO. L. 1864: Departament deis Pirineus Orientáis. 
COSTA, A.C. 1877: Cultivat 1 espontani vora rius i torrents. 
BARRERA, J. 1884: Teiá, el Masnou. 
SALVARÁ, J.M. 1885: Igualada. 
GAUTIER, G. 1898: Plana del Rosselló. 
FREIXAS, F. 1903: Comarca del Garraf. 
CODIHA, J. 1908: La Cellera, vores del Ter. 
FOHT I QUER, P. 1914: Bages. 
VAYREDA, E. 1919-20: Mare de Déu del Mont. 
SEHHEH, Fr. 1929a: (sub Scolocbloa donax) Cultivat a tota la regió mediter
ránia. 
CADEVALL, J. et al. 1937: Torrents de la regió baixa. 
LLEHSA, S. 1945: La Selva. 
BATALLA, E. & MASCLAHS, F. 1950: Conca del Gaiá. 
BOLOS, A. & O. DE 1950: Begues, O&n Roure de Matadepera, Sant Llorení; Savall. 
ESTEVE, F. 1955: Castelló, Pau. 
BRAUH-BLAHQUET, J. & BOLOS, 0. DE 1957: Alcoletge. 
MOHTSERRAT, P. 1964: Sant Pol, Caldetes, Calella, etc. 
VIVES, J. 1964: Vora la riera d'Algua d'Ora i Cal Vilafranca de Havés. 
MASCLAHS, F. 1966: Castellserá, Barbens, Tárrega, Verdú, Bellpuig d'Urgell, 
Almatret, Seros, Alcarrás, Lleida, Mollerussa, Bell-lloc d'Urgell, Almacelles, 
Fraga, Arbeca, Juneda. 
MALAGARRIGA, H.T. 1971: Tarragona! (GIBERT), Montroig, Riudecanyes, (iambrils. 
BALCELLS, E. 1972: Ules Medes. 
MASCLAHS, F. & BATALLA, E. 1972: Cornudella del Montsant, la Riba, Montblanc, 
etc. 
BOLDU, A. 1975: Comú al Segriá i a l'Urgell. A les Garrigues sois abunda a 
la zona de regadius. 
LLAHSAHA, R. 1976: Monestir de les Avellanes. 
MALAGARRIGA, H.T. 1976: Rabos, Garriguella, Llers, Vilafant, Campmany, Pontos. 
MOLERO, J. 1976: Ulldemolins, Margalef, La Bisbal de Falset, la Vilella Baixa, 
Gratallops, Porrera, riera d'Alforja, etc. 
BALADA, R. et al. 1977: Delta de l'Ebre BF90-91, CFOO-01-10. 
FOLCH, R. 1980: Zona compresa entre la riera d'Alforja i el riu Ebre. 
MASALLES, R. M. 1983: Valí del Titilar CF37, Riudabella CF38, Vilaverd CF47, 
Blancafort i l'Espluga CF48, al peu de l'Hostal del Tallat CF49, Ollers CF58, 
Santa Coloma de Queralt CF69. 
ROMO, A. 1983: Vers l'embassament de Cellers CG25, rodalies de Guardia de 
Hoguera CG26. 
GIRBAL, J. 1984: Bescanó, Sant Gregori, Sant Martí de Llémena, Canet d'Adri, 
Porqueres, Serinyá, Sant Andreu Salou, Campllong, Aiguaviva, Salt, Celrá, 
Palol de Revardit, Esponellá, Cassá, Llagostera, Madremanya, Bordils, Sant 
Jordi Desvalls, Viladasens. DF74-75-76-83-84-85-86-93-94-95-96. 
SORIAHO, I. 1984: Bagá DG07, El Vilar, Broca. 
CARRERAS, J. 1985: Cultivat o subspontani sota la Parroquia d'Hortó CG68. 

BC 66990, Barcelona, 17-X-1869, ex herb. MASFERRER. 
BC 66992, Barcelona, X-1921, SEHHEH, (Pl. Esp. nS 4263). 
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Dades proples 

ALT PENEDES: Pontons CF78, Santa Hargarida i els Honjos 
CF87, Sant Harti Sarroca CF88, Sant Quinti de Hediona CF89, 
Vilafranca del Penedés CF97, Sant Sadurni d'Anoia CF98, 
L'Ordal DF06, ALT EHPORDA: Albanyá DG78, Ha^anet de Cabrenys 
DG79, Navata DG87, Boadella DG88, Agullana DG69, Prop de 
Ha«;anet de Cabrenys DG89, Bascara DG96, Sant Miquel de 
Fluviá DG95, Figueres DG97, Pont de Molins DG98, Capmany 
DG99, La Jonquera DG99, L'Armentera EG06, Castelló d'Empú
ries EQ07, Empuriabrava EG07, Sant Pere Pescador EG07, Pere
lada EG08, Vilanova de la Muga EG08, Espolia EG09, Empuria
brava EGi7, Roses EGi7, El Port de la Selva EG18, Portbou 
EGi9, ANOIA: Piera CF99, La Panadella CG60, Entre Tora i 
Castellfollit de Riubregós CG6a, Jorba CG70, Els Prats de 
Rei CG71, Calaf CG72, Castellfollit de Riubregós CG72, Igua
lada CG80, Sant Genis CG80, Castellolí CG90 -JM.Ninot-, El 
Bruc CG90, ALT CAMP: Alcover CF46, La Riba CF47, Prop de 
Valls CF55, Valls CF57, Cabra del Camp CF58, El Pía de Cabra 
CF58, Santes Creus CF67, Vilardida CF67, El Pont d'Armentera 
CF68, ALT URGELL: Bassella CG55, Castell-llebre CG56, Ogern 
CG55, Oliana CG65, Entre Castell-llebre i Coll de Nargó 
CG65, Coll de Nargó CG67, Organyá CG67, BAGES: Fonollosa 
CG82. Saielles CG91, Callús CG92, Rajadell CG92. El Pala de 
Torroella CG93, Súria CG93, Honistrol de Montserrat DGOO, El 
Pont de Vilomara DGOi, Manresa DGOl, Sant Vicen<? de Caste
llet DGOl, Manresa DG02, Navarcles. DG02, Sant Joan de Vila
torrada DG02, Navars DG03, Sallent DG03, Hura DGli, Rocafort 
DGii, Artes DGi2, Talamanca DG12, Avinyó DG13, Santa Maria 
d'Oló DG23, BAIXA RIBAG0R9A: Tolba BG96, BAIX CAHP: L'Alma
drava CF13, Vandellós (estació) CF23, Pratdip CF24, Mont-
roig del Camp CF25, Cambrils CF34, Les Borges del Camp CF35, 
Montbrió del Camp CF35, Riudecols CF35, Riudoms CF35, Alfor
ja CF36, Reus CF45, Almoster CF46 -JM.Ninot-, Castellvell 
del Camp CF45 -JM.Ninot-, La Selva del Camp CF46, BAIX 
EMPORDA: Santa Cristina d'Aro DG92, Entre Cassá de la Selva 
i la Bisbal DG94, Castell d'Aro EG02, Platja d'Aro EG02, 
Sant Feliu de Guixols EG02, Santa Cristina d'Aro EG02, 
Ca-longe EG03, Sant Antoni de Calonge EG03, La Bisbal 
d'Empordá EG04, Gualta EG05, Jafre de Ter EG05, Verges EG05, 
Calella de Palafrugell Eai3, Palamós EGi3, País EGi4, Torro
ella de Montgrí EGi5, BAIX EBRE: Xerta BF83, Bítem BF92, 
Tortosa BF92, Benifallet BF93, Tivenys BF93, Camarles CFOl, 
El Perelló CF02, L'Ampolla CF02, Entre El Perelló í Rasquera 
CF03, L'Ametlla CFi2, BERGUEDA: Puig-reig DG04, Gironella 
DQ05, Berga DG06, Bagá DG07, Guardiola de Berguedá DG07, La 
Pobla de Lillet DGi7, BAIX HAESTRAT: Benicarló BE87, Vinarós 
BE88, BARCELONÉS: Barcelona (Sarria) DF28, Vallvidrera DF28, 
Badalona DF38, Barcelona (Poblé Sec) DF38, Sant Adriá de 
Besos DF38, Sant Andreu DF38, Santa Coloma de Gramenet DF38, 
BAIX PENEDES: Coma-ruga CF75, Sant Vicenq de Calders CF76, 
La Bisbal del Penedés CF77, Cunit CF86, L'Arbo? CF86, Ba
nyeres del Penedés CF87, BAIX LLOBREGAT: Begues DF07, Abrera 
DF09, Esparreguera DF09, Gavá DF17, Viladecans DFi7, Cerve
lló DF18, Molins de Rei DFi8, Pallejá DFi8, Vallirana DFi8, 
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Hartorell DF19, Sant Boi de Llobregat DF27, Cornelia DF28, 
Sant Feliu de Llobregat DF26, Collbató DGOO, CONCA DE BARBE
RA: Vimbodí CF36, Blancafort CF48, L'Espluga de Francolí 
CF48, Hontblanc CF48, Solivella CF49, Barbera de la Conca 
CF58, Rocafort de Queralt CF59, Santa Coloma de Queralt 
CF69, Aguiló CG60, GARRAF: Vilanova i la Geltrú CF95, Garraf 
DF06, Sitges DF05, Vallcarca DF06, GARRIGUES: Juneda CGIO, 
Torregrossa CGIO, Arbeca CG20, GIRONES: Bescanó DG74, Sant 
Gregori DG74, Canet d'Adri DG75, Porqueres DG76, Girona 
DG84, Celrá DG65, Llagostera DG93, Celrá DG95, Sant Jordi 
Desvalls DG95, GARROTXA: Els Hostalets d'En Bas DG55, El 
Sallent de Santa Pau DG56, Santa Pau DG56, Castellfollit de 
la Roca DG67, Sant Jaume de Llierca DG67, Hieres DG75, 
LLITERA: Tamarit de Llitera BG83, HARESHE: El Hasnou DF49, 
Hataró DF59, Sant Andreu de Llavaneres DG50, Sant Vicen"? de 
Montalt DG50, Arenys de Har DG60, Caldetes DG60, Canet de 
Har DG60, Sant Pol de Har DG60, Calella DG70, Tordera DG71, 
HONTSIANES: Alcanar BE89, Ulldecona BE69, Entre Santa Bárba
ra i Ulldecona BF80, Amposta BF90, El Prat del Notari BF90, 
Amposta BF91, La Platjola CFiO, NOGUERA; Alfarrás BG93, 
Balaguer CG12, Térmens CG12, El Poal CG2i, Linyola CG21, 
Bellcaire d'Urgell CG22, Camarasa CG23, Sant Lloren<; de 
Hontgai CG23, Cubells CG33, Artesa de Segre CG34, Ponts 
CG44, Tiurana CG54, OSONA: Centelles DG31, Els Hostalets de 
Balenyá DG33, Vic DG34, Borgonyá DG35, Manlleu DG35, Torelló 
DG35, Hanlleu DG45, PLANA ALTA; Benicássim BE53, Orpesa 
BE54, Castelló de la Plana YK53, PLANA BAIXA; Vila-real 
YK42, PALLARS JUSSA: Cellers CG25, L'Espona CG26, Puigcercós 
CG26, Tremp CG27, Isona CG35, La Pobla de Segur CG37, PRIO
RAT; Falset CF15, La Vilella Baixa CFi6, Porrera CF26, 
Ulldemolins CF27, RIBERA D'EBRE; El Cardó BF93, Rasquera 
BF94, Benissanet CF04, Tivissa CF04, Entre Falset i Mora la 
Nova CF05, Hora la Nova CF05, RIPOLLES; Sant Pau de Segúries 
DG57 -X.Oliver-, SEGRIA: La Granja d'Escarp BF78, Almatret 
BF67, Aitona BF69, Seros BF89, Alcarrás BG90, Hontoliu de 
Lleida BG90, Torres de Segre BG90, Lleida CGOO, Lleida CGOl, 
Bell.lloc d'Urgell CGll, Hollerussa CG21, SOLSONES: Cellers 
CG73, Entre Tora de Riubregós i Ardévol CG73, Hostalnou 
CG74, Su CG83, SEGARRA: Vilagrasseta CG50, Cervera CG51, 
Tarroja CG52, Salvanera CG53, Sanaüja CG53, Rubinat CG51, 
Biosca CG63, Tora de Riubregós CG63, SELVA; Hostalric 
DG62, La Cellera de Ter DG64, Osor DG64, Amer DG65, Hostal
ric DG72, Haíanet de la Selva DG72, Sils DG72, Riudarenes 
DG73, Vilobi d'Onyar DG73, Sant Hartí Sapresa DG74, Blanes 
DG81, Lloret de Har DG81, Vidreres DG82, Caldes de Halavella 
DG83, Riudellots de la Selva DG83, Tossa de Har DG91, TARRA 
GONES: Salou CF44, Vila-seca de Solcina CF45, Tarragona 
CF55, La Pobla de Halfumet CF56, Altafulla CF65, Salomó 
CF66, TERRA ALTA: Batea BF75, Bot BF64, Gandesa BF84, Prat 
de Comte BF84, Corbera BF85, El Pinell de Brai BF94, URGELL: 
Sant Hartí de Halda CG30, Entre Tornabous i Anglesola CG31, 
La Fuliola CG32, Verdú CG40, Anglesola CG41, Tárrega CG41, 
Agramunt CG42, VALLES ORIENTAL: Hollet del Valles DF39, 
Castellter<;oi DG22, Hontmeló DG30, Parets del Valles DG30, 
El Figueró DG31, L'Ametlla DG31, Aiguafreda DG32, Cardedeu 



DG40, Granollers DG40, La Roca del Valles DG40, Cardedeu 
DG41, La Garriga DG41, Llerona DG41, L l i n a r s del Valles 
DG50, Llinars del Valles DG51, Sant Celoni DG51, Gualba de 
Dalt DG52, Gualba de Baix DG61, VALLES OCCIDENTAL: R u b í 
DFi9, Sabadell DF£9, Sant Cugat del Valles DF29, Sant Quirze 
del Valles DFE9, Hontcada i Reixac DF39, Vacarisses DGOO, 
Terrassa DGIO, Viladecavalls DGIO, Castellar del Valles 
DG20, Sabadell DG20, Sant Lloren? Savall DG21. 

2. Avena L. 

Aquest genere compren unes 20-25 especies natives del continent eura

siátic i d'Africa (SHAFDS & CISAR, 1985; CLAYTOI & RElíVOIZE, 1986); no obs

tant, segons DAHLGREN & al. (1985) el nombre d'espécies és de 90. El centre 

mes important es troba a la regió mediterránia i al Próxim Orient. Hi ha 6-

7 especies cultivades principalment peí gra i algunes especies són males 

herbes importants d'altres conreus. 

2.1. Avena sativa L., Sp. Pl. 79 (1753) 

N.V.: civada 
2n= 42 (FEDOROV, 1974; HOLDEN, 1976) 

Especie hexaploide probablement originada a partir d'A. sterilis (HOL

DEN, l.c; LANGER & HILL, 1982). Ais dipósits fóssils del Próxim Orient de fa 

8000-10.000 anys no s'han trobat restes de civada conreada, tal com s'han 

trobat grans de blat 1 d'ordi, sino que les primeres troballes són de 1000 

anys aC i són d'Europa Central. Es creu que aquesta especie va comentar a 

ésser domesticada a Europa septentrional i occidental, a partir d'jl. 

sterilis, principal especie arvense deis sembrats de blat i d'ordi (LANGER & 

HILL, l.c; HOLDEN, l.c). 

Els autors del segle passat l'esmenten cultivada i subspontánia a 

Catalunya. En l'actualitat encara es cultiva, tot 1 que és un conreu menys 

important que els de blat i d'ordi. Sovint apareixen exempleirs de civada 

escapats de conreu en marges de camps, de camins, erms, estacions de tren, 

etc. Es una especie subspontánia i un ergasiofigófit segons la classificacíó 

de KORNAS (1978). 

Ens consta cultivat i asilvestrat al País Baso (ASEGINOLAZA S al., 

1984). AFONSO (in TUTIN & al., 1980) l'esmenta cultivat com a cereal a gran 

part d'Europa, no obstant, no l'assenyala subspontani ni naturalitzat 
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d'enlloc, Ens consta com a mala herba a l'Argentina, Colombia i lugoslávia 

(HOLK & al,, 1979). 

Dades bibliográfiques 1 d'herbari 

CADEVALL, J. et al. 1936: Catalunya, cultivada i subspontánia. 
BOLOS, A. & O. DE 1950: Barcelona (SENNEN). 
MONTSERRAT, P. 1962: Mataró BC 615062. 
MALAGARRIGA, H.T. 1971: Tarragona (GIBERT). 
MASCLANS, F. & BATALLA, E. 1972: Muntanyes de Prades, cultivada i no 
rarament subspontánia. 
MASALLES, R.M. 1983: Conca de Barbera, subspontánia aci i allá. 
VIGO, J. 1983: Pía de Plaus, sobre Angelats, sota Macana, vores de Rigard, 
cap a Batet. DG28-38. 
BOLOS, 0. DE & VIGO, J. 1984a: Meda Gran. 
NINOT, J.M, 1984: Estáis, Castelló de Tor, Boí, Taüll. CHlO-20-21-41. 
SORIANO, I. 1984: Guardiola, Bagá DG07, el Claper DG08. 

BC 1444665, Sant Quirze de Besora, 17-VI-1960, C. BESORA. 

Dades própies 

ALT URGELL: Ogern CG67, Adrall CG68, AIOIA: El Bruc CG90, BAGES: Manresa 
DGOl, Moiá DG22, BAIX LLOBREGAT: Vallirana DF18, GIRONES: Girona DG84, 
RIPOLLES: Sant Pau de Segúries -X.Oliver-, SEGRIA: Torres de Segre BG90, 
SOLSONES: Solsona CG75. 

3. Broaus L. 

El nombre d'espécies d'aquest genere és de 50 segons DAHLGREN & al. 

(1985) i de 150 segons CLAYTON & RENVOIZE (1986). Es un genere d'ámplia 

distribució per les regions temperades d'ambdós hemisferis, pero principal

ment al boreal. Algunes especies son cultivades com a farratgeres, pero la 

majoria son especies arvenses i/o ruderals. 

3.1. Bramus catharticus Vahl, Symb. Bot. 2: 22 (1791) 

^Festuca unioloídes Villd., Hort. Berol. 3: tab. 3 (1803) 
= Ceratochloa unioloídes (Villd.) P. Beauv., Agrost.: 75, 164, expl. tab. 
11, tab. 15, fig. 7 (1812) 
=Bromus unioloídes Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Hov. Gen. Sp. 1: 151 
(1816) 
=Bromus unioloídes (Villd.) Rasp., Ann. Sel. Nat. 5: 439 (1825) 
=Brottus wíUdenowíí Kunth, Révis. Gram. 134 (1829) 

=Bromus strictus Brongn. in Duperrey, Voy. Autour Monde la Coquille, 
Bot. Phanérog. 2(2): 45 (1831) 
2n= 28-42 (FEDOROV, 1974); 2n= 42 (DEVESA & ROMERO, 1984) 
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Especie originaria d'América del Sud i introduida a Europa com a planta 

farratgera (RAVEH, 1960; PIIT0-ES(X3BAR, 1985). Es una especie molt variable, 

tant peí que fa a la fenología, a la mida de les espiguetes, de les arestes 

i de la planta en general, que compren ecótipus diferents segons el lloc on 

creix. Aquesta gran plasticitat ha afavorit la prallferació de sinónlms. 

Alguns autors consideren B. catbartícus 1 B. víUdeaot/íí com dues especies 

diferents, mentre que d'altres (KAV, 1974; ORMQIDB, 1977; PISTO-ESCOBAR, 

1981, 1985) les donen com una sola especie. PIHTO-ESCOBAR (1985), després 

de revisan- nombrosos exemplars no ha trobat una separado segons l'área 

geográfica entre les dues especies; no obstant, va veure que els espécimens 

que creixien en llocs pobres en nutrients o bé de forma espontánia eren 

menys vigorosos que els que ho feien sobre sóls rics en nutrients o bé quan 

eren exemplars cultivats. Peí que fa al nom corréete que cal utilitzar 

PIITO-ESCOBAR (1976) diu que el nom válid és B. catbartícus, mentre que B. 

wílldeaowíi és posterior. 

