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PariRS blbllngráfIques 1 d'herbari 

CASASAYAS, T. & KASALLBS, R.X. 1981: Bages. 
CASASAYAS, T. 1982: Segriá, Valles Oriental, Barcelonés 
CASASAYAS, T. 1984: Maresme, Valles Occidental, Baix Camp, Tarragonés, Va
lles Oriental, Selva, Girones. 

BC 618893, Tarragonés: urbanització Solimar, 28-IX-1974, J.BERSET. 
BC 618921, Vilanova i la Geltrú, 1975, HERRERA. 

Pades prgpies 

ALT PEIEDES: Santa Margarida i els Monjos CF87, BAGES: Manresa DG02, BAES 
CAMP: Vandellós CF23, L'Hospitalet de l'Infant CF24, Cambrils CF34, BAU 
EBRE: L'Ametlla de Mar CF12, BARCELOIES: Barcelona (Montjuic) DF27, Barcelo
na (Pedralbes) DF28, Barcelona (La Verneda) DF38, Sant Adriá de Besos DF38, 
GARRAF: Cubelles CF86, MARESME: Montgat DF39, Premia de Dalt DF49, Mataró 
DF59, Arenys de Mar DG60, Calella DG70, Tordera DG71, MOITSIAIES: Sant 
Charles de la Rápita BF90, SEGRIA: Lleida CÍGOI -R.M.Masalles-, SELVA: Fogars 
de Tordera DG72, Riudarenes DG73, Ríudellots de la Selva DG83, TARRAGOIES: 
Salou CF44, Vila-seca de Solcina CF45, Tarragona CF55, Torredembarra CF65, 
VALLES OCCIDEITAL: Cerdanyola del Valles DF29, Terrassa DGIO, VALLES ORI
EITAL: Llinars del Valles DG50, Sant Celoni DG51, Gualba de Dalt DG52, 
Gualba de Baix DG61. 

18.2. Setaria itálica (L.) Beauv., Ess. Agrost. 51: 178 (1812) 

=Panicua italicum L., Sp. Pl, 56 (1753) 

N.V.: pañis 
2n= 18 (FEDOROV, 1974; SMITH, 1976) 

Aquesta graminia no es coneix en estat silvestre; sembla que el seu 

ancestro probablement és S. viridis, ja que sovint es troben formes 

intermedies entre ambdós taxa i , a mes, es poden creuar fácilment donant 

descendencia fértil (CLAYTON & RENVOIZE, 1986; SMITH, 1976; EASTIN & NEL-

SON, 1985; DE VET & al., 1979). Alguns autors consideren que va ésser 

domesticat a les muntanyes de la Xina, pero el mes probable és que ho fós a 

mes d'un área de forma simultánia, o bé a diferents époques, ara fa uns 

7000 anys (CLAYTON & RENVOIZE, l.c; BRAVANT & al., 1981). 

Aquesta especie és cultivada des de temps molt antics al nord de la 

Xina, i la seva distribució al neolític era ja molt gran, essent l'aliment 

mes important durant aquesta época a Xina (CHANG, 1958; LI, 1970). Era una 

de les 5 plantes sagrados de la Xina, que 1'emperador Chin-Iong plan ta va 

tots els anys en el decurs d'una gran cerimónia. Les classes altes menjaven 

sobretot arrós, considerat com el cereal mes noble, nentre que el pañis era 

reservat a les classes pobres (BRAVANT & al., l.c; SMITH, l.c). Segons les 
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troballes arqueológiques, a Europa Fanicvm ailiaceum 1 Setaria itálica 

apareixen Junts. Es possible que la Introdúcelo del P. ailiaceum hagi causat 

el cultiu intenclonat de S. viridis, del que s'ha desenvolupat S. itálica 
(VAN ZEIST, l.c). Segons DE ¥ET & al. (l.c.) el cultiu d'aquesta especie ha 

d'ésser indígena d'Europa o bé la seva introducció procedent d'Asia data de 

quan es van introduir el blat 1 l'ordi. DE CANDOLLE (1883) diu que va 

arribar a Suissa a l'Edat de Pedra, no obstant, VAN ZEIST (l.c.) diu que és 

dubtós que 1'especie fos cultivada al neolític, mentre que el seu cultiu a 

l'edat de Bronze (fa uns 4000 anys) és certa. Darrerament el cultiu 

d'aquesta especie ha davallat molt i sois queden conreus importants al SE 

d'Europa, S, C i E d'Asia, N i S América, Australia i parts d'Africa. 

A la Península es coneix cultivada al segle XVIII a Catalunya, Galicia, 

Astúries, Burgos i Lleó (QUES, 1784). En l'actualitat és una especie ben poc 

cultivada a Catalunya i alguna vegada es troba en estat subspontani ais 

marges de camins, camins, vares de rius, erms, etc. Floreix i fructifica a 

l'estiu. Presenta una distribució dispersa peí país i el seu estatus dins la 

flora catalana és de subspontánia, essent un ergasiofigófit segons la 

classificació de KOENAS (1978). 

CLAYTON (in TUTIN & al., 1980) l'assenyala cultivada com farratge i per 

les llavors, que serveixen d'aliment ais acells, a la meitat meridional 

d'Europa, i sovint localment naturalitzada. La indica introduida a Austria, 

Bulgaria, Creta, Txecoslováquia, Franca, Alemanya, Espanya, Hongria, Italia, 

lugoslávia, Portugal, Romanía, Rússia, Sardenya i Turquía. 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

CADEVALL, J. et al. 1937: Cultivada i subspontánia. 
LLENSA, S. 1945: Hostalrie. 
VIGO, J. 1976: Esporádica des de les regions costeres de (^talunya fins les 
valls pirinenques. 
MASALLES, R.M. 1983: Blancafort CF48. 
VIGO, J. 1983: Ribes DG38, BC 607186, BC 619097. 
GIRBAL, J. 1984: Bescanó, Serinyá, etc. 

BC 66063, Vidreres, VII-1908, M. LLENAS. 
BC 66067, Ripoll, 20-IX-1916, SENNEN. 

BC 66064, Barcelona, 7-IX-1928, Hno. GONZALO, (Pl. Esp. n2 6900). 

Dades próplps 

AIOIA: El Bruc CG90, BAU LLOBREGAT: El Prat de Llobregat DF27, BERGUEDA: 
L'Ametlla de Merola DG03, SELVA: Anglés DG74, VALLES ORIEITAL: La Batllória 
DG61. 

684 



19. Scn-gbim Moench 

El nombre d'espécies d'aquest genere és de 20 segons CLAYTOK & RES-

VOIZE (1986) i d'unes 60 segons DAHLGREN & al. (1985). Es un genere propi 

de les regions tropicals i subtropicals del Vell Món, i una especie és endé

mica de Méxic. Algunes especies es cultiven com a cereals, d'altres com far

ratgeres i de vegades son males herbes difícils d'eradicar. La variabilltat 

mes gran de sorgos cultivats i silvestres es troba a l'Area d'Etiópia, men

tre que l'India i la Xina son també centres de considerable diversitat 

(EASTIN & LEE (1985). 