Es una especie utilitzada com a farratgera a alguns indrets d'Europa, 

ais Estats Units, a Australia i Hova Zelanda. El seu interés agronómic rau 

en el fet de que és capat; de teñir un creixement important a l'hivern i 

comeníjaments de primavera. A Franca es coneix cultivada 1 subspontánia al 

primer quart del segle passat (GODROH, 1853; THELLUNG, 1912). A Catalunya 

es coneix des de comen̂ aments del segle XX; fins a mitjans de segle era 

forcfa rara, pero sembla que és a partir deis anys 1975-1980 ha experimentat 

una gran expansió. En l'actualitat és una especie totalment naturalitzada al 

país 1 encara continua eixamplant la seva distribució. Es fa en regadius, 

marges de camins, erms, escossells d'arbres, Jardins, entre les vies del 

tren, estacions, rieres, etc., principalment sobre sóls rics i eutrófics, pero 

també creix en indrets de sol prim i sec, encara que en aqüestes condicions 

és una planta petita i poc desenvolupada. Es troba principalment a la 

meitat oriental del país, tot i que aquests últims anys s'está expandint a 

les comarques continentals, on es troba restringida ais ambients mes hu

mits: regadius, marges de rius, séquies, canals, etc. Floreix i fructifica des 

de la primavera fins la tardor. Segons la classificació de KORNAS (1978) es 

tracta d'un epecófit. 

Ens consta de Badajoz (GÓMEZ, 1984), de Havarra (BASCOHES, 1982), del 

País Base (ASEGIHOLAZA & al., 1984), Córdova (PUJADAS & HERNÁNDEZ, 1986), 

Salamanca, Balears, Sevilla (RAVEH, 1960), Astúries, Alacant, Múrela, Málaga, 
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Santander, Biscaia i Toledo (CARRETERO, 1964a). A Portugal hi és molt estés, 

pero segons PINTO DA SILVA (com, pers.) ais agricultors no els interessa 

com a planta farratgera. Es troba també introdu'it a les Agores (ORMONDE, 

1977), Gran Bretanya (LOUSLEY, 1961; RYVES, 1974), Franga (THELLUNG, l.c), 

Bélgica (VISE, 1958), Creta (GREUTER & al., 1985) i Europa Central (HÁFLIGER 

& SCHOLZ, 1981b). SMITH (l.c) l'assenyala ocasionalment cultivat a Europa, 

naturalitzat al sud d'Europa: Agores, Franga, Portugal i Rússia, i casual 

arreu. També es troba introduit ais Estats Units, Méxic, América central, 

arreu d'Africa excepte a la part central, India, Xina, Japó, Corea, Indonesia, 

Australia i Nova Zelanda (HAFLIGER & SCHOLZ, l.c). 

Dfüdfís bibliográfiques 1 d'herbari 

SENNEN, Fr. 1929a: (sub B. UDíoloides) Litoral cátala. Mataró BC 69452. 
BOLOS, A. DE 1935: (sub B. unioloides) Barcelona BC 81378, Olot (herb. VAY
REDA). 
BOLOS, A. & 0. DE 1950: Gavá (SENNEN), Prat de Llobregat, Sant Boi de Llo
bregat, Barcelona. 
MONTSERRAT, P. 1964: (sub CeratcKhloa cathartica) Delta de la Tordera. Mal
grat BC 615058. 
FOLCH, R. 1976: (sub B. unioloides) Prop de Cambrils CF34 (C. ABELLA 
BC 627503) i de Tortosa BF91. 
BALADA, R. et al. 1977: (sub B. willdenowii) Delta de l'Ebre BF91. 
BOLOS, O. DE & VIGO, J. 1979: (sub B. unioloides) Les Escaldes CH80, Illa 
DH62; el Voló DH80, BC 606677; la Costa Roja DG85, Olot DG57, Castellfollit 
de la Roca DG67, Barcelona DF28-38. 
CASASAYAS, T. & MASALLES, R.M. 1981: (sub B. willdenowii) Afores d'Almacelles 
BG82. 
VIGO, J. 1983: (sub B. willdenowii) Batet DG38. 
GIRBAL, J. 1984: (sub B. willdenowii) Bescanó, Sant Gregori, Campllong, 
Celrá, Aiguaviva. DG74-83-84-85. 
CARRERAS, J. 1985: Sort CG49. 
MAJORAL, A. 1986: Torregrossa CGIO; els Ares, Bellvís, Bell-lloc d'Urgell 
CGll; Bellcaire CG22, Ivars CGSl, Castellserá CG32. 

BC 69318, Perelada, 2-IX-1912, sense nom de recol.lector. 
BC 123873, Castelló d'Empúries. V-1943, A. DE BOLOS. 
BC 113859, Viladrau, 31-VII-1949, A. & 0. DE BOLOS. 
BC 145083, La Llagosta, 13-V-1956, A. & O. DE BOLOS. 
BC 627875, Barcelona, 15-VI-1977, A. ROSELL & J. NUET. 

Dades própies 

ALTA RIBAGOR<íA: Llesp CHIO, ALT EHPORDA: Bascara DG96, Or-
r i o l s DG96, L'Armentera EG06, Cas t e l l ó d'Empúries EG07, Sant 
Pere Pescador EG07, G a r r i g u e l l a EGOS, Perelada EGOS, Vilano-
va de l a Huga EGOS, El Port de l a Selva EG18, ANDORRA: 
Andorra l a V e l l a CH70, Les Escaldes CHSO, ALT URGELL: Ogern 
CG65, Oliana CG65, Sobre Organya CG67, E l P í a de Sant T i r s 
CG5S, La Seu d'Urgell CG75, BAGES: H o i á DG22, BAIX CAHP: 
Cambrils CF34, BAIX EHPORDA: P l a t j a d'Aro EG02, Sant Antoni 
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de Calonge EG03, La Bisbal d'Empordá EG04, Gualta EG05, 
Ultramort EG05, Verges EG05, Palamós EGi3, País EG14, Tor
r o e l l a de Hont g r í EQi5, BAIX EBRE: Xerta BF83, Deltebre 
CFOO, Deltebre CFOi. BARCELOHES: Barcelona {Montjuic) DFS7, 
L'Hospitalet de Llobregat DF27, Barcelona (Sarria) DF£8, 
Badalona DF38, Barcelona DF38, Sant A d r i á de Besos DF38, 
BAIX PENEDES: Segur de C a l a f e l l CF86. BAIX LLOBREGAT: Cas
t e l l d e f e l s DF15, Ca s t e l l d e f e l s DF17, Ga v á DF17, Sant Boi de 
Llobregat DF17, Viladecans DFi7, Holins de Rei DF18, El Prat 
de Llobregat DF27, Cornelia DF28, GARRAF: Sitges DF06, GAR
RIGUES: Les Borges Blanques CF29, Torregrossa CGIO, Arbeca 
CG20, GIRONES: Bescanó DG74, Girona DQ84, C e l r á DQ85, Ba
nyoles DG86, Es p o n e l l á DQ86, Ce l r á DG95, GARROTXA: E l s Hos
ta l e t s d'En Bas DG56, Olot DG57, C a s t e l l f o l l i t de l a Roca 
DG67, Mieres DQ76, HARESHE: Ocata DF39. Sant Andreu de 
Llavaneres DG50, Canet de Har DG50, Sant Pol de Har DG60, 
C a l e l l a DG70, Halgrat de Har DQ71, HONTSIANES: Ulldecona 
BE89, Amposta BF90, Amposta BF91, L'Encanyissada CFOO, E l s 
Huntells CFIO, NOGUERA: Balaguer CQ12, Tér m e n s CG12, B e l l 
caire d'Urgell CG22, OSONA: E l s Hostalets de Ba l e n y á DQ33, 
Vic DG34, PRIORAT: Falset CF15, PALLARS SOBIRA: Sort CG49, 
Tí r v i a Í!CH50, RIBERA D'EBRE; E l Cardó BF93, RIPOLLES: La 
Farga de Bebié DG35, Campdevánol DG37, SEGRIA: Almacelles 
BG82 -RH. Hasalles-, Torres de Segre BQ90, Rosselló CGOi 
RM. Hasalles-, Vilanova de Se g r i á CG02 -RH. Hasalles-, SOL-
SONES; Solsona CG75, SELVA: H o s t a l r i c DG62, La C e l l e r a de 
Ter DG64, Ho s t a l r i c DQ72, Riudarenes DG7 3, Santa Col orna de 
Farners DQ73, V i l o b i d'Onyar DG73, Blanes DG8i, Riudellots 
de l a Selva DG83, TARRAGONES: Tarragona CF55, A l t a f u l l a 
CF65, URGELL: Ivars d'Urgell CG3i, Tornabous CG31, La F u l i o 
l a CQ32, VALLES ORIENTAL: Sant Pere de Vilamajor DG41, 
Palautordera DG5i, Gualba de Baix DG51, VALLES OCCIDENTAL: 
Rubí DFi9, Sabadell DF29, Terrassa DGlO, Vilad e c a v a l l s DGlO, 
Sabadell DG20. 

3.2. Sirmm Ineraís Lejsser, Fl. Hal. 16 (1761) 

2li= 28-42-56 (FEDOROV, 1974) 

2ii= 56 (BORSIL, 1976; SMITH la TOTII & al., 1980) 

Especie originarla d'Europa central, arriba a l'oest fins ais Paisos 

Baixos i el I¥ d'Itália, i a l'est fins a l'Asia teaperada 1 ala Xina <MEL-

DERIS, 1971; SMITH, l.c; ARMSTROIG, 19&1). 

Es una gramínia farratgera molt cultivada a Europa central 1 a América 

del nord. De la península Ibérica és citada de mitjans del segle passat del 

centre (WILLKOMM & LAIGE, 1861). A Catalunya no la coneixem cultivada i 

sois ens consta en estat adventicl a dues localitats ruderals del nord del 

país, a la Cerdanya i al Berguedá. Pensem que al Prineipat cal considerar-la 

una adventicia casual, arribada possiblement barrejada amb granes de conreu. 
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Es troba introduida a Finlandia (BIEMY, 1969) i a la Gran Bretanya 

(KELDERIS, l.c). SMITH (l.c.) l'assenyala cultivada en parts de l'E i CE 

d'Europa; la indica nativa dubtosa a Espanya i introduida a Gran Bretanya, 

Dinamarca, Finlandia, Suissa, Islándla, Boruega i Suécia. Es troba també 

introduida al Canadá i ais Estats Units (HOLM & al., 1979). 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

SORIAHO, I. 1984b: Afores de Bagá DG07. 

Herb. SEHHEN, Caldegues, 31-VII-1918, SEHHEH, (Pl. Esp. n2 3606). 

4. Cencbrus L. 

Aquest genere compren unes 20-25 especies natives principalment deis 

sóls sorrencs de les regions tropicals (POHL, 1980; DAHLGREH & al., 1985; 

CLAYTOH & REHVOIZE, 1986). 

4.1. Cencbrus incertus M.A. Curtís, Boston Jour. Hat. Hist. 1: 135 (1837) 

= Cencbrus pauciflorus Bentham, Bot. Voy. Sulph, 56 (1844) 
= Cencbrus tribuloides auct. eur., non L. 
2n= 32-34 (FEDOROV, 1974) 

Especie originarla de la part tropical i cálida-temperada d'América 

(CLAYTOH in TUTIH & al., 1980). A l'Argentina rep els noms de "cadillo", 

"roseta", etc.; és una especie comuna en sóls sorrencs alterats i s'utilitza 

de forma medicinal per a fer baixar la pressió sanguínea (MARTIHEZ, 1981). 
Desconeixem l'época d'introducció exacte al Vell Continent, pero segons LAM-

BIHOH (1959) a mitjan d'aquest segle ja havia estat citada com adventicia a 

Bélgica, Alemanya, Suissa, Paisos Baixos i Suécia. 

A la Península Ibérica fou citada per primer cap per TORRELLA, MASALLES 

& CAMARASA (1974) de prop de Tarragona i del delta del Llobregat. Poste

riorment RICO (1981b) la recol.lectá a Segur de Calafell i GIRBAL (1984) a 

Celrá. En l'actualitat és totalment naturalitzada ais terrenys erms de sol 

sorrenc de l'estació de Roda de Berá i en jardins, a la platja i a la rera-
duna entre Calafell i de Segur de Calafell, on hi és abundantíssima al 

costat d'una altra especie que també té el fruit espinos, Tribulus terres-

tris. Peí que fa a les altres localitats citades abans, sembla que l'espécie 

ha desaparegut. Floreix a l'estiu i fructifica tot seguit; els seus fruits 

teñen una evident disseminació epizoocora. Atenent a la classlfició de KOR-



ÑAS (1978) es tracta d'un hemiagriófit i d'un epecófit. Peí que fa a les 

localitats on surt i desapareix un cop acabat el seu cicle es tractaria d'un 

efemerófit. 

A Europa, a mes deis paYsos esmentats abans, també ha estat trobada a 

Gran Bretanya (LOUSLEY, 1961; RYVES, 1974). CLAYTON (In TUTIN & al., 1980) 

l'indica naturalitzat a la part central de la regió mediterránia: Córsega, 

Italia i de forma dubtosa a les Azores, Fran9a i Espanya. Es també introdui

da a Indonesia (HAFLIGER & SCHOLZ, 1980), a l'Africa del sud i a Australia 

(LAXBINON, l.c). 

Dades bibliográfiques i á'herbari 

TORRELLA, F., MASALLES, R.M. S CAMARASA, J.M. 1974: Torre de la Mora, estany 
de la Ricarda BC 610589. 
CASASAYAS, T. & MASALLES, R.M. 1981: Roda de Berá CF66. 
RICO, B. 1981b: Segur de Calafell DF86. 
GIRBAL, J. 1984: Celrá. 

Dades própies 

BAn PEIEDES: Calafell CF76, entre Calafell i Segur de Calafell CF86, TARRA-
(K3IES: Roda de Berá CF66. 

5. Chlarls Sw. 

Aquest genere compren unes 55-60 (90) especies originarles de les 

regions trapicáis i cálides d'ambdós hemisferis (RYVES, 1974; DAHLGREN & 

al., 1985; CLAYTON & RENVOIZE, 1986). 

5.1. CAJoris gayana Kunth, rev. Gram. 1. 89, 293, t. 58 (1830) 

2n= 20-30-40 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria de la part meridional i oriental d'Africa, de Kénia 

fins a l'Afrlca austral (MATHON, 1981; LANGER 8» HILL, 1982). 

Es una especie farratgera tropical important 1 és una de les mes ben 

adaptades a viure sota condicions subtropicals amb poca pluja. Resisteix 

foríja bé la secada i si viu de forma vigorosa pot resistir algunes gelades. 

El seu valor nutritlu és elevat 1 tolera for9a bé la pastura; la seva 

productlvltat no és gaire alta excepte si es fa en regadiu. S'estén mitjan-

9ant estolons i sovint s'ha utilitzat per a fixar talussos i per controlar 

l'erosió. 
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Peí que fa a la Península, aquesta gramínia fou sembrada ais marges i 

talussos de 1'autopista del litoral mediterrani per tal de fixar la térra. 

Pocs anys després es van comengar a trobar exemplars subspontanis aprop 

d'aquesta via i , en l'actualitat, apareix de forma subspontánia principalment 

en meurges de carreteres relativament allunyades de 1'autopista on es va 

plantar. L'hem trobada a les comarques del Valles Occidental, Alt Empordá, 

Baix Ebre, Baix Llobregat, Baix Camp, Tarragonés i Montsianés. Floreix a 

l'estiu i és una herba molt apreciada pels gats, els quals la busquen 

insistentment per a menjar-la. Al Principat la considerem una especie 

subspontánia i un epecófit segons la classificacíó de KORHAS (1978). 

Ens consta d'indrets ruderals de Castelló de la Plana, Orpesa, Santa 

Magdalena de Polpís i de prop de Benicarló. SAGREDO (1981) la dona natura

litzada d'Almeria i CARRETERO 8k ESTERAS (1983) de Sagunt. Ho apareix a 

Flora Europaea i ens consta naturalitzada a la part oriental d'Austrália, on 

segons LANGER & HILL (l.c.) juga un paper important en el desenvolupament 

de les comunitats arbustives sublitorals. També és introduida a América, 

África del Nord, Próxim Orient, India, Xina i Australia (HÁFLIGER & SCHOLZ, 

1981; MICHAEL, 1981). 

Dades bibliográfiques 1 d'herbari 

BALADA, R. et aJ. 1977: Delta de l'Ebre BF91. 
FOLCH, R, 1980: Voltants de l'autopista entre el riu Ebre i la riera 
d'Alforja. 
SAGREDO, R. 1980: Almería. 
RICO, E. 1981b: Vendrell CF76. 

Dades própies 

ALT EMPORDA: prop de Figueres DG97, BAU CAMP: L'Almadrava CF13, Vandellós 
(estació) CF23, L'Hospitalet de l'Infant CF24, Cambrils CF34, Reus CF45, BADL 
EBRE: entre Amposta i Deltebre CFOl, L'Ampolla CF02, L'Ametlla CF12, BAIX 
LLOBREGAT: entre Molins de Rei i el Papiol DF18, MOITSIAIES: Amposta BF90, 
prop d'Amposta CFOl, TARRAGOIES: Vila-seca de Solcina CF45, Tarragona CF55, 
Altafulla CF65. 

6. Ccrtadería Stapf 

Genere format per unes 24 especies segons CLAYTON & RENVOIZE (1986), ó 

16 segons DAHLGREN & al. (1985), natives principalment d'América del sud, 

pero 4 especies són de Nova Zelanda i 1 de Nova Guinea. 
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6.1. Cartaderia sellcjona {Scbultes & Schultes fil.) Ascherson & Graebner, 

Syn. Mitteleur. Fl. 2(1): 325 (1900) 

=Arundo dioeca Spreng., Syst. Ij 361 (1825), non dioica Lour. 
=Arvndo selloana Schult,, Mantissa 3 (add. 1): 605 (1827) 
=Cartaderia dioeca (Spreng.) Speg., Anal. Mus. 5ac. Buenos Aires 7: 194 
(1902) 
=Cortaderia argéntea (lees) Stapf, Gard. Ghron, ser, 3(22): 396 (1897) 
=Gyneriua argenteunSees, Agrost, Bras, 646 (1829) 
=Moorea argéntea (Nees) Lemaire, 111. Hort. 2: 14 (1855) 
H.v.: plumeros, herba de la pampa 
2n= 70 (FEDOROV, 1974); 2n= 70-72-76 (SAHCHEZ-MOHGE, 1981) 

Especie originaria d'América del sud i introduida a Europa peí seu 

cultiu com ornamental, a Irlanda, l'any 1848 (FOURHIER, 1951-52; DIACOHESCO, 

1979b; TUTIH in TUTIH & al., 1980). 

A mes d'ésser cultivada com ornamental també s'ha utilitzat per a fixar 

els sóls remoguts, com a pastura en zones seques i encara, de forma oca-

sional, per obtenir pasta de paper (SAHCHEZ-MOHGE, l.c). 

A Catalunya és una especie for^a cultivada en Jardins i en aquests 

darrers anys s'está expansionant de forma important en estat subspontani. 

Es troba principalment a térra baixa i prefereix terrenys frescos i eutró

fics de marges de camins i carreteres, erms, talussos, vores de les vies del 

tren, marges de rius, etc Presenta una distribució dispersa peí país, prin

cipalment per les comarques de l'Alt Empordá, Baix Empordá, Selva, Maresme, 

- Valles Oriental, Valles Occidental, Barcelonés, Garraf 1 Baix Penedés. Es una 

especie ginodioica (exemplars femenlns i bisexuals), pero segons CLAYTOH & 

REHVOIZE (1986) les plantes bisexuals es comporten prácticament com si 

fossin masculines, de manera que gairebé es pot considersu" com una especie 

dioica. Floreix a fináis d'estiu i a comencaments de la tardor, i tots els 

exemplars que hem examlnat, excepte un, son peus femenlns. L'estatus actual 

d'aquesta especie dins la flora catalana és de subspontánia, pero és 

possible que en poc temps es naturalitzi. Atenent a la classificació de 

KORHAS (1978) es tracta d'un hemiagriófit i d'un epecófit. 

ASEGIHOLAZA & al, (1984) la indiquen cultivada i asilvestrada vora els 

pobles i vies de comunicació del País Base Ens consta subspontánia al sud 

de Franca (PARROT, 1945, MOLIHIER, 1980; LIZET, 1981). TUTIH (l.c.) l'asse

nyala ampliament cultivada per ornament i naturalitzada a la part occiden

tal d'Europa: Azores, Gran Bretanya, Franca i Espanya. Ens consta també 

d'ambients ruderals de l'Africa del sud (ROBIHSOH, 1984). 
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Dades bibliográfiques i d'herbari 

VIííAS, X. 1984: Vora la carretera de Vidreres-Costa d'Alou DG92 i cap a 
Caulés DG82. 

Dades propies 

ALT BKPOEDA: La Jonquera DG99, Castelló d'Empúries EG07, vers Vilaüt EG08, 
entre Castelló d'Empúries i Roses EG17, BAU EMPORDA: entre Platja d'Aro i 
Castell d'Aro EG02, BAU PEIEDES: Segur de Calafell CF86, BARCBLOIES: Vall
vidrera DF28, Barcelona (El Poblé lou) DF38, GARRAF: Sitges CF96, Garraf 
DF06, KARESKE: Sant Andreu de Llavaneres DG50, (^Idetes DG50, Sant Pol de 
Kar DG60, Tordera DG71, lOGÜEEA: Artesa de Segre CG34, RIBERA D'EBRE: El 
Cardó BF93, SELVA: Hostalric DG72, Tossa de Kar DG91 -E.Ballesteros-, VA
LLES OCCIDEITAL: Sabadell DF29, Kontcada i Reixac CF39, Terrassa DGIO, 
Sabadell DG20, VALLES ORIEITAL: Parets del Valles DG30, Granollers DG40, 
Cardedeu DG41, Santa Karia de Karata DG41, Sant Celoni DG51. 

7. Bcbinocblaa P. Beauv. 

Genere format per 30-40 especies natives de les regions tropicals i 

temperades d'ambdós hemisferis (DAHLGREN & al., 1985; CLAYTOI & RENVOIZE, 

1986). Algunes especies son cultivades peí seu gra comestible i d'altres son 

males herbes importants, especialment ais camps d'arrós. Aqüestes especies 

arvenses típiques deis arrossars teñen un cicle biológic igual que l'arrós, i 

es caracteritzen per teñir una tolerancia ecológica molt estreta, de manera 

que si aquest es deixa de cultivar, les especies á'Ecbioocbloa desapareixen. 

Es un genere de taxonomía forqa difícil ja que sovint les especies son ex-

traordináriament polimorfes i de vegades, almenys en les especies arvenses 

deis arrossars, sembla que hi hagi formes intergraduals entre dues especies, 

de manera que és difícil d'encabir-les dins d'un táxon específic. 

7.1. Bcbinocblaa colanxm (L.) Link, Hort. Berol. 2: 209 (1833) 

=PanicujB colonum L., Syst. Nat., ed. 10, 2: 870 (1759) 
=Fanicua zonale Guss., Fl. Sic. Prod. 1: 62 (1827) 
2n= 36-48 (FEDOROV, 1974) 
2n= 54 (CARRETERO, 1981) 

L'área de distribució original d'aquesta especie no es coneix amb 

exactitud. CLAYTON (in TUTIN & al., 1980) diu que possiblement es trobi de 

forma autóctona a la part meridional d'Europa (Italia, Espanya, Portugal 1 

Sicilia). Nosaltres pensem que, almenys a (Catalunya, és una especie intro

duida. Per altra banda, SILVA (1958) recull la referencia de VIVÍ & TACKHOLM 

que la creuen probablement nativa de l'India i de l'Afrlca; no obstant, en 
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l'actualitat es troba per totes les regions tropicals i subtropicals del 

món. 

Es una especie que lia estat cultivada com a cereal a Egipte i a l'India; 

les granes serveixen per l'alimentacló humana i peí bestiar; també ha estat 

utilitzada com farratge i les tiges Joves poden menjar-se com verdura. 

BAUXER (1975) diu que al Sudan es buscada pels animáis en época de pluges. 

A (^talunya i a la Península es coneix des de mitjans del segle passat, 

encara que inicialment era una especie mes aviat rara. Durant aquest segle 

s'ha anat expansionant peí Prineipat i , en l'actualitat, apareix de forma 

dispersa per les zones eálides de la térra baixa catalana; tot i que no és 

una especie massa freqüent, localment pot ésser molt abundant, especialment 

en regadius del Faníco-Setarían. De vegades ha estat confesa amb B. crvs-

galli, de manera que és possible que algunes citacions -que no van 

acompanyades de plec d'herbari per a la seva comprovacló- siguin errónies. 

Es una especie arvense i ruderal que es fa principalment en els sóls humits 

i mes o menys eutrófics deis horts, regalls de la carretera, erms, marges de 

camins i una vegada l'hem trobat en un arrossar. El seu estatus dins la 

flora catalana és de naturalltzada i segons la classificació de KORNAS 

(1978) es tracta d'un epecófit. Floreix i fructifica a l'estiu i tardor. 

L'hem herboritzat a Vinarós i ens consta de Navarra (LÓPEZ, 1973; BAS-

CONES, 1982), de Múrela (ALCARAZ & al., 1981), de Granada (MARÍN & al., 

1983), de Jaén (HERNÁNDEZ & FERNANDEZ, 1984), de Lleó (PUENTE & al., 1985), 

del País Valencia, Galicia, Andalusia, Ciudad Real, Madrid i les Balears 

(VILLKOMM & LANGE, 1861; PAUNERO, 1962). També ha estat trobada a la Gran 

Bretanya -on segons LOUSLEY (1961) i RYVES (1974) la seva presencia está 

relacionada amb la industria de la llana-, a Bélgica (VISE, 1958), Franga, 

Italia, Sicilia (THELLUNG, 1912), Alemanya, Portugal (SILVA, 1958) i Creta, 

on segons GREUTER & al. (1985) es tracta d'una introdúcelo recent. CLAYTON 

(l.c.) la indica casual al sud d'Europa i localment naturalitzada a la regió 

mediterránia. En l'actualitat és practicament una especie que creix a totes 

les regions eálides i temperades de tots els continents (HAFLIGER & SCHOLZ, 

1980). 

Dades bibliográfiques i d'herbarl 

VILLKOMM, M. & LANGE, J. 1861: Vlc (POURRET). 
VAYREDA, E. 1882: (sub Fanícum coloDum) Vilamalla. 
CADEVALL, J. 1906b: (sub Fanlcua colonum) Bagá (PUJ., C). 
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SENNEH, Fr. 1917: <sub Fanicum colonum) Rodalies de Barcelona, pía del 
Llobregat, des del mar fins a Sant Feliu i Xolins de Rei, 
VAYREDA, E. 1919-20: (sub Fanicum colonum) Segueró, Beuda, Lledó, Cabanelles. 
CADEVALL, J. et al. 1937: Barcelona, Pía del Llobregat, Premia (SEHHEN). 
BOLOS, A. & O. DE 1950: (sub E. colona) Delta del Llobregat, Sant Boi 
BC 113422, BC 112234. Monteada BC 93823. Barcelona (BATALLA). 
BOLOS, O. DE & MARCOS, A. 1953: (sub E. colona) Barcelona. 
MARCET, A. 1953: Monistrol de Montserrat. 
MOHTSERRAT, P. 1964: (sub E. colona) Cordillera litoral catalana, zona 
compresa entre els rius Besos i Tordera. Mataró BC 100382. Part final del 
riu Besos (SEHHEH). 
MALAGARRIGA, H.T. 1971: Cambrils (SENNEH 5568). 
MALAGARRIGA, H.T. 1976: (sub E. colona) Llers, Figueres (SEHHEH). 
MOLERO, J. 1976: Margalef, entre Margalef i la Bisbal de Falset BCF 28227. 
BALADA, R. et al. 1977: (sub E. colona) Delta de l'Ebre BF90-91, CFOl. 
FOLCH, R. 1980: Ginestar, Tivenys, Mora la Nova, Rasquera, Bítem, Tortosa, 
l'Ametlla. BF94-93-92-91, CF05-04-02-12-34. 
CASASAYAS, T. & MASALLES, R.M. 1981: Segriá . 
GIRBAL, J. 1984: Bescanó DG74. 

Cades próples 

ALT EKPORDA: Figueres DG97, Sant Pere Pescador EG07, BAU EBRE: Benifallet 
BF93, Deltebre CFOl, BAU EKPORDA: Sant Feliu de Guíxols EG02, País EG14, 
BAU LLOBREGAT: Sant Boi de Llobregat DF17, Molins de Rei DF18, El Prat de 
Llobregat DF27, GIRONES: Bescanó DG74, KARESKE: Mataró DF59, KOITSIAIES: 
Les Cases d'Alcanar BE99, RIBERA D'EBRE: Benissanet CF04, SEGRIA: Benavent 
de Segriá CGOl -R.M. Masalles-, Bell.lloc d'Yrgell CGll, Mollerussa CG21, 
TARRAGOIES: Vila-seca de Solcina CF45, Tarragona CF55, ÜRGELL: Ivars 
d'Urgell CG31, VALLES OCCIDEITAL: Sabadell DF29, Sabadell DG20. 

7.2. Ecblnocblaa hispidula (Retz.) lees ex Royle, 111. Bot. Himal. 11: 416, 

420 (1840) 

=Fanicum hispidulum Retz., Obs. Bot. 5: 18 (1789) 

-Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. subsp. hispidula (Tetz.) Honda, Jour. 
Pac. Sci. Tokyo Univ., Bot. 3: 267 (1930) 
^'Fanicum phyllopogon Stapf in Hook., Ic, Plant,, ser, 4,7; píate 2698 
(1901) 
=Fanicum erectum Pollacci, Atti Ist, Bot. Pavía 2 (13): 228 (1908) 
^Fanicum phylloryzoides Novelli, Giorn. Risic. 2: 306 (1912) 
^Echinochloa phyllopogon (Stapf) Vaso., Anais Ins. Sup. Agron. 11: 9 
(1940) 
=^Echinocbloa phyllopogon (Stapf) Koss,, Not, Susyst. Herb. Acad. U.R.S,S. 
8 (12): 208 (1940) 
^Echinochloa erecta (Pollacci) Pignatti, Arch. Bot. (Italia) 31, ser. III, 
15 (1): 2 (1955) 
2n= 36 (CARRETERO, 1981) 

Especie probablement originaria de la part SE d'Asia (CARRETERO, l.c), 

encara que en l'actualitat es troba distribuida per les zones tropicals i 

temperades d'ambdós hemisferis. 
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Com les altres especies á'EchincKbloa, és un táxon de morfología molt 

variable i sovint ba estat confós amb E, crvs-galli. A la Península Ibérica 

ha estat citada per primer cop per CARRETERO & LÓPEZ a l'any 1969 (CARRE

TERO, l.c.) deis arrossars de Valencia. Es una especie típica deis arrossars, 

encara que mes rarament també pot trobar-se en zones aigualoses. Hosaltres 

no l'hem trobada mal en cap de les zones arftjsseres catalanes; pensem que 

si hi és deu ésser molt rara. CARRETERO (1988) l'assenyala del delta de 

l'Ebre, encara que afegeix que és molt poc freqüent. A Catalunya la conside

rem una especie adventicia i un epecófit segons la classificació de KORHAS 

(1978). 

De la Península ens consta de Sevilla, Kúrcia i de Valencia, on segons 

CARRETERO (1981, 1988) és molt freqüent ais arrossars. També ens consta de 

Portugal, SE de Franca i Italia (CARRETERO, 1981), pero no apareix a Flora 

Europaea. 

Dades., bibliográfiques i d'íaerbarl 

CARRETERO, J.L. 1988: Delta de l'Ebre. 

7.3. EcbiBíK^lm aryzicola (Vasing.) Vasing. in Komarov, Fl. ÍÍ.R.S.S. 2: 33 
(1934) 

=Panicujs aryzicola Vasing., Bull. Appl. Bot. Pl.-Breed. (Leningrad) 25 
(4); 125 (1931) 
=Echinocbloa pbyllopagan (Stapt) Koss. subsp, oryzicola (Vasing.) Koss., 
Hot. Syst. Herb. Acad. U.R.S.S, 8(12): 210 (1940) 
-Echinochloa crvs-galli CL.) Beauv. var. oryzicola (Vasing.) Ohwi, Acta 
Phytotax. Geobot. 11: 38 (1942) 
H.V.: mili blanc 
2n= 36 (CARRETERO, 1981) 

Especie probablement originaria de la Xina i del SE d'Asia i en 

l'actualitat es traba ampliament estesa ais camps d'arrós de l'Europa occi

dental (CARRETERO, 1981). 

A la Península Ibérica també és una planta arvense estretament Iligada 

ais arrossars i ha estat assenyalada a mitjans d'aquest segle deis arros

sars de Portugal i de Valencia. A Catalunya es coneix des deis anys 70 del 

delta de l'Ebre. En l'actualitat es troba a tres zones arrosseres catalanes: 

delta de l'Ebre, Alt Emparda i Segriá; no l'hem trobat, en canvi, al Baix 

Emparda. Es una especie forca abundant, especialment ais arrossars poc 

tractats amb herbicides; no obstant, és mes rara que E, oryzoides. Floreix a 

l'agost 1 fructifica al setembre. A Catalunya és una planta naturalitzada 
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ais arrossars i atenent a la classificació de KORNAS (1978) es tracta d'un 

epecófit. 

De la resta de la Península ens consta de Badajoz, Múrela i Sevilla, a 

mes de Valencia i Portugal (CARRETERO, l.c, 1988). No apareix a Flora 

Europaea i CARRETERO (1981) la indica del SE de Franga i d'Itália. 

Dades bibllográfiques 1 d'herbarl 

CARRETERO, J.L. 1981: Amposta, la Cava, Sant Caries de la Rápita, Sant Jaume 
i Poblenou del Delta. 
CARRETERO, J.L. 1988: Els Muntells, Poblenou, Sant Caries, Amposta, Sant 
Jaume, La Cava, (amarles. 

Dades própies 

ALT EMPORDA: Castelló d'Empúries EG08, Sant Pere Pescador EG07, BkU. EBRE: 
Camarles CFOl, MONTSIANÉS: L'Encanyissada CFOO, SEGRIA: Seros BF89, 
Alcarrás BG90. 

7.3. EcblBocblca cvyzoides (Ard.) Frltsth, Verh. Zool.-Bot. Ges. Vien 41: 742 

(1891) 

=Fanicua oryzaides Ard., Anlmadv. Bot. Spec. Alt. 16, t. 5 (1764) 
=EclJÍJ30cljJoa CTvs-galli (L.) Beauv. subsp. oryzaides (Ard.) Bolos & 
Masclans, Collect. Bot. 4 (3): 420 (1955) 
=Pai¡icun hasta Bieb., Fl. Taur. Cauc 3: 57 (1819) 
=Echinochlaa hostil (Bieb.) Link, Hort. Reg. Bot. Berol. 2: 209 (1833) 
-Echinochloa macrocarpa Vasing. in Komarov, Fl. U.R.S.S. 2: 739 (1934) 
=Echinochloa coarctata Koss., Hot. Syst. Herb. Acad. U.R.S.S. 9(1): 28 
(1941) 
N.V.: panissola 
2n= 36 (CARRETERO, 1981) 

L'área de distribució original d'aquesta especie es troba probablement a 

les parts meridional i SE d'Asia (CARRETERO, l.c), encara que segons 

CLAYTON (in TUTIN & al., 1980) és d'origen desconegut. Es també una planta 

típica deis arrossars i , en l'actualitat, presenta una amplia distribució peí 

sud d'Europa, Asia, Australia i Sudamérica. 

A la Península Ibérica fou citada per primer cop deis arrossars del 

delta de l'Ebre i del delta del Llobregat a mitjans d'aquest segle. 

Actualment és l'espécie á.'Echinochloa mes freqüent i abundant ais arrossars 

catalans. Morfológicament també és l'espécie que s'assembla mes a l'arrós; 

les seves dimensions son semblants a les d'aquest, la panícula és molt 

llarga, laxa i péndula i sovint porta una aresta mes o menys llarga. Floreix 

i fructifica a l'estiu. L'hem recol.lectada a totes les zones d'arrossars de 
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Catalunya: Alt i Baix Empordá, Segriá 1 Delta de l'Ebre. El seu estatus dins 

la flora catalana és de naturalitzada 1 segons la classificació de KORNAS 

(1978) es tracta d'un epecófit. 

De la resta de la Península ens consta de Múrela ((ALCARAZ & al., 1981) 

i de Valencia (CARRETERO, 1981, 1988). CLAYTON (l.c.) la indica introduida a 

Italia, Sicilia, Fran9a, Portugal, Espanya, Romanía, Txecoslováquia, Hongria, 

Rússia i de forma dubtosa a Sardenya. Es també una mala berba a l'Argentina 

(HOLM & al., 1979) 

Dades bibllQsráfíques 1 d.'íierbarl 

BOLOS, O. DE & MASCLANS, F. 1955: (sub E. crvs-galli ssp oryzoides) El Prat, 
la C^va, l'Ampolla. 
CARRETERO, J.L. 1981: Amposta. 
CARRETERO, J.L. 1988: Els Muntells, Sant Caries de la Rápita, Poblenou del 
Delta, Amposta, Sant Jaume, La C^va. 

. BC 595848, BC 595849, Delta de l'Ebre, VII-1965, GOSTINCHAR. 

Dades.própies 

. ALT EMPORDA: Sant Pere Pescador EG07, Riumors EG07, Castelló d'Empúries 
• EG08, BAIX EBRE: Camarles CFOl, BAU EMPORDA: País EG14, MOITSIAIES: 
" L'Encanyissada CFOO, SEGRIA: Seros BF89, Alcarrás BG90. 

8. Ebrliarta Thunb. 

El nombre d'espécies d'aquest genere és variable segons els autors. Per 

CLAYTON & RENVOIZE (1986) i VILLEMSE (1982) n'hi ha unes 35, 25 de les 

quals son natives de Sudáfrica 1 una s'estén fins Etiopia, aentre que la 

resta son d'Indonésla 1 Nova Zelanda. Segons RYVES (1974), DAHLGREN & al. 

(1985), FERNANDES & al. (1971) i CHIPPINDALL (1955) n'hi ha unes 25-28. Es 

un genere excluslu de l'hemisferi austral 1 segons DAHLGREN & al. (l.c.) i 

CLAYTON S RENVOIZE (l.c.) tant viuen en indrets humits 1 marges de boscos 

com en vessants rocosos de muntanyes, mentre que rarament es troben a la 

regló de dunes litorals; algunes especies son components útils de les 

pastures naturals, mentre que altres son males herbes a les zones tempe

rades. 
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8.1. Bbrbarta laagiflara Sm., Pl. Ic. Ined. tab. 32 (1789) 

=Ebrbarta banksli J.F. Gmel., Syst. Hat. 2: 549 (1791) 
^Ehrbarta aristata Thunb., Prodr. Pl. Gap. 66 (1794) 
^Ehrharta longiseta Sobrad., Goett. Anz. Ges. Viss. 3: 2078 (1821) 
=Ehrbarta urvilleana Kunth, Rev. Gram. 1: 9, 189, tab. 6 (1830) 
=Ebrbarta eckloniana Sobrad, ex Schult. f., Syst. Veg. 7: 1376 (1830) 
Ic: CASASAYAS & FARRAS, 1988: 140 
2n= 48 (CHIPIHDALL, l.c; FEDOROV, 1974) 

Especie originaria de la regió del Cap, a l'Africa del Sud, on creix 

sobretot aprop de l'aigua en ambients ruderals i arvenses (CHIPPIHDALL, 

l.c). 