19.1. Sargbua bicolor (L.) Moench, Meth. 207 (1794) 

=Holcus sorgbum L., Sp. Pl. 1047 (1753) 
=Andrapogoji sorgbum (L.) Brot., Fl. Lusit. 1: 88 (1804) 
=Sorgbum vulgare Pers., Syn. Pl. 1: 88 (1804) 
=Sorgbum vulgare Pers. subsp. bicolor (L.) Maire & Veiller, Fl. Afr. Nord 
1: 270 (1952) 
N.V.; sorgo 
2n= 20 (FEDORDV, 1974) 

Especie • originAria de l'Africa tropical. Probablement ha estat 

domesticat al Sudan a partir de S. aruadinaceum fa uns 3000 anys (CLAYTON 

& RENVOIZE, l.c). No obstant, segons DE VET (1978) i MATHON (1981) la 

domesticació és mes antiga i s'ha produit fa uns 5000-8000 anys. 

Aquesta especie compren un gran complex de táxons molt variables que 

s'estenen al llarg d'Africa i sois son absents deis deserts i de les zones 

mes fredes (DE VET & HARLAN, 1971). 

A la Península la coneixem cultivada des del segle XVIII. QUER (1784) la 

indica cultivada a la Manxa, Murcia i a Catalunya. Els autors del segle 

passat l'assenyalen cultivada i subspontánia. Fa uns anys que torna a ésser 

una especie for9a cultivada a Catalunya, principalment com a planta farrat

gera. Sovint es troben peus escapats de conreu ais marges de camps i ca

mins, regalls de carreteres, etc. Floreix i fructifica a l'estiu i comen-

âments de tardar. Al Principat la considerem una especie subspontánia i un 

ergasiofigófit segans la classificació de KORNAS (1978). 

CLAYTON (in TUTIN & al., 1980) la indica cultivada com a cereal al S, 

SE i SC d'Europa. Ens consta introduida ais Estats Units, África del sud, 

del nord, Próxim Orient, tot Asia, Australia i illes del Pacific (HAFLIGER & 

SCHOLZ, 1980). 
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nflHp<=: bibllográfiques 1 d'herbarl 

COSTA, A.C. 1877: <sub S. vulgare) Cultivat i subspontani. 
CADEVALL, J. et al, 1937: (sub S, vulgare) Cultivat i subspontani. 
VIGO, J. 1976: Osona, Ripollés, Valles, valí de Ribes. 

Dades propíes 

ALT PENEDES: Vi l a f r a n c a del Penedés CF97, ALT EHPORDA: Nava
ta DG87, Sant Pere Pescador EG07, Llanca EG19, ANOIA: Jorba 
CG70, Igualada CG80, El Bruc CG90, ALT CAHP: Alcover CF46, 
BAGES: Callús CG92, Súria CG93, Cardona CG94, Hanresa DGOl, 
Hanresa DG02, Balsareny DG03, BAIX CAHP: Reus CF45, BAIX 
EHPORDA: Jafre de Ter EG05, Pa l a f r u g e l l EG14, BAIX PENEDES: 
El Vendrell CF76, L'Arbofj CF86, Les Casetes de Llopart CF87, 
BAIX LLOBREGAT: Abrera DF09, GIRONES: Girona DG84, Cornelia 
de T e r r i DG85, HARESHE: V i l a s s a r de Har DF49, NOGUERA: 
Balaguer CG12, Camarasa CG23, PALLARS JUSSA: Ce l l e r s CG25, 
L'Espona CG26, Puigcercós CG26, Tremp CG27, La Pobla de 
Segur CG37, SOLSONES: Solsona CG75, Clariana de Cardener 
CG64, SEGARRA: Els Hostalets de Cervera CG61, SELVA: Fogars 

• de Tordera DG72, S i l s DG72, Riudarenes DG73, Riudellots de 
la Selva DG83, TARRAGONES: Tarragona CF55, URGELL: Tornabous 
CG31, La F u l i o l a CG32, Anglesola CG41, T á r r e g a CG41, VALLES 
ORIENTAL: El Figueró DG31, Sant Celoni DG51. La Bat l l ó r i a 
DG6i, VALLES OCCIDENTAL: Sabadell DG20. 

- 19.2. Sargbua balepense (L.) Pers., Syn. Pl. 1; 101 (1805) 

=Holcus halepensis L., Sp. Pl. 1: 1047 (1805) 
=Andropogon halepensis (L.) Brot., Fl. Lusit. 1: 89 (1804) 
=Xilium halepense (L.) Cav., Descr. Pl. ed. 1: 306 (1802) 
N.V.: canyota 
2n= 20-40 (FEDOROV, 1978); 2n= 40 (DE VET, 1978; VARVICK & al., 1984) 
2n= 40-41-42-43 (CLAYTON in TUTIN & al., 1980) 

Especie originarla de la part oriental de la regió mediterránia, de 

l'Africa del nord i del SV d'Asia i nord de l'India (CLAYTON in TUTIN & al., 

1980; DE VET, 1978). Es una especie que presenta una gran variabilitat 

intraespecíflca, i s'han descrit almenys dos ecótips diferenciats morfoló

gica i fisiológicament. Un d'ells (l'ecótip mediterrá, que es troba a la part 

occidental de la regió mediterránia) és tetraploide, la planta és primeta, 

amb fulles estretes i poques flors; l'altre (l'ecótip tropical, que es coneix 

com S. miliaceua i es troba a la psirt oriental de l'área) té races diploides 

i tetraploides, és mes robust, té fulles mes ampies i les inflorescéncies 

mes grosses. Ambdós ecótipus s'hlbriden i son fértils. Es possible que la 

segona variant s'hagi originat a partir d'una introgressió amb sorgo 

cultivat. S, halepensis i S, bicolor es poden creuar i formar híbrids 
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diploides, triploides i tetraploides (VARVICK & al., l.c; KIGEL & RUBÍN, 

1985). 

S. halepense és una de les males herbes mes dolentes de les regions 

subtropicals 1 temperades-cálides, ja que degut al seu creixenient rizomatós 

és molt difícil d'eradicar. Es reoistent ais herbicides i s'estén mitjangant 

llavnrs i rizomes. Una sola planta pot produir unes 80.000 llavors en una 

sola temporada i aqüestes poden romandre viables durant molts anys, Es una 

planta metzinosa que conté gucósids cianogénics, especialment sota condi

cions adverses de secada, altes temperatures i glagades (LABGER & HILL, 

1982). 

Aquesta especie era cultivada al Jardin des Plantes de Kontpeller a 

l'any 1762 (THELLUNG, 1912). A Catalunya és coneguda des de mitjans del 

segle passat, on ja era una especie arvense i ruderal. En l'actualitat hi és 

una planta totalment naturalitzada. Es fa en vinyes, ametllerars, oliverars, 

secans, vores de camins, de camps, erms, etc Es troba a prácticament tot el 

país, essent mes rara a la part septentrional, Segons la classificacíó de 

KORNAS (1978) es tracta d'un epecófit. Floreix i fructifica a l'estiu i 

comengaments de tardor. 

Ens consta de Navarra (BASCONES, 1982), Galicia (CASTROVIEJO, 1973), 

Jaén (HERNÁNDEZ & FERNANDEZ, 1984), País Base (ASEGINOLAZA & al„ 1984), 

País Valencia, Toledo, Ciudad Real (PAUNERO, 1957), Jaén (HERNÁNDEZ & FER

NANDEZ, 1984) i Portugal (RAINHA, 1968). CLAYTON Cin TUTIN & al., 1980) 

l'indica ampliament naturalitzat al sud i CS d'Europa. També ens consta 

introduit a prácticament tot América, África, Asia, Australia, Nova Zelanda -

on segons RAHKAN (1982) s'hi ha estés molt últimament ais camps de blat de 

moro-, i illes del Pacific (HAFLIGER & SCHOLZ, 1980). 

Î ades bibliográfiques i ú'herbari 

CX)LKEIRO, K. 1846: (sub Halcus aleppeDsis) (>imps de Catalunya. 
CUNI, K. 1883: La Garriga. 
BARRERA, J. 1884: Teiá. 
SALVASA, J.M. 1885: Igualada, 
GAUTIER, G. 1698: Rosselló, Alberes, valí de la Tet, fins Oleta. 
CODINA, J. 1908: La Cellera. 
SENNEN, Fr. 1909: Tarragona. 
FONT I QUER, P. 1914: Bages. 
SENNEN, Fr. 1928: La Seu d'Urgell. 
SENNEN, Fr. 1929a: (sub Aadropogon balepensis) Rodalies de Barcelona i al 
litoral. Barcelona BC 76716 (Pl. Esp. n° 4058). 
SENNEN, Fr. 1934: Hostalric 
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CADEVALL, J. et al. 1937: Zona inferior i part de la mitjana. 
LLENSA, S. 1945: Hostalrie. 
BATALLA, E. & MASCLANS, F. 1950: Altafulla, Juncosa, la Riera. 
BOLOS, A. & O. DE 1950: Sant Boi BC 100413, Santa Coloma de Cervelló 
BC 100412, Valldoreix, Reixae, Riells del Fai. 
LOSA, M. & MONTSERRAT, P. 1951: Santa Coloma. 
ESTEVE, F. 1955: Castelló. 
BRAUN-BLANQUET, J. & BOLOS, 0. DE 1957: Casp. 
BOLOS, O. DE 1959: Mañanes. 
MONTSERRAT, P. 1964: Calella (CUNI), Caldetes (MASFERRER), Tiana (PALAU). 
Dosrius BC 610993, Mataró BC 61994, Sant Pol de Mar BC 610995. 
MASCLANS, F. 1966; Castellserá, Tárrega, la Granja d'Escarp, Massaleorelg 
BC 599581, Vallmanya, Fraga, Mollerussa, Bell-lloc d'Urgell, horta de Lleida, 
Penelles, Linyola, Juneda. 
BOLOS, O. DE 1967: Roda de Berá, l'Hospitalet de l'Infant, Amposta, Tortosa, 
el Bruc. 
MALAGARRIGA, H.T. 1971: Tarragona (DUF., GIBERT). Litoral des de Tamarit 
fins a Tortosa (SENNEN). 
MASCLANS, F. & BATALLA, E. 1972: Vilaverd BC 598819, valí del Glorieta, 
l'Espluga de Francolí BC 598817, valí de la Trinitat. Alcover BC 598818. 
BOLDU, A. 1975: Juncosa. 
LLANSANA, R. 1976: Voltants del Monestir de les Avellanes CG13. 
MALAGARRIGA, H.T. 1976: Gabanes (SENNEN), Figueres (AUG.). 
MOLERO, J. 1976: Alforja, Riudecols, Porrera, Poboleda, Falset, Gratallops, 
Scala-Dei, el Molar, Cabassers, la Bisbal de Falset, Pobla de la Granadella, 
Margalef, Ulldemolins, Cornudella BCF 112842, etc. 
BALADA, R. et al. 1977: Delta de l'Ebre BF90-91, CFOO-01-10-11. 
FOLCH, R. 1980: Innombrables localitats de la zona compresa entre la riera 
d'Alforja i el riu Ebre. BF91-92-93-94, CF02-03-04-05-12-13-14-15-23-24-
25-26-34-35. 
MASALLES, R.M. 1983: Valí del Titilar CF37, Vlmbodí i Riudabella CF38, 
Vilaverd CF47, l'Espluga i Blancafort CF48, Solivella CF49, Barbera CF58, 
Rocafort de Queralt CF59. 
ROMO, A. 1983: Vers la desviado de l'Ametlla del Montsee CG25, congost deis 
Terradets, vora la font de les Bagasses CG25. 
GIRBAL, J. 1984: Bescanó, Sant Gregori, Sant Martí de Llémena, Banyoles, 
Raset, Flaca, Vilademuls. DG74-75-76-83-84-85-86-95-96. 
MOLERO, J. 1984: La Vilella Baixa, Lloá, entre Lloá i Gratallops. 
CARRERAS, J. 1985: Vora ermita del Remei CG69. 

BC 65924, Barcelona, 13-X-1867, ex herb. MASFERRER. 
BC 65925, Barcelona, VIII-1872, ex herb. MASFERRER. 
BC 609901, Barcelona, 18-VIII-1872, M. COMPANYO. 
BC 65926, Monteada, IX-1907, M. LLENAS. 