Tot i que a Europa aquesta especie ha estat recol.lectada a Bélgica, a 

l'any 1911 (AUQUIER, 1980), posteriorment a la Gran Bretanya (LOUSLEY, 

1961) i a Txecoslováquia (DVORAK & KüHN, 1966), no está inclosa dins Flora 

Europaea. 

A Catalunya várem trobar-la a la primavera de 1981 en indrets ruderals 

deis voltants del jardí botánic "Kar i Kurtra" de Blanes (DG81). Durant mes 

de tres anys vam intentar determinar aquesta especie amb la bibliografía 

que teniem a disposició i finalment fou el Professor J. Malato-Beliz d'Elvas 

(Portugal) qui gentilment ens la va determinar. En l'actualitat es troba en 

marges de camins, erms, prats degradats aprop del mar i també com a mala 

herba entre les plantes ornamentáis del jardí botánic. Prefereix sóls 

lleugers i humits, encara que també pot viure en indrets mes secs. Les 

glumes d'aquesta especie teñen un color púrpura-vinós quan la planta viu en 

llocs assolellats, mentre que en indrets ombrivols romanen verdoses. Floreix 

i fructifica a la primavera i a la tardor, encara que també és possible de 

trobar exemplars en flor si l'hivern és suau. Es reprodueix fácilment de 

llavor i les espiguetes amb arestes afavoreixen la seva dispersió. D'engá el 

seu descobriment aquesta gramínia sudafricana ha anat expansionant-se per 

gran part de la ciutat de Blanes. Ho coneixem amb exactitud el seu sistema 

d'introducció a Catalunya, encara que creiem que está en relació amb el 

jardí Botánic "Mar 1 Kurtra". Desconeixem si ha estat mai cultivada en 

aquest jardí; en l'actualitat no ho és. El seu estatus dins la flora catalana 

és d'adventícia, pero pensem que pot airribar a naturalitzar-se ja que viu i 

s'expandeix de forma molt vigorosa. 

Ho coneixem cap citació anterior per a la Península Ibérica 1 peí que fa 

a Gran Bretanya (LOUSLEY, l.c; RYVES, 1974) i a Txecoslováquia (DVORAK & 
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KüHH, l.c.) la seva introdúcelo está relacionada amb el comer^ de la llana. 

També ens consta introduida a l'India i a Australia (AUQÜIER, l.c). 

9. Sleusíoe Gaertner 

Genere format per unes 9-10 especies natives sobretot de la part 

oriental i nordoriental d'Africa tropical, amb una especie cosmopolita 1 una 

originarla d'América del sud (DAHLGREW & al., 1985; CLAYTOH & REIVOIZE, 

1986; PHILIPS, 1972). Algunes especies son males herbes impoi-tants en re

gions tropicals 1 subtropicals i una d'elles és cultivada com a cereal a 

l'Africa, India i Xina. 

9.1. BJmtsiae indica <L.) Gaertner, Fruct. Sem. Pl. 1: 8 <1788) 

=Cyaosurus indicas L., Sp. Pl. 72 (1753) 

=Eleusine glabra Schumach., Beskr. Guin. Pl. 53 {1627) 
=Eleusine gracilis Salisb., Prodr. 19 (1796) 
=fi'ieüsine damingensis Sieber ex Schultes, L,, Syst. Veg. Mantissa 2: 323 
(1824) 
fEleusine Japónica Steudel, Syn. Pl. Glum., 1: 211 (1854) 
= Cynodon indicus (L.) Raspail, Ann. Sel. 5at. Ser. 1, 5: 3030 (1825) 
le. LLAURADQ, 1984: 38-39 
2n= 18 (KBFEDY-O'BYRNE, 1957; FEDOROV, 1974; LLAÜRADO, 1984; VETT & 
al., 1984; CLAYTOI & REIVOIZE, 1985). 

Especie molt polimorfa distribuida per totes les regions tropicals i 

subtropicals d'ambdós hemisferis (HASSEH in TÜTIH & al., 1980). Degut a la 

seva amplia distribució és difícil de conéixer el seu centre d'origen. Viu 

per tota l'India, des de l'Himálaia (2000 msm) fins al sud, a la banda 

occidental mes seca 1 a l'oriental mes húmida (AKBASHT, 1982); els ocells 

mengen les granes 1 també s'ha utllitzat com a farratgera al Brasil" 

(PIMEHTEL & al., 1984), a l'Argentina (CARTAGIHESE & LÓPEZ, 1981) i al Perú, 

on segons FERREYRA (1983) forma part de l'estrat herbad de les clarianes 

del "algarrobal", comunitat arbustiva baixa litoral on també hi creix Datura 

straaonium. A l'Africa tropical es pasturada per tots els animáis excepte si 

hi ha gra, i quan és verda és molt buscada pels dromedarls (BAÜMER, 1975). 

Es una especie arvense i ruderal; LEOHARD, a l'any 1952, va incloure totes 

les comunitats vegetáis ruderals 1 antropófiles deis marges de camins, 

pobles, erms, escombrarles, prats degradats, etc. del Zalre, dins l'alian^a 

Eleusiníon indicae. 
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A la Península Ibérica, Igual que a Europa, s'hi coneix des de mitjans 

del segle passat. VILLKOMM & LANGE (1861) l'assenyalen de Sant Sebastiá i 

COSTA (1877) del Jardí Botánic de Barcelona. Segons CADEVALL & al. (1932) 

va arribar a (^talunya procedent de l'India amb bales de coto. Durant la 

primera meitat d'aquest segle era una especie mes aviat rara al Principat. 

BOLOS, A. & O. DE (1950) la consideren desapareguda a Barcelona, ja que des 

deis temps de COSTA no s'havia tornat a trobar. Tres anys després BOLOS & 

MARCOS (1953) van recol.lectar-la al port de Barcelona. Sembla que és a 

partir deis anys 70 i especialment 80 que aquesta adventicia ha comengat a 

expanslonar-se de forma important peí Principat. En l'actualitat presenta 

una distribució dispersa per la térra baixa del país, principalment a la 

meitat oriental. Es una especie naturalitzada i un epecófit segons la 

classificació de KORNAS (1978). Es fa ais marges de camins, vores de rius, 

estacions, escossells d'arbres, entre l'empedrat deis carrers, erms, etc. 

preferentment en sóls humits i eutrófics, encara que també es troba, aixó sí 

molt mes escarransida, en sóls secs, prims i mes o menys calcigats. Floreix 

i fructifica a mitjan estiu i a la tardor. 

L'hem recol.lectada a Valencia. De la Península Ibérica també ens consta 

del País Valencia (CARRETERO & ESTERAS, 1983, CARRETERO, 1985b) i de Portu

gal on sembla que ha estat citada per primer cop per PINTO DA SILVA a l'any 

1958. A Franga s'hi coneix des de 1863 al País Base francés (THELLUNG, 

1912; JOVET, 1941), a Italia des de 1942 (CACCIATO, 1962) i a Creta des 

d'aquesta década (GREUTER & al., 1985). HANSEN (l.c.) l'assenyala natura

litzada al sud d'Europa i casual a la resta: Azores, Portugal, Bulgaria, 

Franfa, Italia i de forma dubtosa a Espanya. Segons HAFLIGER & SCHOLZ 

(1980) i HOLM i al. (1979) és una herba prácticament cosmopolita per les 

regions temperades i cálides. 

Dades blbllográfigups i d'herbari 

COSTA, A.C. 1877: Jardí de la Universitat de Barcelona BC 97929. 
CODINA, J. 1908: Anglés BC 129675, BC 66341. 
CADEVALL, J. et al. 1932: Puig-reig (PUJ., C.!). 
BOLOS, O. DE 1952: Mañanes BC 108413. 
BOLOS, O. DE & MARCOS, A. 1953: Barcelona BC 119005. 
BOLOS, 0. DE & VIGO, J. 1979: Clocalou BC 136897, Vilassar de Mar DF49. 
CASASAYAS, T. & MASALLES, R.M. 1981: Baix Llobregat, Tarragonés, Maresme. 
LLAURADO, M. 1984: Barcelona DF28, les Casetes DF18. 
CASASAYAS, T. 1987: Maresme, Alt Empordá, Girones, Baix Camp, Garrotxa i 
Ribera d'Ebre. 
MAJORAL, A. 1986: Entre Palau d'Anglesola i el Poal CG21. 
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Dades proples 

ALT BKPORDA: Figueres DG97, Castelló d'Empúries EG07, Vilajuiga EG08, BkU. 
CAKP: Cambrils CF34, B A U LLOBREGAT: Sant Boi de Llobregat DF27, BARCELO
IES: Barcelona (Kontjuic) DF27, Barcelona (Sarria) DF28, Barcelona DF38, 
GAREOTIA: Besalú DG77, GIROIES: Girona DG84, Salt DG84, HARESKE: El Kasnou 
DF49, PremlA de Kar DF49, Sant Andreu de Llavaneres DG50, RIBERA D'EBRE: 
Benissanet CF04, SELVA: La C^ellera de Ter DG64. TABRAGOIES: Tarragona CF55, 
VALLES ORIEITAL: Sant Fe del Kontseny DG52 -X.Oliver-. 

9.2. Eleuslne trlstacbjn (Lam.) Lam., Tabl. Encycl. Kéth. Bot. 1: 203 (1792) 

= CyDOSurvs tristacbyus Lam., Encycl. Kéth. Bot. 2: 188 (1786) 
=Eleusine olígostacbya Link, Hort. Reg. Bot. Berol. 1: 60 (1827) 
=Eleusíne barcinonensis Costa, Linnaea 30: 125 (1859) 
=Eleusine tristacbya (Lam.) Lam. subsp. barcinonensis (Costa) A. & O. DE 
BOLOS. 
=EIeusine geainata (Spreng.) Lange 
Ic: LLAÜRADO, 1984: 38-39 
2n= 18 (FEDOROV, 1974; LLAURADO, 1984) 

Especie originaria d'América del sud, on viu en sóls modificats deis 

marges de camins, erms, etc. (HAISEI in TUTIH & al., 1980; CARTAGIHESE & 

LÓPEZ, 1981). Es coneix introduída a Europa des del segle passat. 

A Catalunya ha estat citada a mitjans del segle XIX, del litoral de 

Barcelona i rodalies, i segons WILLKOKK & LAHGE (1861) probablement es va 

introduir amb el comer? de la llana. A diferencia de l'espécie precedent, 

d'engá la seva introdúcelo es va anar estenent i a mitjans d'aquest segle ja 

era forga comuna, encara que es trobava localitzada a les comarques del 

Barcelonés, Valles, Baix Llobregat i Selva. En l'actualitat és una especie 

totalment naturalitzada en localitats de térra baixa de les parts HE i CE 

del Prineipat. Es fa principalment en ambients ruderals: estacions, marges" 

de camins, prats secs, platges, erms, especialment en sóls secs, prims, 

compactats i mes o menys aixafats. Floreix i fructifica a l'estiu i tardor. 

Atenent a la classificació de KORHAS (1978) es tracta d'un epecófit. 

Ens consta naturalitzada al País Base (ASEGIHOLAZA & al., 1984). Al SE 

de Franga s'hi coneix des de 1846 i segons DÜPOHT (1963) hi és introduida 

procedent de Catalunya. HAHSEH (in TUTIH & al., 1980) l'assenyala naturalit

zada al SV d'Europa: Agores, Franga, Espanya i Italia. També ens consta 

introduída mitjangant borra de llana a la Gran Bretanya (RYVES, 1974), així 

com també a Alemanya, Suissa, Paisos Baixos, América del Hord, Australia i 

Hova Zelanda (LAKBIHOH, 1959). 
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Dadgs bibllngráílquefi 1 d'herbari 

COSTA, A.C. 1877: <sub E. geminatá) Vora Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, 
Prat de Llobregat i altres llocs no lluny del litoral. 
SENNEN, Fr. 1917: (sub E. barcinonensis) Barcelona BC 66353, BC 66352, entre 
Gavá i Castelldefels. 
CADEVALL, J. et al 1932: (sub E. barcinoDensis') Barcelona. Castelldefels 
(PUJ., C). 
LLENSA, S. 1945: Hostalric. 
BOLOS, A. & O. DE 1950: Barcelona BC 98975, Mollet BC 96868, la Roca. 
Llerona (BATALLA). 
BOLOS, O. DE 1959a: Sils, Riudarenes. 
BOLOS, A. & O. DE 1961: Martorelles, Caldes de Montbui, Sant Esteve de 
Palautordera, Gualba, Llinars, Breda BC 109729, Riudarenes, Esponellá, 
Bascara, Vilajoan. 
DUPONT, P. 1963; entre Cervera de la Marenda i la frontera. 
MONTSERRAT, P, 1964: (sub E. gealnata) Montnegre BC 618623, Horsavinyá 
BC 618625, Montalt BC 618624, Mataró BC 618627, Argentona, Sant Celoni, la 
Roca. Delta del Besos (SENNEN). 
MALAGARRIGA, H.T. 1971; Bellveí. 
MALAGARRIGA, H.T. 1976; Sant Climent. 
BOLOS, O. DE & VIGO, J. 1979: (sub E. t. ssp barcinonensis) El Sallent de 
Santa Pau DG66, Mieres DG76, Esparreguera DF09. Segur de Calafell (FONT I 
QUER et al, BC 108645). 
GIRBAL, J, 1984: Bescanó, Sant Gregori, Porqueres, Valí de Sant Daniel, 
Campdorá, Sant Julia de Ramis, Orfes, Cerviá de Ter. DG74-76-84-86-95. 
LLAURADO, M. 1984: Maganos de la Selva DG72, Lligá d'Avall DG30. 

Herb. de Montpeller, Barcelona, VIII-1877, BOFILL. 
BC 66347, Barcelona, VI-1907, M. LLENAS. 
BC 66354, BC 129676, Barcelona, VI-1915, Cb. DUFFOUR. 
BC 66344, Barcelona, VII-1915, R. QUERALT. 
BC 66343, Barcelona, 14-VII-1917, P. FONT I QUER. 
BC 66345, Barcelona, al Besos, 6-XI-1917, GROS. 
BC 374554, Medinyá, 23-X-1955, A. & O. DE BOLOS. 
BC 149786, el Catllar, 28-IX-1963, J. BERSET & 0. DE BOLOS. 
BC 596325, Sant Salvador de Bianya, 12-VIII-1966, A. & O. DE BOLOS. 
BC 596313, Olot, 16-VIII-1966, A. & O. DE BOLOS. 

Dades próples 

ALT PENEDES: V i l a f r a n c a del P e n e d é s CF97, ALT EMPORDA; Agu
llana DG89, Bá.scara DG96, Figueres DG97, Ca s t e l l ó d'Empúries 
EG07, Sant Pere Pescador EG07, V í l a m a c o l u m EG07, Perelada 
EG08, V i l a j u í g a EG08, Vilanova de l a Muga EG08, Portbou 
EG19, ANOIA; El Bruc CG90, ALT CAHP; V a l l s CF57, BAGES: 
Hanresa DGOl, BAIX CAHP: L'Hospitalet de l'Infant CF£4, BAIX 
EHPORDA: Sant F e l i u de Gulxols EGOa, B e l l c a í r e d'Empordá 
EGOS, B A R C E L O N É S : Barcelona (Hontjuic) DF27, Barcelona (Sar
ri a ) DF28, Barcelona (Montjuic) DF37, Badalona DF38, Sant 
Adriá de Besos DF38, BAIX PENEDES: Coma-ruga CF75, Sant 
Vicen? de Calders CF76, Lloren? del P e n e d é s CF77, C a l a f e l l 
CF86, L'Arbo? CF86, Segur de C a l a f e l l CF66, Banyeres del 
Pe n e d é s CF87, BAIX LLOBREGAT: Esparreguera DF09, Castellde-
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fels DF16, Castelldefels DFi7, Molins de Rei DFí8, El Prat 
de Llobregat DF27, GARRAF: Cubelles CF86, Vilanova i la 
Geltrú CF95, Garraf DF06, GIRONES: Bescanó DG74, Porqueres 
DG75, Cassá de la Selva DG83, Girona DG84, Salt DG84, Celrá 
DG85, Medinyá DG85, Esponellá DG87, Celrá DG95, Sant Jordi 
Desvalls DG95, GARROTXA: Olot DG56, Santa Pau DG65, Hieres 
DG76, HARESHE: El Hasnou DF49, Premia de Dalt DF49, Mataró 
DF59, Sant Andreu de Llavaneres DG50, Caldetes DG60, Calella 
DG70, Tordera DG71, OSONA: Vic DG34, Manlleu DG35, Hanlleu 
DG44, Hanlleu DG45, RIPOLLES: Sant Joan de les Abadesses 
DG47, SELVA: Breda DG62, Hostalrie DG62, La Cellera de Ter 
DG64, Amer DG55, Hostalrie DG72, Sils DG72, Riudarenes DG73, 
Santa Coloma de Farners DG73, Blanes DG81, Vidreres DG82, 
Riudellots de la Selva DG83, Tossa de Har DG91, TARRAGONÉS: 
Tarragona CF55, Roda de Berá (estació) CF56, VALLES ORIEN
TAL; Hartorelles de Baix DF39, Hollet del Valles DF39, 
Hontmeló DG30, Granollers DG40, La Roca del Valles DQ40, 
Sant Pere de Vilamajor DG41, Llinars del Valles DG50 
A.Farras-, Llinars del Valles DG51, Palautordera DG51, Sant 
Celoni DQ51, Gualba de Dalt DG52, Prop de Santa Fe de Hont-
seny DG52, Gualba de Baix DQ6Í, VALLES OCCIDENTAL: Sabadell 
DF29, Hontcada i Reixae DF39, Terrassa DGIO, Castellar del 
Valles DG20, Sabadell DG20. 

10. Eragrostis Volf 

Aquest genere compren unes 300-350 especies natives principalment de 

les regions tropicals i subtropicals d'arreu del món {DAHLGREH & al., 1985; 

CLAYTOH & REHVOIZE, 1986). Poques especies teñen interés economic. 

10.1. Eragrostis curvula {Sobrad.) Hees, Fl. Afr. Austr. 111. 1; 397 (1841) 

=Foa curvula Sobrad., Goett. Anz. Ges. Viss. 3: 2973 (1821) 
=Eragrostis collisa subsp. hispánica sensu Pau i Cadevall. 
Ic: CASASAYAS & FARRAS, 1985: 163 
2n= 20-40-42-60-63-80 (CHIPPIHDALL, 1955) 
2n= 20-40-60-80 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria de l'Africa austral i arriba de forma esporádica a 

l'est de l'Africa tropical (CHIPPIHDALL, l.c). Es una especie morfológicament 

molt variable i segons CHIPPIHDALL (l.c) és la mes variable del genere. 

Forma part d'un gran complex que agrupa formes diferents que son fácilment 

distingibles en els extrems pero que queden Iligades entre elles per nom

broses formes intermedies. Des del punt de vista cariosistemátlc és també 

molt complexa Ja que el seu número cromosómic varia entre 20 i 80, havent-

se fet recentes de 42 i 63 eromosomes. En un principi es pensava que era 

una especie apomíctica obligatoria, pero s'ha vist que hi ha reprodúcelo 
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sexual; aquesta taxa de sexualitat vé influida per certes condicions ambien

táis, de manera que, en conseqüéncia, també ho és la taxa d'apomixi (RABAU & 

al., 1986). 

Aquesta gramínia d'aspeóte desmaiat i decoratiu ha estat utilitzada com 

a farratgera i per a fixar el sol contra l'erosió ais Estats Units, América 

del sud, Australia i África. 

A Catalunya la vArem trobar al Baix Llobregat, en un indret assolellat 

al costat de la carretera al Prat de Llobregat. En l'actualitat ha augmentat 

el nombre d'exemplars i hi creix de forma esponerosa. L'espécie citada de 

Terrassa per PAU (1897), CADEVALL (1903), CADEVALL & al. <1937) i BULOS, A. 

& 0. DE (1950) sub E, collina var. hispánica i E. aruDdinacea var. bispaLica 

correspon a aquesta especie. Posteriorment no ens consta que s'hagi retro

bat, per la qual cosa pensem que ha desaparegut del Valles. Floreix i fruc

tifica a l'estiu i al Principat la considerem una especie adventicia. Atenent 

a la classificació de KORHAS (1978) es tracta d'un epecófit. 