Dades própies 

ALT PENEDES: Santa Hargarida i els Honjos CF87, Sant Hartí 
Sarroca CF88, Vi l a f r a n c a del Pen e d é s CF97, Sant Sadurni 
d'Anoia CF98, Gé l i d a DF08, ALT EHPORDA: Navata DG87, Sant 
Hiquel de F l u v i á DG95, Figueres DG97, Ca s t e l l ó d'Empúries 
EG07, Empuriabrava EG07, Sant Pere Pescador EG07, Vilama
colum EG07, Perelada EG08, V i l a j u i g a EG08, Vilanova de l a 
Huga EG08, L'Escala EG16, Empuriabrava EG17, Roses EGi7, El 
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Port de la Selva EGi8, Llanqá EG19, Portbou EG19, Cadaqués 
EG28, ANOIA: Piera CF99, La Panadella CG50, Sant Martí de 
Tous CG70, Igualada CG60, El Bruc CG90, ALT CAMP: Alcover 
CF46, Valls CF57, Cabra del Camp CF58, El Pía de Cabra CF56, 
Santes Creus CF67, El Pont d'Armentera CF68, ALT URGELL: 
Bassella CG55. La Seu d'Urgell CG79, BAGES: Saielles CG91, 
Rajadell CG9E, La Bauma de CastelIbell DGOO, Monistrol de 
Montserrat DGOO, Manresa DGOi, Sant Vicen? de Castellet 
DGOi, El Pont de Cabrianes DG02, Manresa DG02, Navarcles 
DG02, BAIX CAMP: Vandellós CF23, L'Hospitalet de l'Infant 
CF24, Hont-roig del Camp CF25, Cambrils CF34, Les Borges del 
Camp CF35, Riudoms CF35, Alforja CF36, Reus CF45, La Selva 
del Camp CF46, BAIX EHPORDA: Castell d'Aro EG02, Sant Antoni 
de Calonge EG03, La Bisbal d'Empordá EG04, Bellcaire d'Em
pordá EG05, Jafre de Ter EG05, Palamós EG13, País EG14, 
Torroella de Hontgrí EGi5, BAIX EBRE: Roquetes BF82, Xerta 
BF83, L'Aldea BF91, Bítem BF92, Tortosa BF92, Benifallet 
BF93, Tivenys BF93, Camarles CFOl, El Perelló CF02, L'Ampo
l l a CF02, Entre el Perelló i Rasquera CF03, L'Ametlla CF12, 
BERGUEDA: Berga DG06, BAIX CINCA: Fraga BF79, Fraga BG70, 
BAIX HAESTRAT: Alcalá de Xivert BE66, Vinarós BE68, BARCE
LONÉS: L'Hospitalet de Llobregat DF27, Barcelona (Sarria) 
DF26, Badalona DF38, Barcelona DF38, Sant Adriá de Besos 
DF38, BAIX PENEDES: Coma-ruga CF75, Calafell CF75, El Ven
drell CF75, Sant Vicen<? de Calders CF76, La Bisbal del 
Penedés CF77, Cunit CF66, L'Arboq; CF66, Segur de Calafell 
CF66, BAIX LLOBREGAT: Abrera DF09, Esparreguera DF09, Harto
r e l l DF09, Sant Esteve de Sesrovires DF09, Gavá DFi7, Sant 
Boi de Llobregat DF17, Viladecans DF17, Molins de Rei DF18, 
Martorell DFi9, Sant Feliu de Llobregat DF28, Collbató DGOO, 
Olesa de Hontserrat DGOO,' CONCA DE BARBERA: Vimbodí CF38, 
L'Espluga de Francoli CF48, Montblanc CF48, Solivella CF49, 
Sarral CF58, Rocafort de Queralt CF59, Santa Coloma de 
Queralt CF69, CONFLENT: Ciará de Conflent DH51, GARRAF: 
Cubelles CF86, Vilanova i la Geltrú CF96, Sitges DF06, 
GARRIGUES: Les Borges Blanques CF29, L'Espluga Calba CF39, 
Juneda CGiO, GIRONES: Bescanó DG74, Porqueres DG76, Girona 
DQ84, Celrá DG85, Sarria de Ter DG85, Banyoles DG86, Celrá 
DG95, Sant Jordi Desvalls DG95, GARROTXA: Santa Llúcia DG66, 
Santa Pau DG66, C a s t e l l f o l l i t de la Roca DQ57, Sant Javune de 
Llierca DQ67, Besalú DG77, HARESHE: Hontgat DF39, A l e l l a 
DF49, El Hasnou DF49. Premia de Har DF49. Vilassar de Dalt 
DF49, Vilassar de Har DF49, Hataró DF59, Sant Andreu de 
Llavaneres DG50, Arenys de Har DG60, Calella DG70, Halgrat 
de Har DG71, Tordera DG71, HONTSIANES: Alcanar BE89, Ullde
cona BE89, Les Cases d'Alcanar BE99, Sant Caries de la 
Rápita BE99, Entre Santa Bárbara i Ulldecona BF60, Amposta 
BF90, Masdenverge BF90 -RH. Hasal1 es-, Amposta BF9i, NOGUERA: 
Bellvís CGii, Balaguer CQ12, Térmens CGi2, Castelló de Far
fanya CGi3, Gerb CGi3, El Poal CG21, Linyola CG2i, Bellcaire 
d'Urgell CG22, Camarasa CG23, Cubells CG33, Artesa de Segre 
CG34, Ponts CG44, Tiurana CG54, OSONA: Manlleu DG35, Torelló 
DG35, PLANA ALTA: Orpesa BE54, Castelló de la Plana YK53, 
PLANA BAIXA: Vila-real YK42, PALLARS JUSSA: Cellers CG25, 



L'Espona CG26, Salas CG27, Tremp CG27, La Pobla de Segur 
CG37, PRIORAT: Falset CF15, RIBERA D'EBRE: Hiravet BF94, 
Rasquera BF94, Benissanet CF04, Hora d'Ebre CF05, Hora la 
Nova CF05, RIPOLLES: Sant Joan de les Abadesses DG47, SE
GRIA: La Granja d'Escarp BF78, Seros BF69, Sarroca de Lleida 
BF99, Alcarrás BQ90, Hontoliu de Lleida BG90, Torres de 
Segre BG90, Albatarrec CGOO, Lleida CGOO, Lleida CGOl, Bell-
lloc d'Urgell CGll, Vilanova de la Barca CGll, Mollerussa 
CG2i, SOLSONES: Clariana de Cardener CG84, SEGARRA: Cervera 
CG5i, Sedó CG52, Els Hostalets de Cervera CG51, SELVA: 
Hostalric DG62, La Cellera de Ter DG64, Hostalric DG72, Sils 
DG72, Vilobi d'Onyar DG73, Anglés DG74, Blanes DG81, Riude
llots de la Selva DG83, Tossa de Har DG91, TARRAGONES: Salou 
CF44, Vila-seca de Solcina CF45, Tarragona CF55, La Pobla de 
Claramunt CF56, Altafulla CF65, Torredembarra CF65, Salomó 
CF66, TERRA ALTA: Horta de Sant Joan BF73, Bot BF84, Gandesa 
BF84, El Pinell de Brai BF94, URGELL: Tornabous CG3i, Boldú 
CG32, La Fuliola CG32, Anglesola CG41, Tárrega CG41, VALLES 
ORIENTAL: Hartorelles de Baix DF39, Hollet del Valles DF39, 
Granollers DG30, Hontmeló DG30, Parets del Valles DG30, 
L'Ametlla del Valles DG31, Cardedeu DG40, Granollers DG40, 
La Roca del Valles DG40, Les Franqueses DG40, Cardedeu DG41, 
La Garriga DG41, Llerona DG41, Llinars del Valles DG50, 
Llinars del Valles DG5Í, Palautordera DG5i, Sant Esteve de 
Palautordera DG51, Gualba de Dalt DG52, La Batllória DG51, 
VALLES OCCIDENTAL: Gerdanyola del Valles DF29, Sabadell 
DF29, Hontcada i Reixac DF39, Vacarisses DGOO, Terrassa 
DGiO, Viladecavalls DGiO, Castellar del Valles DG20, Saba
dell DG20. 