A la Peninsula Ibérica ens consta de la provincia de Kadrid on sembla 

que Ja s'hi havia herboritzat a l'any 1958 (HIETO, 1985) i d'Andalusia 

(ROKERO-ZARCO & CHARPIH, 1986). Ha estat citada de la Gran Bretanya, on 

segons LOUSLEY (1961) i RYVES (1974) s'hi va introduir mitjani;ant el comerí; 

de la llana, de Bélgica (VISE, 1958), de Franija (THELLUHG, 1912) i del SE 

d'Europa (HAFLIGER & SCHOLZ, 1981). TUTIH (in TUTIH & al., 1980) no la 

inclou dins la Flora Europaea. També es troba al centre i sud deis Estats 

Units, a Venezuela, Argentina, Colombia, Uruguai, Australia, Hova Zelanda, 

Xina, Japó, Corea, India i Medi Orient (BRIDGEVATER & BACKSHALL, 1981; 

HAFLIGER & SCHOLZ, l.c). 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

PAU, C. 1897: sub Eragrostls collina) Terrassa. 
CADEVALL, J. 1903: (sub Eragrostls collina var. bispanica) Terrassa. 
CASASAYAS, T. & FARRAS, A. 1985: El Prat de Llobregat DF27, BC 648002, 
BC 647994. 
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10.2. Eragraetis pectlmcea (Xichx) Hees, Fl. Afr. Austr. 406 <1854> 

=Foa pectínacea Hichx, Fl. Bor. Amer. 1: 69 (1841) 
2n= 40-60 (FEDOROV. 1974) 

Especie originarla de la part temperada d'América del Hord, on viu en 

terrenys alterats sorrencs i amb grava (KOCH, 1974; TUTIH in TUTIH & al., 

1980). 

Sois coneixem una citació d'aquesta especie per a Catalunya. GIRBAL 

(1984) la va recol.lectar ais marges d'uns camps de Bescanó <DG74), a la 

comarca del Girones, i nosaltres la v&rea trobar ais arenys d'un torrent 

d'aquesta mateixa localitat. Floreix i fructifica a mitjan estiu i comenga

ment de tardor. Al Prineipat la considerem una especie adventicia i atenent 

a la classificació de KORHAS (1978) és un epecófit i un hemiagriófit. 

Ens consta deis marges de rius i de cuñetes molt seques de la part sud 

del Pais Base (ASEGIHOLAZA & al., 1984), de la part occidental de Franga, de 

Hawaii i de les illes del Pacific (HOLM & al., 1979; TUTIH, l.c; HAFLIGER 

& SCHOLZ, 1981). 

Dades. bibliográfiques i á'herharl 

GIRBAL, J. 1984: Bescanó DG74. 

11. Hardeua L. 

Aquest genere compren 20 especies segons DAHLGREH & al. (1985) i unes 

40 segons CLAYTOH & REHVOIZE (1986) origináries de les regions temperades 

d'arreu del món. L'ordi és una de les primeres especies domesticades al 

Próxim Orient. Es creu que l'ordi cultivat prové d'Hordeum spantaneum C. 

Koch, especie que creix silvestre en marges de camins, camps, guarets, etc. 

a gran part del Medi Orient i oest d'Africa del Hord. Aquesta especie 

silvestre fou domesticada i va donar lloc a H. distíchon, forma cultivada de 

dues carreres, 1 després d'una mutació va aparéixer H. vulgare amb 6 

carreres, on totes les espiguetes de cada triada son fértils. A Mesopotámia 

i a Egipte hi fou molt cultivat especialment després de la creació deis 

canals d'irrlgaeió uns 6000 anys aC. Les terres irrigades de la part sud de 

Mesopotámia van comengar a salinitzar-se, de manera que el blat, poc resis

tent a la salinltat, va deixar d'ésser cultivat i es va incrementar el cultiu 

de l'ordi, ja que aquest tolera millor la salinltat edáfica que els altres 
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cereals. L'ordi va ésser el principal cereal del Próxim Orient per l'home i 

no fou fins a comengaments d'aquesta Era que el blat va esdevenir el cereal 

mes important per l'alimentació humana, mentre que l'ordi va quedar relegat 

com aliment pels animáis (HARLAF, 1976; LAHGER & HILL, 1982). El primer or-

di cultivat fou el de dues carreres i posteriorment va sortir el de 6 car-

reres. Segons dades arqueológiques va arribar a Espanya en el cinqué mileni 

aC i a la part meridional del Rin una mica mes tard. Vers 1'orient va arri

bar a l'India al tercer mileni aC i a la Xina al segon (HARLAH, l.c). Molts 

autors prefereixen incloure totes les formes cultivades d'ordi dins á'H. 
vulgare. 

11.1. Hard&m dístícban L., Sp. Pl. 85 (1753) 

=Hardeum aestivua Haller f i l . . Gen. Sp. Hov. Comm. Gottingen 6 (1776) 
H.V.: ordi palmell 
2n= 14 (FEDOROV, 1974; HUMPHRIES in TÜTIH & al., 1980) 

Aquesta especie prové de la domesticació d'Hordeua spontaDeum, especie 

originaria del SV i SC d'Asia i del HV de l'Africa, duta a terme al Próxim 

Orient fa mes de 9000 anys (HARLAH, 1976; CLAYTOH & REHVOIZE, l.c). Ho 

obstant, hi ha autors que pensen que és molt mes antic. L'evidéncia es basa 

en llavors i glumes carbonitzades associades a restes de fináis del 

paleolític al sud d'Egipte. Aquests restes han estat datats per carboni 

radioactiu en 17.000-18.300 anys (DEITZER, 1985), encara que no se sap si 

es tracta d'ordi silvestre o cultivat, o bé en tránsit entre l'un i l'altre 

(HARLAN, l.c; VENDORF & al., 1979). 

Aquest ordi amb dues carreres o files és forípa cultivat a Catalunya i 

de vegades apareixen exemplars subspontanis en marges de camps, camins, 

erms, vores de rius, etc. Floreix i fructifica a l'estiu. A Catalunya la 

considerem una especie subspontánia. Presenta una distribució dispersa peí 

Principat, encara que la seva repartido exacta és difícil de conéixer ja que 

hem trobat molt poques dades bibliográfiques sobre ella i de vegades els 

autors inclouen tots els ordis cultivats dins H. vulgare s.l.¡ per aquest 

motiu hem cregut convenient de no presentar un mapa de distribució ja que 

no el creiem representatiu. 

HUMPHRIES (l.c.) l'assenyala cultivat a gran part d'Europa. 
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Dades prgpies 

BáGBS: Kanresa DGOl, Moiá DG22, BAUA CERDAIYA: Puigcerdá DG19, GARRAF: 
Sitges DF06, MARESME: El Masnou DF49, OSOIA: entre Balenyá i Taradell DG33, 
Cantonigros DG55, SEGARRA: Cervera DG51, Vergós CG61. 

11.2. Hardeua vulgare L., Sp, Pl. 84 <1753> 

-Hordeum bexastlcban L., Sp. Pl. 85 (1753) 
=Hordeuw palystichan Haller f i l . , Hov. Comn. Soc. Reg. Sci. Gotting. 6: 5 
(1776) 
I .V . : ordi 
2n= 14 (FEDOROV, 1974; HUMPHRIES in TUTU & al., 1980) 

Aquesta especie prové d'Hordeum spantaneum C. KocJi. L'ordi cultivat és 

una especie molt eurloica, mentre que les formes silvestres son molt mes 

restrictives. Es un cereal molt important a les regions temperades i , degut 

al seu curt cicle biológic, també és cultivat fins a 4000 msm, a l'Himálaia, 

fins a 350 m sota el nivell del mar, al Mar Mort, i també a latituds equa-

torials (DBITZBR, 1985; CLAYTOH & REHVOIZE, 1986). 

A Catalunya és un cereal molt cultivat i sovint apareixen plantes subs

pontánies en indrets ruderals: marges de camins i camps, cuñetes de la car

retera, erms, etc. Floreix i fructifica a l'estiu, A (Catalunya la considerem 

una especie subspontánia amb una distribució dispersa. Pels mateixos motius 

que l'espécie precedent tampoc presentem mapa de distribució. 

HUMPHRIES (l.c.) l'indica cultivat com a cereal a gran part d'Europa. 

Dades bibllográfiques 1 d'herbari 

COSTA, A.C. 1877: Cultivat i subspontani. 
VIGO, J. 1983: Valí de Ribes. 
BOLOS, O. DE & VIGO, J. 1984a: Meda Gran. 

Dades própies 

ALT CAMP: Alcover CF46, ALT PBIEDES: Vilafranca del Penedés CF97, AIOIA: 
prop de la Panadella CG70, BAGES: Manresa DG02, BAUA CERDAIYA: Bolvir 
DG09, La Molina DG18, Puigcerdá DG19, GARRAF: Cubelles CF86, Vilanova i la 
Geltrú CF76, BAU PEIEDES: Coma-ruga CF75, Sant Viceng de Calders CF76, 
MARESME; Vilassar de Mar DF49, Sant Andreu de Llavaneres DG50, OSOIA: entre 
Balenyá i Taradell DG33, RIPOLLES: Can Mariner DG47 -X.Oliver-. 

12. Lolium L. 

Genere format per 8-12 especies natives de la part temperada del 

continent eurasiátic i África del nord (CLAYTOH S REHVOIZE, 1986; DAHLGREH 
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& al., 1985). Les diferents especies de Lolium s'hibriden fácilment entre 

elles i fiunb especies del genere Festuca, 

12.1. Loliua multíflarua Lam., Fl. Fr. 3: 621 (1779) 

=LoUua italicum A. Braun, Flora (Regensb.) 17: 259 (1834) 
V.V.: raigrás, raigrás Italia 
2n= 14 (FEDOROV, 1974; BORRILL, 1976; HUMPHRIES in TUTIN & al., 1980; 
LANGER & HILL, 1982) 

Especie originaria del sud d'Europa (HUMPHRIES, l.c). TOURLET (1904) 

diu que possiblement és originaria de la part septentrional d'Itália i que 

es va estendre per Franca mitjan(;ant la barreja de granes amb d'altres 

especies farratgeres. Es una especie diploide, encara que s'han aconseguit 

formes tetraploides mes robustes i amb fulles mes ampies. 

Els autors de comengaments de segle l'assenyalen escassa en camps i 

prats de (^talunya. Al Principat no ens sembla una especie autóctona, sino 

que es cultiva principalment com a farratgera i de vegades com a gespa, i 

sovint es troben exemplars escapats de conreu en marges de camps, de ca

mins, vores de rius, erms, entre les vies de tren, etc. Presenta una 

distribució dispersa peí país; floreix i fructifica a fináis de primavera i 

comencaments d'estiu. A Catalunya la considerem una especie subspontánia i 

un epecófit i un hemiagriófit segons la classificació de KORNAS (1978). 

Ens consta del País Base (ASEGIHOLAZA & al., 1984). HUMPHRIES (l.c.) la 

indica cultivada i naturalitzada a gran part d'Europa; la considera autóc

tona a la Península Ibérica i introduida al centre i nord d'Europa. Segons 

HAFLIGER & SCHOLZ (1981) es troba a prácticament tot el món amb excepció 

d'Africa central, C i S d'USA, India, Indoxina i les Filipines. 

Dades bibliográfiques 1 d'herbari 

MARCET, A. 1907: El Miracle. 

SEHHEH, Fr. 1927: La Cerdanya. Llívia BC 71327, Puigcerdá BC 71288. 
CADEVALL, J. et al. 1937: (sub L, italicum') Barcelona; la Cellera (CODIHA, 
BC 71279). 
BOLOS, A. & O. DE 1950: Pía del Besos (SEHHEH). 
VIGO, J. 1983: El Baell, Hevá DG28, BC 619138. 
GIRBAL, J. 1984: Bescanó, Sant Martí de Llémena, Fornells, Llagostera. DG74-
75-84-93. 
LUQÜE, T. et al. 1984: Girona. 
HIHOT, J.M. 1984: Voltants d'Espot, Boí CH21-41. 
SORIAHO, I. 1984: Bagá, Guardiola DG07. 

BC 120318, Barcelona, 26-III-1952, 0. DE BOLOS. 
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Dades própies 

ALT EKPORDA: Kavata DG87, Pont de Kolins DG98, Vilaüt EGOS, ALT ÜRGELL: 
Coll de Fargó CG67, Organya CG67, Adrall CG68, El Pía de Sant Tirs CG68, 
Kontferrer CG78, BAGES: Kola DG22, BAIIA CBRDAIYA: Puigcerdá DG19, 
BARCELOIES: Barcelona DF38, KOITSIAIES: prop d'Amposta BF90, OSOIA: 
Cantonigrós DG55, SEGRU: Bell.lloc d'Urgell CGll, SELVA: entre Breda i 
Arbúcies DG62, Hostalric DG72. 

12.2. Loliwt teaulentua L., Sp. Pl. 83 (1753) 

=Loliua arvense Vith. 
I . V . : jull-
2n= 14 (FEDOROV, 1974; HÜMPHRIES in TÜTII & al., 1980) 

Especie possiblement originaria de la regió mediterránia (HÜKPHRIES, 

l.c; EVAFS & KIFG, 1985). Ha estat una de les males herbes mes importants 

deis sembrats de la regió mediterránia des de temps de l'Egipte predinástic, 

ja que sovint s'ha trobat referenciada en escrits antics (KOSIIOVA, 1974; 

EVAFS & KIFG, l.c). Probablement la seva distribució i expansió ha tingut 

lloc barrejada amb les llavors poc netes deis cereals. Aquesta especie, 

igual com d'altres plantes segetals, ha sofert una gran reculada en aqüestes 

darreres décades com a conseqüéncia de la utilització de llavors netes i 

d'herbicides. Era una especie molt temuda ja que de vegades a la seva llavor 

s'hi desenvolupava un fong metzinós (.Endoconidíua teaulentua) el qual 

produia un alcaloide que provocava al.lucinacions i ceguesa a l'home. Ha 

estat, pero, un táxon forga utilitzat en experiments relacionats amb la 

indúcelo de la florado (LAFGER & HILL, 1982). 

A la Peninsula Ibérica era una especie molt freqüent al segle XVIII. 

QÜER (1984) afirma: "se da abundantemente en los trigos y cebadas, de quie

nes es cruelísimo enemigo, perturbándolos la vegetación, y ocasionándoles 

gravísimas enfermedades contagiosas que los destruyen". A mitjans l a f i 

náis del segle passat era encara una especie molt freqüent ais sembrats de 

Catalunya. Fo obstant, a mesura que ha avangat el segle la seva presencia 

ha anat minvant i en l'actualitat és molt rara. Al Principat la considerem 

naturalitzada en regressió. Floreix i fructifica a fináis de primavera i 

comengaments d'estiu. Presenta una distribució dispersa peí país, en sem

brats, marges de camps, camins, erms, etc 

Ens consta de Favarra (LÓPEZ, 1973), de Jaén (FERFAFDEZ & FERHIF, 

1984). HÜKPHRIES (l.c) l'indica com a casual en ambients ruderals del nord 

i centre d'Europa. CIOCIRLAF (1984) diu que a Romanía disminueix la seva 
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área de distribució. També ens consta de prácticament tot Europa, América -

excepte la part central-, África del nord, del sud, tot Asia, Australia i 

Nova Zelanda (HAFLIGER & SCHOLZ, 1981; RYVES, 1974; VISE, 1958). 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

COKPANYO, L. 1864: Departament deis Pirineus Orientáis. 
COSTA, A.C. 1877: Hospitalet BC 609495, Barcelona BC 609497. 
BARRERA, J. 1884: Teiá. 
SALVA»A, J.M. 1885: Igualada. 
GAUTIER, G. 1898: Alberes 1 plana del Rosselló. 
CODINA, J. 1908: La Cellera BC 71269. 
FONT I QUER, P. 1914: Bages. 
CADEVALL, J. et aJ. 1937: Litoral, Valles, Bages, Penedés et alibi. 
LLENSA, S. 1945: Hostalric. 
BOLOS, A. & 0. DE 1950: Sant Joan Despí BC 98763. Barcelona (SENNEN). 
BRAUN-BLANQUET, J. & BOLOS, 0. DE 1957: Riba-roja d'Ebre. 
MARCET, A. 1957: Santa Cecilia. 
MONTSERRAT, P. 1964: Vallalta BC 610701, Dosrius BC 610703, Mataró 
BC 610704, Argentona BC 610705, Be 610706, Vilassar BC 610702. Calella 
(CUNI), Mataró (SALVA&A), Tiana (PALAU). 
VIVES, J. 1964: Sant Lloren? de Morunys i Gósol. 
MASCLANS, F. 1966: La Granja d'Escarp. 
MASCLANS, F. & BATALLA, E. 1972: Vers Vilaverd, la Valí BC 601323, voltants 
de Capafonts, plans de la Mussara, entre el Serrat deis Pies 1 el Serrat de 
l'Abellera, els Motllats. Muntanyes de Prades BC 601322. 
BOLDU, A. 1975: Borges Blanques BC 631613. 
MOLERO, J. 1976: Scala-Dei CF16, BCF 2807. 
VIGO, J. 1983: Ribes de Freser BC 607415, Pía de Plaus. DG28-38. El Baell 
BC 607005. 
GIRBAL, J. 1984: Celrá DG85. Sant Daniel (PLA). 
SORIANO, I. 1984: El Vllar DG07. 

BC 71262, Vic, 20-VI-1870, ex herb. MASFERRER. 
BC 93654, Vallfogona de Riucorb, VI-1917, M. GARRIGA. 
BC 81907, Gandesa, 17-VI-1921, P. FONT I QUER. 
BC 81909, Tossa, 12-IV-1922, P. FONT I QUER. 
BC 603726, Alella, 22-VI-1923, ex herb. J.M. BARNADES. 
BC 81908, Tortosa, l-VI-1934, P. FONT I QUER. 
BC 105633, Montseny, 2-VII-1948, 0. DE BOLOS. 
BC 108910, Prat de Llobregat, 8-V-1949, A. & O. DE BOLOS. 
BC 127736, la Mussara, 6-V1-1954, A. DE BOLOS. 
BC 611542, Monistrol, 5-V-1956, J. VIVES. 

13. Panicxm L. 

El nombre d'espécies d'aquest genere és d'unes 470 segons CLAYTON & 

RENVOIZE (1986) i d'entre 500 1 600 segons DAHLGREN & al. (1985), natives 

de les regions pantroplcals i temperades-cálides. Algunes d'aquestes espé-
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cies son cultivades com cereals i farratge, mentre que d'altres son plantes 

arvenses molt agressives. 

13.1. Pemicua capillare L., Sp. Pl. 58 (1753) 

=Kllium capillare (L.) Moench, Meth.: 203 (1794) 
^Fanicua bobartii Lam., Encycl. Méth. Bot, 4: 748 (1798) 
2n= 18 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria d'América del nord, on viu des de la part septen

trional fins la zona subtropical (CLAYTOH in TUTIH & al„ 1980; SCHABERG, 

1983), La primera data coneguda d'aquesta especie a Europa és de la Costa 

Blava, a Hi^a, a l'any 1806 (SCHABERG, l.c). Segons aquest autor, F. capilla-
re ha arribat a Europa procedent no sois d'América del nord, sino també de 
Sudamérica. 

Es una gramínia que presenta una amplitud zonal molt gran. Tant a Amé

rica com a les zones on hi és introduida creix tant en dimes continentals 

com litorals, i tant en terres baixes com a grans al^ades (fins 1200 msm al 

Caucas). Al continent eurasiátic viu a la zona boreal i meridional, i sois 

ais sud del Pakistá en una zona subtropical (SCHABERG, l.c). Es fa en sóls 

sorrencs, llimosos, fangosos, secs o dins de l'aigua i del gel. A Europa es 

troba ais mateixos indrets que a América, en sóls oberts, planes sorrenques, 

marges de carrers, vores de rius, regalls de carreteres, escombrarles, erms, 

camps cultivats de tubercles, sembrats i regadius, on sovint hi forma grans 

poblacions. A fináis de la tardor o a l'hivern, degut ais forts vents, la 

panícula seca es trenca sencera i les llavors es van escampant a mesura que 

la inflorescencia és transportada peí vent (SCHABERG, l.c). La introducció 

al Vell Món i la seva expansió a través d'ell és el resultat, a mes de 

l'autocória, del transport de mercaderies mitjancant vaixells, ferrocarril i 

per carreteres. Sovint es troba creixent vora estacions de trens de merca

deries o de ports (a Alemanya), aprop d'indústrles oleíferes (a la regió 

industrial de l'oest del Rin). A la Unió Soviética s'ha estés amb el menjar 

deis ocells i al sud de Franca com a planta ornamental. 

A (^talunya es coneix des de comencaments d'aquest segle, encara que 

VILLKOMM & LAHGE (1861) la inclouen dins del grup de Species inquireada. 

Algunes vegades és cultivada com ornamental per les seves panícules tant 

verdes com seques. Hosaltres no l'hem vista mal cultivada i sempre l'hem 

trobada en erms, marges de rius, vores de camins, regalls de carretera. 
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entre les vies de tren, etc. A la meitat oriental del país presenta una 

distribució dispersa per les comarques de la Selva, Bages, Barcelonés i 

Garrotxa, mentre que a les terres Ileidatanes es troba principalment 

localitzada a les sorres de la conca del Segre. A Catalunya la considerem 

una especie naturalitzada i atenent a la classificació de KORNAS (1978) es 

tracta d'un hemiagriófit i d'un epecófit. Germina a comengaments d'estiu 1 

floreix i fructifica a mitjan estiu i comengaments de tardor. 

De la resta de la Península Ibérica ens consta de Portugal (PINTO DA 

SILVA & RAINHA, 1964), de Zamora (NAVARRO & al., 1983), d'Alaba (ASEGINO

LAZA & al., 1984) i de la Corunya (IZCO & AMIGO, 1986). CLAYTON (l.c.) 

l'assenyala naturalitzada al sud, centre i est d'Europa. Es introduida a 

Franga (GODRON, 1853; THELLUNG, 1912; MOLINIER, 1980; AMIGO, 1983), a Italia 

-on segons LORENZONI (1978) és una mala herba important deis conreus de 

blat de moro-, a Bélgica (VISE, 1958), Luxemburg, Polonia, Suissa, Alemanya, 

Gran Bretanya, Suécia, Agores, Hongria, Romanía i Rússia, i de forma dubtosa 

de Txecoslováquia (PINTO DA SILVA & RAINHA, l.c; ORMONDE, 1977; CLAYTON, 

l.c). De la resta del món ens consta d'Argentina, Uruguai, Xile, sud i est 

del Brasil,'SV d'Africa, Orient Mitjá, India, Pakistá, Indoxina, Australia, 

Nova Zelanda i illes del Pacific (HAFLIGER & SCHOLZ, 1980; RAHMAN, 1982; 

SCHABERG, l.c; MICHAEL, 1981). 

Dades bibllográfiques i d'herbari 

VILLKOMM, M. & LANGE, J. 1861: Probablement a Catalunya. 
CADEVALL, J. et al. 1937: Naturalitzada en terres arenoses. 
BOLOS, O. DE 1952: Maganes BC 113729. 
BOLDU, A. 1975: Horta de Lleida, BCF 18388, BC 633636. 
CASASAYAS, T. & MASALLES, R.M. 1981: Segriá. 
CASASAYAS, T. 1987: Garrotxa, Segriá i Noguera. 

BC 66208, Conca del Ter, 23-VI-1920, J. CODINA. 
BC 140424, Barcelona, X-1924, Fr. SECONDAIRE. 
BC 66206, Barcelona, X-1924, Fr. SECONDAIRE, (Pl. Esp. n2 5109). 
BC 66205, Barcelona, 8-IX-1928, Fr. SECONDAIRE, (Pl. Esp. n2 6927). 
BC 103047, Balaguer, 12-X-1943, P. FONT I QUER. 

Dades próplps 

ALT URGELL: Coll de Hargó CG67, BAGES: Manresa DG02, GAEROTIA: Els 
Hostalets d'En Bas DG56, lOGUERA: Balaguer CG12, Térmens, CG12, Camarasa 
CG23, Artesa de Segre CG34, SEGRIA: Aitona BF89, Corbins CGOl -R.M.Masalles-
Llelda CGOl. 
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13.2. Panicim dlcbataaiflarua Michx, Fl. Bor. Amer. 1: 48 (1803) 

= Fanicua geniculatum Muhl., Cat. Pl. 9 (1813) 

=Leptolama dichotomlflora (Michx) Smyth, Kansas, Acad. Sci. Trans., 25; 
86 (1916) 
2n= 36-54 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria deis sóls humits d'América del Hord (LE CLERCH, 

1973; CLAYTOH in TOTIH & al., 1980). A Europa es coneix introduida de mit

jans d'aquest segle. La introdúcelo al Vell Món possiblement s'ha produit 

barrejada amb granes de blat de moro, de soja o d'altres llavors poc netes, 

procedents d'América del Hord i destinades a l'alimentació del bestiar. La 

posterior utilització deis fems ha afavorlt la seva expansió pels camps. 

A la Península Ibérica les primeres citacions que coneixem són d'aquesta 

década. ZARAGOZA l'assenyala l'any 1982 de la Depressió de l'Ebre (IZQUIER

DO, 1985), RICO (1984) de zones humides entre regadius de la provincia de 

(aceres i IZQUIERDO (l.c.) de ceunps de blat de moro d'Almenara, a la comarca 

de la Hoguera. Hosaltres l'hem recol.lectada a les comarques del Segriá, de 

la Hoguera i de la Conca de Barbera. Bn aqüestes localitats creixia ais 

arenys del riu Segre, al marge d'un carrer, en erms humits i en un regadiu; 

la majoria de vegades formava poblacions molt denses i importants. Pensem 

que es tracta d'una especie en expansió, no sois a Catalunya sino a la part 

sud i oest d'Europa. Cal assenyalar que les aigües del riu Segre han estat i 

són un vehiele important de dispersió d'aquesta gramínia que en pocs anys 

pot esdevenir una mala herba agresslva ais regadius. Al Principat la consi

derem adventicia i un epecófit i un hemiagriófit segons KORHAS (1978). Flo

reix i fructifica a fináis d'estiu i comengaments de tardor, 

Ens consta de Bélgica (VISE, 1958), de Romanía (HEGREAN & KARACSOHY, 

1984), del centre i del SE d'Europa (HAFLIGER & SCHOLZ, 1980), del SV i V 

de Franga -on sembla que és en expansió vers el nord seguint els camps de 

blat de moro- (LE CLERCH, 1973; KERGUELEH, 1975; VIVAHT, 1983a), d'arros-

sars i de regadius del nord d'ltália (COOK, 1973; CHIESURA & LOREHZOHI, 

1976), Segons aquests últims autors és una mala herba molt estesa a la 

plana del Po, on ha resultat molt afavorida per la utilització d'herbicides 

incondicionals; era tant abundant ais conreus de Zea mays que, de vegades, 

es desaconsellava el seu conreu. Segons CHIESURA & LOREHZOHI (l.c.) no és 

sensible ais herbicides, de manera que en no teñir competencia s'estenia i 

creava poblacions monoespecifiques molt mes perjudicials que les 
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inf estacions pluriespecíf iques tradicionals. Amb la utilització de diferents 

productes es va restablir l'equilibri de la vegetado arvense i la seva 

presencia es va reduir. CLAYTON (l.c.) sois l'indica naturalitzat al sud 

d'Europa: Franca i Italia. També ens consta introduit a Romanía (NEGREAN & 

KARACSONYI, 1984), a la Unió Soviética, Próxim Orient, Bangladesh, Xina, 

Japó, Corea, Nova Zelanda, illes del Pacific, América central, Brasil, Para

guai, Argentina, Uruguai i Xile (HOLM & al., 1979; RAHMAN, 1982; HAFLIGER & 

SCHOLZ, 1980). 

Pades bibllogrAfiques i d'herbari 

IZQUIERDO, J. 1985: Almenara CG32. 

CASASAYAS, T. 1987: Conca de Barbera, Segriá, Noguera. 

Pades própies 

COSC& DE BARBERA; Montblanc CF48, lOGUERA: Balaguer CG12, Camarasa CG23, 
Artesa dé Segre CG34, SEGRIA: Torres de Segre BG90. 

13.3. Püniam aíliaceua L., Sp. Pl. 58 (1753) 

=Kilium paniceum Miller, Gard. Dict., ed. 8, Mllium ne 1 (1768) 
=Kilium esculentum Moench, Meth. 203 (1794) 
=Panicum mllium Pers., Syn. Pl. 1: 83 (1805) 
N.V.: mili 
2n= 36 (FEDOROV, 1974; SMITH, 1976) 

L'origen d'aquesta especie no es coneix amb exactitud. La majoria 

d'autors la consideren possiblement domesticada a la part central i oriental 

d'Asia (THELLUNG, 1912; SMITH, l.c; VAN ZEIST, 1980; CLAYTON in TUTIN & al., 

1980), d'altres a Egipte i Arabia (DE CANDOLLE, 1883; MATZ, 1958 in NELSON 

& EASTIN, 1985), i d'altres al nord de la Xina (MATHON, 1981; LYSOV & 

GUDIMOVICH, 1962 in NELSON & EASTIN, l.c). No es coneix en estat silvestre 

i no se sap de quina (es) especie (s) ha derivat. Es coneix cultivat al nord 

de la Xina des del neolític 1 se sap que aquest era el cereal mes important 

en temps molt antics al sud i est d'Asia ai, 1970; SMITH, l.c). A Europa hi 

és cultivada d'antic. S'ha trobat en dlpóslts fóssils datats en 4400-4000 

anys aC des de Polonia i Ucraina fins a lugoslávia, ais Alps de fa uns 3000 

anys aC, a Italia uns 1700 anys aC i a Espanya de 750-475 anys aC (VAN 

ZEIST, l.c; DAMBLON, 1985). 

Es una especie anual C-4 que creix millor en regions de poca pluJa 1 

amb una estació favorable curta. Es cultiva per gra i també és una mala 
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herba important a certes regions del món. Degut al baix requeriment d'aigua, 

molt inferior al d'altres cereals, i al cicle biológic rápid, ocupa exten

sions molt importants a la part oriental d'Asia, centre del Rússia i Kedi 

Orient (LAHGER 8k HILL, 1982). Aquest táxon compren diverses varietats que 

difereixen en característiques vegetatives i ecológiques, com la "diferent 

capacitat de supervivencia al sol durant l'hivern (HELSOH & EASTIH, l.c; 

BOUGH & al., 1986). 

A la Península Ibérica era cultivat al segle XVIII principalment a 

Catalunya, Lleó, Galicia 1 Astúries (QUER, 1784). En l'actualitat és una 

especie molt poc cultivada a Catalunya i de vegades es troben exemplars 

subspontanis, procedents segurament de granes pels ocells, en marges de 

camins, de camps, vores de rius, erms, escombrarles, rieres, carrers, etc. 

Floreix i fructifica a l'estiu. Presenta una distribució dispersa peí país, 

tant en comarques litorals com continentals, i tant en térra baixa com a 

l'estatge monta. El seu estatus dins la flora catalana és de subspontánia i 

és un ergasiofigófit segons la classificació de KORHAS (1978). 

Ens consta de Havarra (BASCOHES, 1982) i del País Base (ASEGIHOLAZA & 

al., 1984). CLAYTOH (l.c.) l'indica ampliament naturalitzat al centre, sud i 

est d'Europa. Es una mala herba molt important a América del Hord i des 

deis anys 70 contamina gran part de les árees cerealístiques deis Estats 

Units (BOUGH & al., l.c). També és una especie arvense molesta a Kongólia 

(HILBIG, 1982), al Japó (HOLM & al., 1979), Argentina, Uruguai, sud i est 

d'Africa, Unió Soviética, Australia, Hova Zelanda i illes del Pacific (HAFLI

GER & SCHOLZ, 1980). 

Dades bibliográfiques 1 d'herbari 

(XIMPAHYO, L. 1864: Perfectament aclimatada al departament deis Pirineus 
Orientáis. 
GAUTIER, G. 1898: Plana del Rosselló. 
CADEVALL, J. et al. 1932: Cultivat 1 subspontani. 
LLEHSA, S. 1945: Hostalrie 
VIGO, J. 1976: Ribes de Freser BC 607409. 
MASALLES, R.M. 1983: Vimbodí CF38, Blancafort CF48, Solivella CF49. 
GIRBAL, J. 1984: La Creueta (PLA). Vilanna, Sant Gregori, Sant Martí de Llé
mena, Serinyá, Aiguaviva, Sarria de Ter. 
SORIAHO, I. 1984: Afores de Bagá DG07. 

BC 66193, Sant Julia de Vilatorta, 8-IX-1868, ex herb. MASFERRER. 
BC 66192, Vidreres, 5-X-1908, M. LLEHAS. 
BC 66131, Caldes de Malavella, 13-X-1916, P. FOHT I QUER. 
BC 607409, Conca del Ter, 24-VI-1920, J. CODIHA. 
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Dades propíes 

BAU CAXP: Vandellós DG36, BAKCELOIES: Barcelona DF28, BERGUEDA: Bagá DG07 
-I.Soriano-, KARESKE: Alella DF49, El Masnou DF49, BIPOLLBS: Sant Quirze de 
Besora DG36. VALLES ORIEITAL: Terrassa DGlO, Castellar del Valles DG20. 

14. Paspalua L. 

El nombre d'espécies d'aquest genere és de 200 segons RYVES (1974 >, 250 

segons DAHLGREN & al. (1985) i d'unes 330 segons CLAYTON & RENVOIZE 

(1986). Son especies natives de les zones tropicals, principalment d'Améri

ca, maltes de les quals son própies deis prats tropicals i subtropicals; 

algunes son utilitzades com a farratgeres, per a fixar el sol i , de vegades, 

son males herbes importants. L'apomixi és comuna en aquest genere i és la 

que produeix variado en la dotado cromosómica (BURSON & BENNET, 1970). 

14.1. Paspalun dilatattm Poiret in Lam., Encycl. Méth. 5: 35 (1804) 

=Digltaría dilatata (Poiret) Coste, Fl. Fr. 3: 553 (1906) 
=Paj3Ícum platease Spreng., Syst. Veg. 1: 247 (1824) 
=Fanícuxii ovatum Nees ex. Trin, Gram. Panic. 113 (1826) 
=Panicua lanatum Spreng., Syst. Veg. 4 (1827) 
^'Panicum eriopborua Schultes, Mantissa 2: 560 (1824) 
2n= 40-50 (FEDOROV, 1974); 2n= 50 (CLAYTON in TUTIN & al., 1980) 

L'área de distribució original d'aquesta gramínia s'estén des del Brasil 

fins a l'Argentina (CLAYTON in TUTIN & al., 1980). A Europa es coneix intro

duida des del segle passat. Es una planta farratgera molt important, tant 

verda com seca, principalment peí bestiar de llet, i a la seva regió d'ori

gen és una de les especies mes característiques i valuoses deis prats. Rep 

els noms de "pasto miel, pasto meloso, pasto dulce, cañota, pasto polaco, 

gramilla de hoja ancha, etc." (CARTAGINESE & LÓPEZ, 1981). Actualment és 

molt cultivada ais Estats Units, Filipines, Hawaii (PINTO DA SILVA, 1940) i 

África del sud (GARBARI, 1972). 

A la Península Ibérica és coneix adventicia des de comengaments d'aquest 

segle. CODINA (1908) la va trobar per primer cop a (^talunya a la (Vellera, 

a les vores del riu Ter, l'any 1907. Sembla que és aquesta la primera cita-

ció per Espanya. Pocs anys mes tard es va trobar ais arenys del riu Fluviá 

(SENNEN, 1912) i al Prat de Llobregat (in BC). En uns 50 anys s'ha estés 

per gran part de la banda nordoriental de Catalunya i , en l'actualitat 

continua eixamplant la seva área.. Viu sobretot a les vores humides de rius. 
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séquies, marges de camins, prats i també ais terrenys próxims a les 

estacions. Tot i que prefereix els indrets humits, és capag de suportar 

períodes mes o menys llargs de secada sempre que durant una part de l'any 

plogui. De vegades, es troba com mala herba de fruiterars regats (pomeres, 

presseguers, etc.) on hi fa masses importants. Els pagesos aprofiten la seva 

presencia perqué segons sembla no competeix gaire amb el fruiter i forma un 

estrat inferior que ajuda a mantenir un microclima mes humit. L'hem vist 

utilitzada com a planta per a fer gespes; en aquest cas, les tallados conti

nuades fetes peí Jardiner fa que la planta floreixi gairebé arran de térra. 

A Catalunya no l'hem vist mai cultivada com a farratgera. En l'actualitat 

ocupa un área prácticament inlnterrompuda entre el nord i el sud de la 

banda litoral. Ĉ p a l'interior es limita gairebé sempre ais indrets humits: 

vores de séquies, rius, regadius, etc. El seu estatus dins la flora catalana 

és de naturalitzada i atenent a la classificacíó de KORlíAS (1978) es tracta 

d'un epecófit i d'un agriófit. Floreix i fructifica a l'estiu. A Catalunya 

sembla que la seva introduceió, possiblement en forma de grana, está rela

cionada amb la industria textil, mentre que l'expansió s'ha fet mitjangant 

l'aigua i també el transport ferroviari i de carretera. 

Segons PINTO DA SILVA (l.c.) aquesta especie va ésser cultivada a 

Galicia i al NW de Portugal. De la resta de la Península ens consta de llocs 

humits de Portugal (COUTINHO, 1935; PINTO DA SILVA, l.c; MALATO-BELIZ & 

GUES8A, 1977), de Galicia a Guipúscoa, Madrid (PAUNERO, 1962), de Murcia 

(HERNÁNDEZ, 1978), de Navarra (BASCONES, 1982) i del Pais Baso (ASEGINOLAZA 

& al., 1984). També es troba a Franga (HECKEL, 1906; VIVANT, 1983a), Gran 

Bretanya (LOUSLEY, 1961; RYVES, 1974), Italia (PIGNATTI, 1982), Creta (GREU

TER & al., 1985), SE d'Europa (HAFLIGER & SCHOLZ, 1980) 1 Agores (PINTO DA 

SILVA & PINTO DA SILVA, 1974; CLAYTON, l.c). Es una mala herba a Nova 

Zelanda (RAHMAN, 1982), América del nord i central, tot el continent áfrica, 

Asia, Australia i illes del Pacific (HAFLIGER & SCHOLZ, l.c; MICHAEL, 1981; 

FONTSECA & SILVA, 1984). 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

CODINA, J . 1908: (sub Digitaria dilatata) Marges del Ter, prop de la Barca 
BC 66262, BC 66272. 
SENNEN, Fr. 1912; (sub Digitaria dilatata) Llit del Fluviá. 
BOLOS, A. DE 1937-49; Entre Banyoles i Porqueres BC 113006. 
LLENSA, S. 1945: Hostalric. 
BOLOS, A. & 0. DE 1950; Sant Boi, el Prat de Llobregat BC 97748, BC 98764. 
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BOLOS, O. DE & VIGO, J. 1979: Sant Pol de Mar DG60, Barcelona DF26, 
Castelldefels DF16. Monnars CF55 (BERSET). 
FOLCH, R. 1960; Coll de Balaguer (l'Hospitalet de l'Infant). 
CASASAYAS, T. & KASALLES, R.K. 1981; Bages, Segriá. 
NUET, J. & PAHAREDA, J.K. 1983: Konistrol DGOO. 
GIRBAL, J. 1984: Bescanó, Sant Gregori, Serinyá, Porqueres, Campllong, 
Aiguaviva, Fornells, Sarria de Ter. DG74-76-83-84-85. 
KAJORAL, A. 1986; Entre Palau d'Anglesola 1 el Poal CG21. 