20. Sparobolus R. Br. 

Aquest genere compren unes 100-160 especies natives deis trópics i 

subtrópics d'arreu del món (DAHLGREN & al., 1985; CLAYTON & RENVOIZE, 1986). 

20.1. Sparobolus indicus (L.) R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holl. 170 (1810) 

=Agrostis indica L., Sp. Pl. 63 (1753) 

=Axanopus poiretii Roemer & Schultes, Syst. Veg. ed. 15, 2: 318 (1817) 
=Sporabolus poiretii (Roemer & Schultes) A. S. Hitchc, Bartonia, 14: 32 
(1932) 
=Sparobolus berteroanus (Trin.) A. S. Hitchc. & Chase, Contr. U.S. Nat. 
Herb., 18: 370 (1917) 
=Sparobalus tenacissiaus auct., non (L. fil.) Beauv. 

2n= 18-36 (FEDOROV, 1974); 2n= 36 (HANSEN in TUTIN & al., 1980) 

Especie molt polimorfa originaria de les regions tropicals i subtropi

cals d'América (GODRON, 1853; LIZET, 1981). Segons KERGUELEN (1987) les 

plantes naturalitzades a Franga i a Córsega determinades segons Flora 

Europaea com S. indicus s.l. semblen correspondre en realitat a S. fertilis. 
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Aquesta especie sembla que va ésser descoberta per primer cop a Europa 

a les rodalies de Roses per BUBAKI (1901) al setembre de 1853. Es una 

especie molt invasora, tal com Ja ho deien els botánics de comengaments de 

segle: CODIHA (1908), CADEVALL (1911), SEHHEH (1917), etc., la qual es va 

anar estenent seguint les vies de comunicado, essent Ja en aquella época 

abundant a la part HE de Catalunya. La seva expansió ha estat afavorida per 

la gran quantitat de llavors que produeix i , a mes, per ésser rizomatosa. 

Degut a aquesta última característica s'ha utilitzat moltes vegades com a 

gespa pels Jardins. En l'actualitat és abundantissima a la part HE del 

Principat, mentre que a les comarques del sud i de l'interior és forga mes 

rara. Es fa ais erms, marges de camins, prats, estacions de tren, ports i 

vores deis rius. viu en sóls sorrens, llimosos o bé estrictament "vegetáis; 

també creix ais intersticis entre l'empedrat deis carrers. Es una especie 

totalment - naturalitzada i segons la classificacíó de KORHAS (1978) es 

tracta d'un agriófit i d'un epecófit. Floreix i fructifica abundosament a 

l'estiu i tardor. 

Ens consta del Pais Base, de Portugal i HAHSEH (l.c.) l'indica naturalit

zat al sud d'Europa: Espanya, Portugal, Agores, Franga, Italia i Bulgaria. 

També ens consta introduit al nord d'Africa, a la Unió Soviética i al 

subcontinent indi (HAFLIGER & SCHOLZ, 1980). 

Dades bibliográfiques i d'herbari 

BUBAHI, P. 1901: (sub S. tenacissimus) Vora Roses. 
CODIHA, J. 1908: (sub S. tenacissimus) La Cellera BC 67109, BC 67110 i 
comarca. 
CADEVALL, J. 1911: (sub S. tenacissimus) Barcelona (SEHHEH). 
QUERALT, R. & PASCUAL, Ll. 1917: (sub S. tenacissimus) Castelló. 
SEHHEH, Fr. 1917: (abanes, Fortiá, Perelada, etc. Harges del Besos, 
Barcelona, Girona. 
VAYREDA, E. 1931: (sub S, tenacissimus) Barcelona, Llobregat, Empordá. 
SEHHEH, Fr. 1934: (sub S. elongatus) Hostalric. 
BOLOS, A. DE 1937-49: (sub S. poiretii) Mieres, Santa Pau i Olot. 
CADEVALL, J. et al. 1937: (sub S. tenacissimus) Blanes, Tordera, Martorell de 
la Selva, Caldes de Halavella BC 67111, Sant Feliu de Guixols, Ĉ alonge, etc. 
(FOHT I QÜER). 
LLEHSA, S. 1945: (sub S. tenacissimus) Hostalric. 
BATALLA, E. & MASCLAHS, F. 1950: (sub S. poiretii) Altafulla BC 113150. 
BOLOS, A. & O. DE 1950: (sub S. poiretii) Barcelona, Sant Medir, Reixac 
BC 106340. 
BOLOS, O. DE 1954: (sub S. poiretii) El Sallent de Santa Pau, Sils. 
ESTEVE, F. 1955: (sub S. poiretii) Castelló. 
BOLOS, O. DE 1959: (sub S. poiretii) Maganos, entre Martorell de la Selva i 
el Puig Marí, Tona. 



BOLOS, A. & O. DE 1961: <sub S. poíretii) Cap de Creus, coll de Peraflta, 
Darnius, Bascara, Sant Klquel de Campmajor, tota la Garrotxa, Sant Lloren^ 
de la Muga, Freixanet, Balenyá, Girones, Selva, Argentona, Llinars, la Roca, 
Caldes de Montbui, Mollet. 
MONTSERRAT, P. 1964: (sub S. polretil) Dosrius, Rupit, Mataró, Montnegre, 
Sant Pol. 
VIGO, J. 1974: (sub S. poiretiD Valí de Ribes BC 611157. 
MALAGARRIGA, H.T. 1976: (sub S. poiretiD Vilabertran (AUG.), Cap de Creus 
(LOSA). Campmany, Pontos. 
MOLERO, J. 1977; Sant Pol. 
BOLOS, O. DE & VIGO, J. 1979: (sub S. palretíD Prats de Molió DG59, 
Serrallonga DG69, Espira de Conflent DH52, Hidoleres DH81, Reiners DH70, 
Calabuig DG96, Santa Maria de Besora (BASORA, BC 144707!, Sant Hllari 
Sacalm DG53, al sud de Centelles DG32, Aiguafreda DG32, a l'oest de Jorba 
CG70, el Catllar (BATALLA, BC 608371!). 
ROMO, A. 1983; Font de les Bagasses CG25, vora Tremp CG26, ermita del Puig 
CG35. 
GIRBAL, J. 1984: Bescanó, Sant Gregori, Sant Martí de Llémena, Aiguaviva, 
Esponellá. DG74-75-84-86. 