BC 66263, Karlna del Prat de Llobregat, 24-VII-1917, GROS. 
BC 128976, Prat de Llobregat, 15-VIII-1919, GROS. 
BC 90045, la Cellera, 8-IX-1920, GROS. 
BC 108654, Calafell, lO-X-1948, P. FONT I QUER et al. 
BC 135515, Kedinyá, 23-X-1955, P. FONT I QUER et al. 
BC 596326, Sant Salvador de Bianya, 12-VIII-1966, A. & O. DE BOLOS. 
BC 604224, Cornelia de Terrl, 2-X-1969, O. DE BOLOS. 

Dades própies 

ALT PENEDES; L'Arbo<? CF86, Santa Hargarida i els Honjos 
CF87, V i l a f r a n c a del Penedés CF97, Cantallops CF98, Sant 
Sadurni d'Anoia CF96, El Pago DF08, ALT EHPORDA: Navata 
DG87, Bascara DGg5, Figueres DG97, L'Armentera EG06, Caste
lló d'Empúries EG07, Sant Pere Pescador EG07, Vilanova de l a 
Huga EG08,. L'Escala EG16, ANOIA: El Bruc CG90, BAGES: La 
Bauma de C a s t e l l b e l l DGOO, Honistrol de Hontserrat DGOO, 
Hanresa DGOl, Sant Vicen<? de C a s t e l l e t DGOl, Hanresa DG02, 
Balsareny DG03, BAIX CAHP: V a n d e l l ó s (estació) CF23, L'Hos
p i t a l e t de l'Infant CF24, Hont-roig del Camp CF25, Cambrils 
CF34, Ho n t b r i ó del Camp CF35, BAIX EHPORDA: Sant Antoni de 
Calonge EG03, La Bisbal d'Empordá EG04, Verges EG05, P a l a m ó s 
EG13, Paí s EGi4, T o r r o e l l a de H o n t g r í EG15, BAIX EBRE: 
Tortosa BF92, Deltebre CFOl, B A R C E L O N É S : Barcelona (Hont
juic) DF27, L'Hospitalet de Llobregat DF27, Barcelona ( T i b i 
dabo) DF28, Badalona DF38, Barcelona DF36, Sant A d r i á de 
Besos DF38, Sant Andreu DF38, BAIX PENEDES: Coma-ruga CF75, 
El Vendrell CF76, BAIX LLOBREGAT; Begues DF07, H a r t o r e l l 
DF09, C a s t e l l d e f e l s DFi6, C a s t e l l d e f e l s DF17, Sant Boi de 
Llobregat DF17, Ce r v e l l ó DF18, Les Casetes de V a l l i r a n a 
DFi8, Holins de Rei DF18, Sant Vicen? deis Horts DF18, 
Har t o r e l l DFi9, El Prat de Llobregat DF27, Sant F e l i u de 
Llobregat DF28, CONFLENT: Prada de Conflent DH51, GARRAF: 
Vilanova i l a Geltrú CF95, Garraf DF06, Sitges DF06, GI
RONES: Bescanó DG74, Sant Gregori DG74, Canet d'Adri DG75, 
Porqueres DG76, C a s s á de l a Selva DG83, Girona DG84, C e l r á 
DG85, S a r r i a de Ter DG85, Banyoles DG85, C e l r á DG95, GARRO
TXA: Sant Esteve d'En Bas DG56, Santa Pau DG66, Sant Jaume 
de L l i e r c a DG67, Hieres DG76, Besalú DG77, HARESHE: Premia 
de Dalt DF49, Arenys de Har DG50, Sant Andreu de Llavaneres 
DG50, Sant Pol de Har DG60, Tordera DG7i, HONTSIANES: Alca
nar BE89, Ulldecona BE89, Sant Caries de l a R á p i t a BE99, 
Freginals BF90, OSONA: Hanlleu DG44, Entre Roda de Ter i 
Santa Haria de Coreó DG45, Hanlleu DG45, PLANA BAIXA: Prop 
de Burriana YK42, RIBERA D'EBRE: Hora l a Nova CF05, SELVA: 



Hostalric DG62, El Pasteral DG54, La C e l l e r a de Ter DG64, 
Osor DG64, Amer DG65, Hostalric DG72, Haqanet de l a Selva 
DG72, Hartorell de l a Selva DG72, S i l s DG72, Riudarenes 
DG73, Santa Coloma de Farners DG73, Anglés DG74, Vidreres 
DG82, Caldes de Halavella DG83, Tossa de Har DG9i, TARRA
GONÉS: Salou CF44, Tarragona CF55, A l t a f u l l a CF55, VALLES 
ORIENTAL: Hontmeló DG30, Granollers DG40, La Roca del Valles 
DG40, Les Franqueses DG40, Palautordera DG5i, Sant*Celoni 
DG5i, Gualba de Dalt DG52, La B a t l l o r i a DG61, VALLES OCCI
DENTAL: Cerdanyola del Valles DF29, Vacarisses DGOO, Terras
sa DGIO, Sabadell DG20. 

14.2. fíaspalam disticbua L., Aiooen. Acad. 5: 391 (1760) 

=Faspalum paspalodes (Michx) Scribner, Mem. Torrey Bot. Club 5: 29 
(1894) 
=Faspalum digitaría Poiret in Lam., Encycl. Méth. Bot., suppl. 4 (=12): 
316 (1816) 
=Fanicua micbauxiaaua Kunth, Rév. Gram. 1: 25 (1829) 
=Paxiicum paspaliforme C. Presl, Reí., Haenk., 1: 296 (1830) 
=FaDicua elllotti S. Vatson in A. Gray, Man. Bot. ed. 6: 629 (1890) 
=Faspalum disticbua L. var. digitata (Poiret) Hackel in Stuck., An. Mus. 
Hac. Buenos Aires, 13: 424 (1906) 
=Faspalua disticbua L. subsp. paspalodes (Michx) Thell., Mém. Soc. Sci. 
Nat. Cherbourg, 38: 77 (1912) 
=Faspalua disticbua auct. plur., non L. 
=Digitaria paspalodes Michx, Fl. Bor. Amer. 1: 46 (1803) 
2n= 40-48-60 (FEDOROV, 1974); 2n= 60 (CLAYTON in TUTIN & al., 1980) 

L'área de distribució original d'aquesta especie no és coneix amb 

exactitud; alguns autors la consideren neotropical i d'altres pantropical. 

- Encara que en l'actualitat viu en comunitats higrófiles que voregen llacs, 

depressions temperáis i vores de corrents d'aigua de les regions temperades 

i tropicals d'arreu del món. Segons THELLUNG (1912) la nomenclatura i 

sinonimia d'aquesta especie i de la següent son de les mes confuses i dé les 

mes dificils d'aclsurir. La controversia de quin és el nom corréete d'aquest 

táxon ha durat mes de 70 anys. F. disticbua L. ha estat utilitzat tant per a 

, F. paspalodes com per a P. vaginatua. Molts autors preferien utilitzar el 

- nom de F. paspalodes i rebutjaven el de P. disticbua, per considerar-lo 

ambigú. Ja que segons alguns autors P. disticbua és P. vaginatua. Per aquest 

motiu RENVOIZE & CLAYTON (1980) van proposeur de rebutjar P. disticbua ja 

que el consideraven noaen confusua. No obstant, The Committee for 

Spermatophyta va arribar a la conclusió de que els noms a utilitzar son P. 
vaginatua i P. disticbua. 
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Sembla que aquesta especie es va trobar adventicia per primer cop a 

Burdeus a l'any 1824 (JOVET, 1941). Hi ha dues hipótesis sobre la seva 

introdúcelo. Uns pensen que va arribar mitjangant el llast deis vaixells 

provinents d'América del Hord i arribats a Burdeus entre 1820 i 1824, 

encara que sembla que és possible que arribes en forma de granes que foren 

cultivades al Jardi Botánic de Burdeus des de 1802, d'on es va escapar i 

segons DEBRAY (1969) la primera citació fora del jardi és de l'any 1808 

(THELLÜHG, 1912; JOVET, 1941). 

A la Peninsula Ibérica es coneix des de 1887 de les vores del riu Tajo, 

a Portugal (PIHTO DA SILVA, 1940; MALATO-BELIZ & GUERRA, 1977) i ATERIDO 

(1903) ja l'hi considera naturalitzada. A Catalunya CODIHA (1908) sembla que 

fou el primer en assenyalar aquesta especie de les comarques de la Selva i 

del Girones. Posteriorment es va anar estenent pels marges de rius, vores 

de séquies, erms humits, etc., de la meitat oriental del Principat, mentre 

que a les terres continentals hi era mes localitzada. En l'actualitat és una 

especie totalment naturalitzada a Catalunya i encara s'está expansionant. Es 

comunissima.ais prats humits, herbassars, vores humides de camins, camps, 

marges de rius, al voltant de les depressions, regadius, marges d'arrossars, 

etc. de la meitat oriental del pais, mentre que a les comarques Ileidatanes 

es troba molt localitzada a les vores de canals i ais regadius. Sovint 

forma poblacions molt denses i prácticament monoespecifiques. Floreix i 

fructifica a l'estiu i comengaments de tardor. Atenent a la classificacíó de 

KORHAS (1978) es tracta d'un epecófit i d'un agriófit. 

Ens consta de Santander, Biscaia, Guipúscoa, Balears, Rioja, Madrid, Gra

nada, Sevilla, la Corunya i Múrela (PAUHERO, 1962; LAIHZ, 1967; ALCARAZ & 

al., 1981; ASEGIHOLAZA & al., 1984; RUIZ & al., 1984). CLAYTOH (l.c.) l'asse

nyala introduida a Albania, Turquia, Rússia, Bulgaria, Grecia, Italia, Espa

nya, Franga i Agores. També és introduida a Creta (GREUTER & al., 1985), 

Sardenya -trobada per primer cop l'any 1946- (CHIAPPIHI, 1962), África del 

sud, est i nord -a Algéria es coneix des de 1885 - OBATTAHDIER, 1904; 

HAFLIGER & SCHOLZ, 1980) i Próxim Orient (HAFLIGER & SCHOLZ, l.c). 

Dades blbllngráílques i d'herbari 

GAUTIER, G. 1898: (sub Digitaria paspaloides) Litoral del Rosselló. 
CODIHA, J. 1908: (sub Digitaria paspalodes) Vers el Pasteral BC 66259, 
Girona. 
SEHHEH, Fr. 1917: Figueres, Barcelona, Llobregat, Manlleu, etc. 
SEHHEH, Fr. 1929a: (sub Digitaria paspalodes) Dorres BC 66259. 
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BOLOS, A. DE 1937-49: Olot, la Canya, Sant Joan les Fonts, vores de l'estany 
de Banyoles, Girona. 
CADEVALL, J. et al. 1937: (sub P, vaginatum) Barcelona, Terrassa, Caldes de 
Montbui, Girona, Gélida. 
LLEHSA, S. 1945: (sub P. disticbum ssp paspalodes> Hostalric. 
BOLOS, O. DE 1947: Sant Pere Pescador (VAYREDA), Barcelona (LLEHAS, 
BC 65270), Prat de Llobregat (BOLOS, BC 97163; FOHT I QUER, BC 66264; 
CADEVALL, in herb. CAD.). 
BOLOS, A. a O. DE 1950: Rubí, prop de la Roca. Prat de Llobregat (GROS, 
BC 129696), Besos (SEHHEH). 
BOLOS, 0. DE 1952: (sub P. paspalodes) Olot BC 107297. Segriá (FOHT I QUER, 
BC 103023, BC 103024). 
MARCET, A. 1953: (sub P. vaginatum) Monistrol. 
BOLOS, O. DE & MASCLAHS, F. 1955: El Prat, Sant Jaume d'Enveja, entre la 
Cava i l'Ampolla. 
ESTEVE, F. 1955: Plana de Castelló. 
BRAUH-BLAHQUET, J. & BOLOS, O, DE 1957: Vilanova de la Barca, Lleida. 
BOLOS, O. DE 1959: (sub P. paspalodes) Caldes de Malavella. 
MOHTSERRAT, P. 1964: (sub P. paspalodes) Calella, Mataró, Vilassar, rieres 
d'Argentona i de Pineda, final del riu Tordera, Malgrat. 
BOLDU, A. 1975: (sub P. paspalodes) Les Borges Blanques BC 631635. 
MOLERO, J. 1976: (sub P. paspalodes) Entre Margalef i la Bisbal de Falset 
BCF 112847, entre la Bisbal i Cabassers; la Vilella Baixa, voltants de 
Porrera, vers Falset, riera d'Alforja. 
BALADA, R. et aJ. 1977: Delta de l'Ebre BF90-91, CFOO-01-10-11. 
BOLOS, 0. DE St VIGO, J. 1979: Freqüent a la térra baixa mediterránia. 
FOLCH, R. 1980: (sub P. paspaloides) Vandellós, plana de Cambrils, Tortosa, 
Bítem, Tivenys. BF92-93, CF14-24-34. 
MASALLES, R.M. 1983: (sub P. paspalodes) Vilaverd CF47, Montblanc CF48. 
HUET, J. & PAHAREDA, J.M. 1983: (sub P. paspalodes) Monistrol DGOO. 

BC 109720, Breda, 17-X-1948, A. St 0. DE BOLOS. 
BC 112916, entre Banyoles i Porqueres, 27-VIII-1949, O. DE BOLOS. 
BC 145354, La Cava, lO-VII-1957, A. St O. DE BOLOS. 

Dades própies 

ALT PENEDES: V i l a f r a n c a del P e n e d é s CF97, ALT EHPORDA: Nava
ta DG87, Agullana DG89, Bascara DG96, Figueres DG97, Pont de 
Holins DG98, Capmany DG99, La Jonq[uera DG99, Sant Climent 
Sescebes DG99, L'Armentera EG06, Ca s t e l l ó d ' E m p ú r i e s EG07, 
Empuriabrava EG07, Sant Pere Pescador EG07, Vilamacoltim 
EG07, Perelada EG08, V i l a j u i g a EG08, Vilanova de l a Huga 
EG08, Es p o l i a EG09, Empuriabrava EG17, Roses EG17, El Port 
de l a Selva EG18, Portbou EG19, AHOIA: Calaf CG72, El Bruc 
CG90, ALT CAHP: Alcover CF46, V a l l s CF57, BAGES: S ú r i a CG93, 
Honistrol de Hontserrat DGOO, La Baiima de C a s t e l l b e l l DGOl, 
Hanresa DGOl, Sant Vicen<? de C a s t e l l e t DGOi, Hanresa DG02, 
Navarcles DG02, Sal l e n t DG03, BAIX CAHP: L'Almadrava CF13, 
V a n d e l l ó s CF23, L'Hospitalet de l'Infant CF24, Cambrils 
CF34, Les Borges del Camp CF35, Reus CF45, La Selva del Camp 
CF45, BAIX EHPORDA: Santa C r i s t i n a d'Aro DG92, Sant F e l i u de 
Gu í x o l s EG02, Sant Antoni de Calonge EG03, La Bisbal d'Em
pordá EG04, Verges EG05, P a l a m ó s EG13, P a í s EG14, T o r r o e l l a 
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de Montgrí EG15, BAIX EBRE: Xerta BF83, L'Aldea BF91, Beni
fal l e t BF93, Deltebre CFOO, Camarles CFOi, Deltebre CFOi, El 
Perelló CF02, L'Ampolla CF02, L'Ametlla CFi2, BARCELONÉS: 
Barcelona (Montjuic) DF27, Barcelona (Pedralbes) DF26, Bar
celona (Sarria) DF28, Badalona DF38, Barcelona DF38, Sant 
Adriá de Besos DF38, BAIX PENEDES: Calafell CF76, El Ven
drell CF76, Lloren? del Penedés CF77. L'Arbo? CF86, Segur de 
Calafell CF86, Banyeres del Penedés CF87, BAIX LLOBREGAT: 
Martorell DF09, Castelldefels DFi6, Castelldefels DF17, Sant 
Boi de Llobregat DFi7, Molins de Rei DFi8, Martorell DFi9, 
Collbató DGOO, CONCA DE BARBERA: L'Espluga de Francoli CF48, 
GARRIGUES: Torregrossa CG20, GIRONES: Bescanó DG74, Sant 
Gregori DG74, Vilanna DG74, Canet d'Adri DG75, Girona DG84, 
Celrá DG85, Sant Julia de Ramis DG65, Banyoles DG86, Llagos
tera DG93, Celrá DG95, Sant Jordi Desvalls DG95, GARROTXA: 
Olot DG57, Santa Pau DG66, C a s t e l l f o l l i t de la Roca DG67, 
Mieres DG76, MARESME: A l e l l a DF49, El Masnou DF49, Sant 
Andreu de Llavaneres DG50, Arenys de Mar DG50, Tordera DG7i, 
MONTSIANÉS: Ulldecona BE89, Les Cases d'Alcanar BE99, Sant 
Caries de la Rápita BE99, Amposta BF9i, L'Encanyissada CFOO, 
NOGUERA:. Bellvís CGli, Balaguer CGi2, Térmens CGi2, El Poal 
CG2i, Linyola CG2i, Bellcaire d'Urgell CG22, Camarasa CG23, 
Artesa de Segre CG34, OSONA: Vic DG34, Manlleu DG44, Manlleu 
DG45, PLANA ALTA: Castelló de la Plana YK53, PRIORAT: Falset 
CF15, RIBERA D'EBRE: Mora d'Ebre CFOS, Mora la Nova CFOS, 
RIPOLLES: ' Sant Quirze de Besora DG35, SEGRIA: La Granja 
d'Escarp BF78, Aitona BF89, Alcarrás BG90, Montoliu de L l e i 
da BG90, Torres de Segre BG90, Albatarrec CGOO, Lleida CGOO, 
Lleida CGOi, B e l l - l l o c d'Urgell CGii, Vilanova de la Barca 
CGil, Mollerussa CG2i, SELVA: Hostalric DG62, La Cellera de 
Ter DG64, Amer DG65, Hostalric DG72, Riudarenes DG73, Anglés 
DG74, Blanes DG8i, Vidreres DG82, Caldes de Halavella DG83, 
Riudellots de la Selva DG83, Tossa de Har DG9i, TARRAGONÉS: 
Vila-seca de Solcina CF45, Tarragona CF55, La Pobla de 
Halfumet CF56, Alt a f u l l a CF6S, TERRA ALTA: El Pinell de Brai 
BF94, URGELL: Ivars d'Urgell CG3i, Tárrega CG4i, VALLES 
ORIENTAL: Granollers DG30, Hontmeló DG30, Granollers DG40, 
La Garriga DG4i, Llinars del Valles DG50, Llinars del Valles 
DGSl, Sant Celoni DGSi, Gualba de Dalt DG52, Santa Fe de 
Hontseny DG52, Gualba de Baix DG61, VALLES OCCIDENTAL: Cer
danyola del Valles DF29, Sabadell DF29, Hontcada i Reixac 
DF39, Vacarisses DGOO, Terrassa DGiO, Sabadell DG20. 

14.3. Paspalua vaginatua Schwartz, Prodr. Veg. Ind. Occid.; 21 (1778) 

=Fanlcum vaginatua (Swartz) Gren. & Godron, Fl. Fr. 3: 462 (1856) 
=Digitarla vaglnata (Swarts) Magnier, Scrinia 6: 120 (1887) 
=Digitarla foliosa Lag., Gen. Sp. Hov. 4 (1816) 
2n= 20 (FEDOROV, 1974; CLAYTOH in TÜITH & al., 1980) 

Especie originaria de les regions tropicals, on viu en comunitats 

higrófiles. Es un táxon halófil moderat i en sóls halomórfics substitueix P. 
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distichum, Al CE de l'Argentina viu en les comunitats lialófiles que es fan 

al nalxement deis rius i a les seves valls, Els sóls són mal drenats 1 

periódicament són inundats; sovint s'hi forma una cresta de sal a la 

superficie i hi apareix una comunitat pobre en especies on hi ha P. 
vaglnatua i Heliotropium curassavicum, entre altres (LEVIS & al., 1985), Al 

Perú ocupa els llocs oberts i margináis de la vegetado arbória del Kanglar 

(FERREIRA, 1983). Al Zaire viu en prats salats i arrossars acompanyada 

á.'BleusiDe Indica, Eclipta prostrata, Echinochloa colona, Cyperus difformis i 

Panicum repens, entre altres (HYAKABWA, 1982). 

A la Península Ibérica es coneix de fináis del segle passat de Portugal 

i Galicia (THELLÜHG, 1916; PIHTO DA SILVA, 1940). A Catalunya ens consta de 

comengaments d'aquest segle de les maresmes del Llobregat. Durant molt anys 

sois es va conéixer d'aquesta zona. Recentment, fa uns 10 anys, es va citar 

del Delta de l'Ebre i nosaltres l'hem trobat a Barcelona i al Maresme. Es 

una especie molt mes rara que no pas la precedent i amb la qual moltes 

vegades ha estat confosa. Peí que fa a Catalunya P, vaginatum és una especie 

típica deis prats i ambients salabrosos litorals. Darrerament l'hem trobada 

a les gespes deis Jardins de Barcelona i de Granollers; possiblement hi ha 

arribat barrejada amb les llavors de la gespa. Floreix i fructifica a 

l'estiu. L'hem trobada al l l i t del riu Foix, aprop de la seva desembocadura, 

acompanyada de Juncus acutus i de /. maritimus, entre altres especies. També 

en sorres de la platja, prats litorals i al delta de l'Ebre entre arrossars. 

Es una especie naturalitzada a Catalunya encara que té una distribució molt 

localitzada. Segons la classificacíó de KORHAS (1978) és un holoagriófit i 

un epecófit. 

De la Península Ibérica ens consta de Lleó (PUEHTE & al., 1985), Havarra 

(BASCOHES, 1982), Galicia (IZCO & al., 1985) i del Pais Base (ASEGIHOLAZA & 

al., 1984). La coneixem de Mallorca (CARDIAS, 1937-49). CLAYTOH (l.c.) la 

indica d'arenys marítims i de arrossars de Portugal, Franga, Espanya i 

Sicilia. 

Dades bihlíogrAfiques 1 d'herbari 

CADEVALL, J. 1907: (sub Panicum vaginatum) Barcelona, el Prat i altres punts 
del litoral. 
SEHHEH, Fr. 1912b: (sub Digitaria vaginata) Farola del Llobregat BC 66258 
(Pl. Esp. n2 1038), BC 66266 (Pl. Esp. n2 6668). 
BOLOS, O. DE 1947: El Prat de Llobregat (GROS, BC 66261). 
BALADA, R. et al. 1977: Delta de l'Ebre CFOl-10-11. 

676 



CASASAYAS, T. 1984: Barcelonés, Maresme. 

BC 119007, Far del Llobregat, 28-IX-1952, E. BATALLA et aJ. 

Dades própies 

BAU EBRE: L'Ampolla CFOl, Eiomar CFll, BADC LLOBREGAT: El Prat de Llobre
gat DF27, BARCELOIES: Barcelona (Pedralbes) DF28, Barcelona DF38, GARRAF: 
Cubelles CF86, MARESME: Sant Andreu de Llavaneres CG50, MOITSIAIES: Sant 
Caries de la Rápita BE99, entre Sant Caries de la Rápita i el Poblenou del 
Delta BF90, VALLES ORIEITAL: Granollers DG40. 

15. Fennisetun Rlch. 

Aquest genere compren unes 80 especies natives deis trópics segons 

CLAYTON & RENVOIZE (1986) i unes 130 segons DAHLGREN & al. (1985). Algunes 

d'aquestes especies s'utilitzen com ornamentáis, d'altres com cereals 1 far

ratgeres.-

15.1. Pennísetua vUlosua R. Br. ex Fresen, Mus. Senck. 2: 134 (1837) 

=FennisetuiB longistylua Hort. (Vilmorin, Nicholson,,..) non Hochst. ex A. 

Ricb. 
= í;enc2irt;s villosus (R.Br. ex Fresen) O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 3: 347 
(1898) 
2n= 18-27-36-45 (FEDOROV, 1974); 2n= 45 (CLAYTON in TUTIN & al., 1980) 

Especie originaria d'Etiópia i introduida a Ckitalunya com a especie 

ornamental a fináis del segle passat. A comencaments d'aquest segle Ja es 

va comentar a trobar en estat subspontani a Barcelona. Segons CADEVALL 

(1911) era rar en aquest estat a l'any 1904 i a mitjans d'aquest segle Ja 

era for^a comuna pels ambients ruderals de Barcelona. De mica en mica ha 

anat eixamplant la seva área de distribució peí país, i en l'actualitat 

encara continua en expansió. Es fa ais marges de les vies de comunicació, 

erms, etc. Presenta una distribució for^a localitzada a la banda litoral del 

centre de (Catalunya. La considerem una especie naturalitzada i un epecófit 

segons la classificació de KORNAS (1978). Es una especie molt ornamental 

que floreix i fructifica a l'estiu. 

No coneixem cap citació referent a la Península Ibérica. CLAYTON (l.c.) 

l'assenyala casual a la part occidental de la regió mediterránia i a 

Portugal, i naturalitzada a Italia i a les Azores. Ens consta també intro

duida a Xile, Australia, Nova Zelanda (HOLM & al., 1979), SC i V d'Estats 

Units, S, V i I d'Africa, India i Indonesia (HAFLIGER & SCHOLZ, 1980) . 
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Pades blhHngráfIques 1 d'herbarl 

SENNEH, Fr. 1917: (sub P. longlstylum) Barcelona BC 115595 (Pl. Esp. n2 
5890). 
BOLOS, A. & 0. DE 1961: Barcelona, Sant Feliu de Guíxols BC 130372. 
MOHTSERRAT, P. 1964: Rodalies de Mataró BC 618626, BC 618629, BC 618628, 
Vilassar de Mar. 
CALDUCH, M. 1968: Barcelona (CID). 
BOLOS, O. DE h VIGO, J. 1979: Sant Pol de Mar DG60, el Corredor DG50, des 
deis voltants de Sant Feliu de Guíxols EG02, fins ais de Tarragona CF55. 
VISAS, X. 1984: Vora carretera Vldreres-Costa d'Alou. 

Dades própies 

ALT PBIEDES: Santa Margarida i els Monjos CF87, Cantallops CF98, BAIX 
EMPORDA: entre Platja d'Aro i Castell d'Aro EG02, Sant Feliu de Guíxols EG02, 
BAU LLOBREGAT: Castelldefels DF16, Castelldefels DF17, Gavá DF17, El Prat 
de Llobregat DF27, Sant Joan Despí DF28, BAIX PEIBDES: Sant Vicen? de Cal
ders CF76, BASCBMIES: Barcelona (Tibidabo) DF28, Badalona DF38, Barcelona 
DF38, MARESME: Mataró DF59, Sant Andreu de Llavaneres DG50, Arenys de Mar 
DG60, TARRAGOIÍS: Tarragona CF55, Altafulla CF65, VALLES ORIEITAL: Canove
lles DG30, Mosqueroles DG51 -X.Oliver-. 

16. Pbalaris L. 

Genere amb 15-20 especies natives sobretot de la zona temperada de 

l'hemisferi nord, principalment de la regió mediterránia i amb un centre 

secundari a California; també n'hi ha a l'América del sud (DAHLGREN & al., 

1985; CLAYTON & RENVOIZE, 1986). 

16.1. Pbalaris canariensis L., Sp. Pl. 54 (1753) 

=Pbalarís ovata Meth. 208 (1794) 
=Phalarís avicularis Salisb., Prodr. 17 (1796) 
=Phalaris aquatica Delle ex Boiss., Fl. Or. 5: 471 (1884) 
N.V.: Escalóla 
2n= 12 (FEDOROV, 1974; TÜTIH in TUTIH & al., 1980; SOPOVA & SEKOVSKI, 
1982) 

Especie originaria de les Ules Cañarles i del NV d'Africa (TUTIH, l.c.) 

cultivada principalment per la seva llavor, l'escaiola, que s'utilitza com 

aliment deis ocells de gábia. 

Desconeixem des de quan es cultiva aquest cereal a la Península. A 

mitjans del segle passat els botánics l'esmenten cultivat i subspontani. En 

l'actualitat és una especie molt poc cultivada; no obstant, sovint apareixen 

exemplars subspontanis/adventicis ais marges de camps, vores de camins, 

erms, escossells -d'arbres, vares de rius, escombrarles, rieres, etc. Floreix i 
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fructifica a l'estiu. Al Principat presenta una distribució dispersa i el seu 

estatus és de subspontánia i/o adventicia. Atenent a la classificacíó de 

KORHAS (1978) és tracta d'un ergasiofigófit. 

Ens consta de Havarra (BASCOHES, 1982) i del País Base (ASEGIHOLAZA & 

al., 1984), de Franga (GODROH, 1853; THELLÜHG, 1912; KOLIHIER, 1980), Bélgica 

(VISE, 1958) i d'ltália (VIEGI & al., 1974). TUTIH (l.c.) l'assenyala ámpla-

ment naturalitzat a la regió mediterránia i casual freqüent i localment 

naturalitzat arreu d'Europa. També es troba adventici a América del nord, 

central i sud, S i E d'Africa, Próxim Orient, India, Xina, Australia i Hova 

Zelanda (HAFLIGER & SCHOLZ, 1981). 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

(X)KPAHYO, L. 1864: Departament deis Pirineus Orientáis. 
CX3STA, A.C. 1877: Cultivat i subspontani. 
BARRERA, ,J. 1884: Entre Premia i el Masnou. 
VAYREDA, E. 1919-20: Mare de Déu del Mont. 
CADEVALL, J. et ai. 1937: Cultivat i subspontani. 
BATALLA, E. & MASCLAHS, F. 1950: Torredembarra BC 113142. 
BOLOS, A. & O. DE 1950: Rodalies de Barcelona (SEHHEH). 
MARCET, A. 1953: Marganell. 
BOLOS, O. DE 1956: Entre Mas Rampinyo i la Llagosta. 
MONTSERRAT, P. 1964: Orrius BC 617996, Argentona BC 617994, Mataró 
BC 617995. Calella (CUNI). 
MALAGARRIGA, H.T. 1971: Tarragona (GIBERT), Roquetes (RUBIO). 
VIGO, J. 1976: Ribes de Freser BC 599023, BC 607257. 
FOLCH, R. 1980: Cambrils. 
MASALLES, R.M. 1984: Sarral CF59. 
SORIANO, I. 1984: Afores de Guardiola DG07. 

BC 66458, Vora Barcelona, V-1869, ex herb. MASFERRER. 
BC 66464, Castelldefels, 20-V-1917, J. MATA. 
BC 66478, Castelldefels, 9-VI-1917, SENNEH, (Pl. Esp. nS 3218). 
BC 66463, Barcelona, 30-V-1918, P. FOHT I QUER. 
BC 125827, Montserrat, V-1934, Sra. GALLARDO. 

Dades própies 

ALT EMPORDA: Castelló d'Empúries EG07, Sant Pere Pescador EG07, ALT 
PEIEDES: Vilafranca del Penedés CF97, ALT ÜRGELL: Adrall CG68, AIOIA: El 
Bruc CG90, BAGES: Manresa DGOl, Sant Viceng de Castellet DGOl, Manresa 
DG02, Navars DG03, BAU CAMP: Cambrils CF34, Reus CF45, BAEX LLOBREGAT: 
Martorell DF09, Martorell DF19, BAIX PEIEDES: Coma-ruga CF75, Sant Viceng 
de Calders CF76, Segur de Calafell CF86, BARCELOIES: Barcelona DF27, 
L'Hospitalet de Llobregat DF27, Barcelona (Sarria) DF28, Badalona DF38, Sant 
Adriá de Besos DF38, BERGUEDA: Puig-reig DG04, Gironella DG05, Berga DG06, 
Guardiola de Berguedá DG07, La Pobla de Lillet DG17, GARRAF: Cubelles CF86, 
Vilanova i la Geltrú CF96, Sitges DF06, GIROIES: Girona DG84, KARESME: 
Alella DF49, El Masnou DF49, Vilassar de Mar DF49, Mataró DF59, Sant Andreu 
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de Llavaneres DG50, Calella DG70, SEGRIA: Lleida CGOO, SELVA: Santa Colonia 
de Farners DG73, TARRAGOIES: Tarragona CF55, Altafulla CF65, VALLES 
ORIEITAL: El Figueró DG31. 

17. Sécale L. 

Genere fornat per 4-5 especies natives principalment de la part 

oriental de la regió mediterránia fins l'Asia Central (DAHLGREI 4 al., 1985; 

CLAYTON & RENVOIZE, 1986). Es un genere de taxonomía difícil Ja que sovint 

els límits entre les especies no son clars, Alguns blats actuáis poliploides 

son híbrids entre especies deis generes Triticum i Sécale. 

17.1. Sécale cereale L., Sp. Pl. 54 (1753) 

N.V.: ségol 
2n= 14 (FEDOROV, 1974; EVANS, 1976; PINTHUS, 1985) 

Probablement aquesta especie ha evolucionat a partir de races s i l 

vestres de ségol natives del centre i est de Turquía, NW d'Iran i Armenia. 

L'ancestre d'aquestes races silvestres (1 també de les cultivades) és S. 
jnantanua Guss. (EVANS, l.c). El ségol és un clássic exemple de conreu 

secundari. El ségol cultivat prové del ségol que creix com a mala herba en 

els sembrats d'ordi i blat del SV d'Asia i Transcaucásia i posteriorment es 

va domesticar. A mesura que els sembrats van avanzar cap al nord, el fred i 

els sóls pobres feien que tant l'ordi com el blat no fossin productius, 

mentre que els ségols silvestres creixien molt bé i eren molt colonitzadors. 

De manera que aquest cereal, que en un principi era una especie arvense, va 

comentar a ésser millorada a partir deis exemplars de granes mes grosses i 

va substituir al blat i a l'ordi en les regions mes fredes (VAVILOV, 1949-

40; EVANS, l.c). Segons VAVILOV (l.c.) és imposible entendre l'origen del 

ségol sense el blat cultivat. 

Fins al segle XIX va ésser el principal cereal utilitzat per a fer pa, 

pero aquest segle ha estat substituit peí blat, encara que a l'est d'Europa i 

a Escandinávia és encara el principal ingredient del pa. La llavor de ségol 

és també utilitzada per a fer whisky de ségol (PINTHUS, 1985). 

A Cíatalunya és un cereal poc cultivat, principalment en zones fredes 

amb sóls prims i mes aviat sorrencs. Algunes vegades es troben exemplars 

subspojitanls en marges de camins i erms. Al Principat la considerem una 
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especie subspontánia i un ergasiofigófit segons la classificació de KORNAS 

(1976). Floreix i fructifica a l'estiu. 

HEATHCOTE (in TUTIN & al., 1980) l'indica cultivat com a cereal a gran 

part d'Europa, principalment a la part NE. 

PadBs bibliográfiques i d'herbari 

VAYREDA, E. 1919-20: Subspontani en alguns camps. 
CADEVALL, J. et ai. 1937: Cultivat i subspontani a Catalunya. 

Dades p róp ies 

BAUA CERDANYA: Llivia DHIO, SELVA: Sant Hilari Sacalm DG53. 

18. Setaria L. 

Aquest genere compren unes 100 especies origináries de les regions 

tropicals i subtropicals (CLAYTON & RENVOIZE, 1986). Algunes especies teñen 

interés com cereals, d'altres per pastura i algunes son especies arvenses 

importants. 

18.1. Setaria geniculata (Lam.) Beauv., Agrost. 51: 178 (1812) 

=Fanicua geniculatvm Juss. ex Lam., Encycl. Méth. Bot. 4: 727 (1798) 
= Cenchrus parviflarus Poiret in Lam., Encycl. Méth. Bot. 6: 52 (1804) 
=Setaria gracilis Humb., Bonp. & Kunth, Nov. Gen. et Sp. 1: 109 (1816) 
=Setaria purpurascens Humb., Bonpl. & Kunth, loe. cit. : 110 (1816) 
=Pennisetua geniculatum (Lam.) Jacq., Eclog. Gram. 3: pl. 26 (1816) 
=Setaria iaberbis (Poiret) Roemer & Schultes, Syst. Veg. ed. 15, 2: 891 
(1817) 
^Setaria ventenatii Kunth, Révis. Gram. 1: 251, tab. 37 (1830) 
=Setaria parviflora (Poiret) Kerguélen, Lejeunia, n.s. 120; 161 (1987) 
2n= 36-72 (FEDOROV, 1974) 
2n= 72 (CLAYTON in TUTIN & al., 1980; MOLINIER, 1980) 

Especie originaria d'América del Nord (CLAYTON, l.c.) i d'América 

central (ROMINGER, 1962). Segons aquest últim autor és l'espécie d'aquest 

genere mes comuna a América del Nord. 

Es una especie extraordináriament polimorfa, principalment peí que fa a 

la llargada i color de les arestes, la qual cosa sembla que depén de les 

condicions ecológiques on viu i de l'edat de la planta. Aquesta gran 

variabilltat morfológica ha fet que en l'actualitat hi hagi una extensissima 

llista de sinónlms. El nom corréete a utilitzar també és molt controvertit. 

Segons uns autors ha d'ésser S. geniculata, d'altres S. gracilis, 1 encara 

darrerament, segons KERGUÉLEN (1987), S. parvifiara. 
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A la Península fou assenyalada per primer cap per PAIVA a l'any 1961. 

CALDUCH (1968) la recol.lectat a Castelló de la Plana. Uns 10 anys mes tard 

es va trobar a dos llocs del litoral de les comarques de Tarragona (in BC). 

A l'any 1980 la várem trobar al centre de Catalunya i sembla que és a 

partir deis anys 80 que aquesta gramínia ha experimentat una gran expansió, 

trobant-se sobretot ais marges de la carretera que travessa Catalunya tot 

seguint la línla de la costa. Ho hi ha dubte de que aquesta carretera ha 

estat la principal via de dispersió de la planta, així com també ho han 

estat les vies de tren. En l'actualitat la seva distribució a Catalunya és 

fonamentalment litoral, trobant-se sobretot a les estacions de tren, ais 

marges de les carreteres i ais erms; alguna vegada també fa masses impor

tants a les vores deis rius. Cap a l'interior del país sempre l'hem trobada 

de forma puntual i , fins al moment, sempre aprop de les estacions de tren. 

Es troba tant en sóls sorrencs i mes aviats secs com en depressions 

llimoso-argiloses i humides. Viu des del nivell del mar fins els 800 msm 

(Montseny). La introdúcelo d'aquesta especie a Catalunya possiblement está 

relacionada amb el moviment comercial. Al Prineipat la considerem una 

especie naturalitzada en expansió i atenent a la classificació de KORHAS 

(1978) es tracta d'un epecófit i d'un hemiagriófit. Floreix i fructifica a 

l'estiu i comengaments de tardor. 

De la Península ens consta de Cáceres (RICO, 1981a), del País Valencia 

(CARRETERO & ESTERAS, 1983),.de la Corunya (LAIHZ, 1967), del País Base 

(ASEGIHOLAZA S al., 1984) i de diverses localitats de Portugal (PIHTO DA 

SILVA & TELES, 1961; RAIHHA, 1968, etc.). També és citada de Franga -a 

Montpeller hi havia estat recol.lectada l'any 1846- (THELLUHG, 1912; 

MOLIHIER, 1980; VIVAHT, 1960, 1983a), de Gran Bretanya (LOUSLEY, 1961; 

RYVES, 1974) -en aquests dos paisos sembla que la introduceió d'aquesta 

gramínia está relacionada amb la industria de la llana-. Bélgica (AUQUIER, 

1979), Suécia (HYLAHDER, 1971), Dinamarca (HAHSEH, 1974), Italia (VIEGI & 

al., 1974), Agores (ORMOHDE, 1977), SE d'Europa (HAFLIGER 4 SCHOLZ (1980) i 

Paisos Baixos (JAHSEH in AUQUIER, l.c), CLAYTOH (l.c.) la indica mes o 

menys naturalitzada a parts del SW d'Europa. Es introduida a l'Africa aus

tral, Rússia, Próxim Orient, tot Asia, Australia, Hova Zelanda i Oceania 

(HAFLIGER & SCHOLZ, l.c). 
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