Herb. SENNEN, voltants de Figueres, 1904, Fr. SENNEN. 
Herb. SENNEN, Barcelona, X-1910, Fr. SENNEN. 
BC 67108, Barcelona, 6-XI-1917, GROS. 
BC 67112, Manlleu, 13-X-1925, Hno. GONZALO, (Pl, Esp. n9 5559). 
BC 125806, Montseny, Pía de la Calma, IX-1932, M. GALLARDO. 
BC 610579, Espira de Conflent, 24-VII-1973, O. DE BOLOS. 

Dades própies 

ALT PENEDES: Vi l a f r a n c a del Penedés CF97, Sant Sadurni d'A
noia CF98, Gé l i d a DF08, ALT EHPORDA: Alba n y á DG78, Ha<;anet 
de Cabrenys DG79, Navata DG87, Darnius DG86,. Sant Lloren<; de 
la Muga DG88, Vora l'embassament de Boadella DG88, Agullana 
DG89, Prop de Haqanet de Cabrenys DG89, Bascara DG96, F i 
gueres DG97, Vilabertran DG98, Vilarnadal DG98, Capmany 
DG99, La Jonquera DG99, Sant Climent Sescebes DG99, L'Armen
tera EG06, Castelló d'Elmpúries EG07, Empuriabrava EG07, 
Espolia EG07, Fortiá EG07, Sant Pere Pescador EG07, Vilama
colum EG07, Perelada EG08, V i l a j u i g a EG08, Vilanova de l a 
Huga EG08, Espolia EG09, L'Escala EG16, Empuriabrava EG17, 
Roses EG17, E l Port de l a Selva EG18, Llan<?á EG19, Portbou 
EG19, Ca d a q u é s EG28, BAGES: S a l e l l e s CG91, Callús CG92, 
Hanresa DGOi, Sant Vicen<; de C a s t e l l e t DGOl, Sant Fr u i t ó s de 
Bages DG02, Navars DG03, BAIX CAHP: V a n d e l l ó s CF23, BAIX 
EHPORDA: Sant ^ F e l i u de Gu í x o l s EG02, La Bisbal d'Empordá 
EG04, Verges EÍGOS, P a í s EG14, L ' E s t a r t i t EG15, T o r r o e l l a de 
Hontgrí EG15, BERGUEDA: Puig-reig DG04, G i r o n e l l a DG05, 
Berga DG06, BARCELOHES: Barcelona (Hontjuic) DF27, Barcelona 
DF28, Badalona DF38, Sant A d r i á de Besos DF38, BAIX LLOBRE
GAT: Begues DF07, Ha r t o r e l l DF09, C a s t e l l d e f e l s DF16, Cas
t e l l d e f e l s DF17, Holins de Rei DF18, H a r t o r e l l DF19, E l Prat 
de Llobregat DF27, Sant F e l i u de Llobregat DF28, CONFLENT: 
V i l l e r a c DH5i, GIRONES: Bescanó DG74, Sant Gregori DG74, 
Vilanna DG74, Canet d'Adri DG75, Porqueres DG76, Ca s s á de l a 
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Selva DG83, Girona DG84, Celrá DG85, Banyoles DG85, Entre 
Llagostera i Vidreres DG92, Llagostera DG93, Celrá DG95, 
GARROTXA: Les Preses DG56, La Torre DG57 -X.Oliver-, Olot 
DG57, Santa Pau DG66, C a s t e l l f o l l i t de l a Roca DG57, Hieres 
DG75, Besalú DG77, HARESHE: Hontgat DF39, A l e l l a DF49, El 
Hasnou DF49, Premia de Dalt DF49, Premia de Har DF49, Mataró 
DF59, Sant Andreu de Llavaneres DG50, Arenys de Mar DG60, 
Sant Pol de Mar DG60, Tordera DG71, OSONA: Vic DG34, Torelló 
DG35, Seva DG43, Viladrau DG43, Manlleu DG44, Manlleu DG45, 
Santa Maria de Coreó DG45, Rupit DG55, PALLARS JUSSA: Tremp 
CG26, RIPOLLES: Sant Quirze de Besora DG36, R i p o l l DG37, 
SEGARRA: E l s Hostalets de Cervera CG61, SELVA: Hos t a l r i c 
DG62, Entre Sant H i l a r i i Santa Coloma de Farners DG63, El 
Pasteral DG64, La C e l l e r a de Ter DG64, Osor DG64, Amer DG65, 
Fogars de Tordera DG72, Host a l r i c DG72, Ha<?anet de l a Selva 
DG72, Hartorell de l a Selva DG72, S i l s DG72, Santa Coloma de 
Farners DG73, Blanes DGSi, Vidreres DG82, Caldes de Halave
l l a DG63, Riudellots de l a Selva DG63, Tossa de Har DG9i, 
TARRAGONÉS: Tarragona CF55, A l t a f u l l a CF65, VALLES ORIENTAL: 
Hartorelles de Baix DF39, Hollet del Valles DF39, El Figueró 
DG31, Aiguafreda DG32, Cardedeu DG40, La Roca del Va l l e s 
DG40, Cardedeu DG41, Sant Pere de Vilamajor DG4i, L l i n a r s 
del Valles DG50, Palautordera DGSi, Sant Celoni DGSi, Gualba 
de Dalt DG52, Gualba de Baix DG61, La B a t l l o r i a DG6i, VALLES 
OCCIDENTAL: Cerdanyola del Valles DF29, Sabadell DF29, Mont
eada i Reixac DF39, Vacarisses DGOO, Terrassa DGiO, Caste
l l a r del Valles DG20, Sabadell DG20, Sentmenat DG20, Caldes 
de Montbui DG30. 

21. Stenataphrwa Trin. 

El nombre d'espécies d'aquest genere és de 3 segans DAHLGREN & al. 

(1985) i de 7 segans YOUNGNER (1985) i CLAYTON & RENVOIZE (1986). Es un 

genere propi de les regions litorals tropicals i subtropicals. 

21.1. Stenatapbrua seamdatua (Valter) O. Kuntze, Revis. Gen. 2: 794 (1891) 

=Panicum dímldlatum L., Sp. Pl. 57 (1753) 

= Jscbaeaum secundatua Valter, Fl. Carol. 248 (1788) 
-Stenotaphrum americanim Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac. tab. 98 (1822) 
=Stenataphrum glabrvm Trin var. aaericanuw (Schrank) Dbll in Martius, 
Fl. Eras. 2: 300 (1877) 
=Stenotapbrvm díaidiatum (Thunb.) Vood var. americanum (Schrank) 
Hackel in Stuck., Ann. Mus. Nacional Buenos Aires 21: 57 (1911) 
2n= 18-20 (FEDOROV, 1974) 

L'árfea de distribució original d'aquesta especie es troba a les regions 

litorals tropicals i subtropicals, encara que LIZET (1981) i YOUNGNER 

(1985a) la consideren neotropical. A Fran9a es coneix des de mitjans del 

segle passat al País Base francés (THELLUNG, 1912; LIZET, l.c). A la 
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Península es coneix des de comengaments d'aquest segle. ATERIDO (1903) 

l'indica molt abundant des de Santander fins la Corunya. SAMPAIO (1935) diu 

que a la part septentrional de Portugal hi va ésser introdu'ida peí seu 

cultiu com a gespa vers 1915. 

A l'Argentina viu en terrenys una mica halóflls al costat de Paspalum 

vaginatum (CABRERA, 1949), mentre que al sud del Brasil viu a les clarianes 

del Manglar (O. DE BOLOS, com. pers.) 

A Catalunya és una especie cultivada de vegades ais jardins com a ges

pa, especialment ais indrets temperats 1 cálids. L'hem trobada en estat 

subspontani a diverses localitats, principalment litorals. Es fa ais erms, 

marges de camins, escossells d'arbres, entre les vies del tren, etc. Es una 

especie molt vigorosa i colonitzadora, que produeix nombrosos estolons,* és 

forga resistent a la secada i a una certa salinltat edáfica, encara que no 

aguanta les gelades. Floreix i fructifica des de mitjan estiu fins a fináis 

de tardor. Al Prineipat la considerem una especie subspontánia en expansió 

i atenent a la classificació de KORHAS (1978) es tracta d'un epecófit. 

A la Península Ibérica, a mes de (Cantabria, Galicia i Portugal ens 

consta d'Astúries (DÍAZ & FERNAHDEZ, 1979) i del País Base (ASEGIHOLAZA S 

al., 1984). CLAYTOH Ün TUTIN & al., 1980) l'indica naturalitzat a les 

Agores, Balears, Franga, Espanya, Portugal i Sicilia. 

Dades bibliográfiques i d'hgrbari 

CASASAYAS, T. & MASALLES, R.M. 1981: Maresme, Barcelonés. 

Dades .própies 

ALT EMPORDA: Figueres DG97, BAU CAMP: Cambrils CF34, BAU EMPORDA: Sant 
Feliu de Guíxols, BAIX LLOBREGAT: Castelldefels DF16-17, BAIX PEIBDES: 
Calafell CF76, Segur de Calafell CF86, BARCELOIES: Barcelona (Sarria) DF28, 
l'Hospltalet de Llobregat DF28, Badalona DF38, GARRAF: Cubelles CF86, Sitges 
DF06, MARESME: Premia de Mar DF46, el Masnou DF49, Mataró DF59, Sant Andreu 
de Llavaneres DG50, Caldetes DG60, Tordera DG71, SEL¥A: Tossa de Mar DG91. 

22. Stipa L. 

Aquest genere compren unes 300 especies natives de les regions 

temperades l cálides-temperades d'arreu del món ÍDAHLGRBH & al., 1985; 

CLAYTOH » SEHVOIZB, 1985). Son especies tipiques de les estepes seques i 
deis vessants rocosos. 
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22.1. Stipa papposa lees, Agrostologia Brasiliensis 377 (1629) 

= Ca2amagrostis plumosa Sprengel, Syst. Veg. 1; 253 (1825) 
=Stipa papposa Delile, Ind. Sem. Hort. Mansp. 7 (1849) 
^Stipa delilei Steudel, Syn. Plant. Glum, 1: 126 (1855) 
=Stipa tenuiflora Philippi, Linnaea 33: 281 (1864-65) 
Ic: CASASAYAS & FARRAS, 1985: 163 
2n= 40-42-44 (FEDOROV, 1974) 

Especie originaria d'América del sud: Brasil, üruguai, Argentina i Xile, 

on viu tant en prats naturals com en camps abandonats (MATTHEI, 1965; CARO 

& SAHCHEZ, 1973). Al CE de l'Argentina creix en sois ben formats i drenats 

formant comunitats florísticament molt riques; fisionomicament són prats 

amb una gran cobertura i amb 2 estrats, un superior d'uns 60-70 cm d'altura 

i un de rastrer mes baix. Aquesta especie forma 1'estrat alt amb S. neesia-

na, S. hialina i Faspalum dilatatum, mentre que l'estrat inferior és format 

per Lippia canescens, Cynodon dactylon, Trifolium repens i Medicago lupuli-

na, entre altres. Rep els noms de "pasto duro, plumerillo, flechilla mansa i 

espartillo". Dona una pastura ordinaria i poc productiva degut a la poca 

vigorositat- de la planta; no obstant, és una farratgera d'emergencia que 

resisteix les aixafades deis animáis (ROSEHGÜRTT, 1946; CARO & SAHCHEZ, 

l.c). 

A Europa ens consta introduida ais assecadors de llana de prop de 

Montpeller (GODROH, 1853) i de la Gran Bretanya, on va aparéixer en uns 

fruiterars adobats amb borra de llana (RYVES, 1974). 

A Catalunya várem trobar-la la tardor de 1983 al Valles Occidental. 

Creixia en erms i marges de carrers i camins de Sabadell (DF29). En l'ac

tualitat encara hi creix de forma abundant. Floreix i fructifica a l'estiu i 

comengaments de tardor. Al Principat la considerem una especie adventicia i 

un epecófit segons la classificacíó de KORHAS (1978). Semblantment a Franga 

i Gran Bretanya, sembla que el vector d'introducció d'aquesta especie a 

Catalunya és el comerg de la llana. 

Dades bibliográfiques í d'herbari 

CASASAYAS, T. & FARRAS, A. 1985: Sabadell DF29. 
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23. Tríticua L. 

Aquest genere compren 10-20 especies natives de la part oriental de la 

regió mediterránia fins a l'Iran (CLAYTOlí & REHVOIZE, 1986). El blat va 

ésser una de les primeres plantes domesticades per l'home fa uns 9500 anys 

(LAHGER & HILL, 1982; CLAYTOH & REHVOIZE, l.c). El cultiu del blat va 

comentar possiblement al Próxim Orient: nord de Siria, SE de Turquía i parts 

de l'Iran, área on hi ha els seus progenitors silvestres. En el curs de la 

domesticació el Wat ha perdut la capacitat de disseminació efectiva de les 

seves llavors i ara depén totalment de 1'acoló de l'home per la seva 

dispersió. El cultiu del blat és un exemple clássic d'evolució mitjannant la 

poliploidla. Les diferents especies d'aquest genere formen una serie de 

poliploides basada en x=7. Hi ha tres nivells de poliploidla: diploides 

(2n=14), tetraploides (2n=28) i hexaploides (2n=42) (CLAYTOH & REHVOIZE, 

l.c; FELDMAH, l.c). Els blats tetraploides 1 hexaploides contenen material 

genétic deis generes Aegilaps i Sécale. Segons PIHTHUS (1985b) el blat és 

el cereal mes cultivat i ocupa el 20% de les terres cultivades. S'han pro

duit mes de 17.000 varietats diferents i el seu conreu s'estén per una am-

plíssima zona que va des deis 67S H a Horuega, Finlandia i Rússia, fins a 

452 S a l'Argentina, encara que a les regions tropicals i subtropicals está 

restrlnglt a les zones mes elevades (FELDMAH, 1979). Les especies mes cul

tivades en l'actualitat son T. durum i T. aestivum (CLAYTOH & REHVOIZE, 

l.c). Com d'altres generes de cereals, s'han descrit una gran quantitat de 

táxons del genere Triticam, que sovint presenten un tractament taxonómic 

controvertit. Per aquest motiu, i degut a la seva complicada historia gené

tica, el nombre d'espécies és variable segons els diferents autors. 

23.1. Triticua aestivua L., Sp. Pl. 85 (1753) 

= Triticum sativua Lam., Fl. Fr. 3: 625 (1778) 
= Triticua vulgare Vill., Hist. Pl. Dauph., 2: 153 (1787) 
2n= 42 (FiDOROV, 1974) 

Es una especie hexaploide de la qual s'ha trobat restes arqueológiques a 

Siria, datades en 7000 anys aC (FELDMAH, 1976). En el cinqué mil.lenl sembla 

que va arribar a la part central i occidental de la regió mediterránia. 

Formes compactes de blat hexaploide eren cultivades a fináis del quart 

mil.lenl aC a l'Europa central i occidental (FELDMAH, l.c). Pels xinesos que 

el cultivaven des de 2700 anys aC era un do del cel, i era una de les 5 
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llavors seabrades en la cerimónia anual, al costat del sorgo, arrós, pañis i 

soja, que va instituir l'emperador Cbin-Song. Aquesta especie compren totes 

les culti-vars de blat que s'utilitzen per a fer pa i pastlssos (PIHTHUS, 

1985), 

A Catalunya és un cereal cultivat i algunes vegades hem trobat peus 

escapats de conreu en marges de camps, camins, rieres, etc, Al Prineipat la 

considerem una especie subspontánia i segons la classificació de KORNAS 

(1978) és un ergasiofigófit. 

HUKPHRIES (in TUTIN & al., 1980) l'indica molt cultivat arreu d'Europa 

excepte a la part nord. 

Pades blblíográfiqyes,i d'herbari 

MARCET, A. 1953: Montserrat. 

Pades própies 

BAGES: Moiá PG22, BAIX PENEDES: L'Arbo? CF86, MARESME: Sant Andreu de 
Llavaneres DG50. 

23,2. Tritiam durua Desf., Fl. Atl. 1: 114 (1798) 

2n= 28 (FEDOROV, 1974) 

Aquesta especie tetraploide sembla que ha aparegut mes recentment, ja 

que la troballa mes antiga, datada en 300 anys aC, fou feta en una pirámide 

del temps deis Ptolomeus (ERROUX, 1979). Es el blat que s'utilitza per a fer 

pastes: sémola, macarrons, tallarines, etc. 

A Catalunya és forga cultivat i l'hem trobat subspontani ais mateixos 

ambients que l'espécie precedent. Es una planta subspontánia i un ergasiofi

gófit segons KORNAS (1978). 

HUMPHRIES (in TUTIN & al., 1980) l'indica molt cultivat a la regió 

mediterránia i mes rarament a la resta del sud i CS d'Europa. 

Dades própies 

ALT EKPORDA: Pont de Molins DG98, BERGUEDA; La Pobla de Lillet DG17, 
KARESKE: Calella DG70, OSOIA: Cantonigros DG55. 
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23.3. Tritictm turgidim L., Sp. Pl. 86 (1753) 

2n= 28 (FEDOROV, 1974) 

Especie tetraploide cultivada de vegades a Catalunya. Sois l'hem trobada 

subspontánia en indrets ruderals de les comarques de la (^rdanya i del Baix 

Penedés. Floreix i fructifica a fináis de primavera i a l'estiu. Es un 

ergasiofigófit segons la classificacíó de KORIíAS (1978). 

HÜKPHRIES (in TUTI5 & al., 1980) l'indica cultivat localment arreu 

d'Europa, pero de forma mes important a la seva part meridional. 

Dades próples 

BAHA CERDAKYA: Puigcerdá DG19, BAn PEIEDES: Segur de Calafell CF86. 

24. Zea L. 

Genere monotípic segons DAHLGREN S al. (1985) i RYVES (1974), mentre 

que per CLAYTON & RENVOIZE (1986) conté 4 especies originarles d'América 

Central. Aquests últims autors afegeixen que les altres 3 especies són tan 

diferents de Z, mays que sovint s'inclouen en un altre genere; no obstant, 

pensen que cal incloure-les a Zea, 
24.1. Zea mays L., Sp. Pl. 971 (1753) 

N.V.: blat de moro 
2n= 20 (FEDOROV, 1974) 

Aquesta especie no es coneix en estat espontani. També es desconeix el 

seu origen exjscte, encara que es pensa que prové d'América central. A Méxic 

hi viu una especie molt semblant, el teosinte iEucblaena mexicana ó Zea 

mexicana d Zea mays subsp. mexicana), planta anual que té la mateixa 

dotació cromosómica que el blat de moro i amb el qual s'hibrida molt fácil

ment i dona descendencia fértil (GOODMAN, 1976; MATHON, 1981; LANGER & 

HILL, 1982). Ambdues taxa difereixen fonamentalment en la inflorescencia 

femenina. Tripsacum, és un altre genere silvestre molt proper a Zea 1 les 

seves especies -excepte una- també s'hibriden amb el blat de moro (GOODMAN, 

l.c). SemMa que hi ha diverses hipótesis per a explicar l'origen d'aquests 

tres generes. Una és que Zea, Tripsacum i Euchlaena provenen d'un ancestro 

comú. L'altre és que el blat de moro ha derivat de la teosinta; la tercera 
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és que la teosinta ha derivat del blat de moro i una altra que diu que 

aquest és un híbrid (GOODMAN, l.c; LANGER & HILL, l.c). 

La domesticació del blat de moro sembla que es va produir fa uns 7000-

9000 anys, ja que s'han trobat granes que s'han atribuit a un blat de moro 

rudimentari a Tehuacan (GOODMAN, l.c; CLAYTON & RENVOIZE, l.c; MATHON, 

l.c). Grans de pol.len propers al del blat de moro s'han trobat a Méxic i 

daten de 60.000-80.000 anys (MATHON, l.c; GOODMAN, l.c; LANGER & HILL, 

l.c). Segons VAVILOV (1949-50), el blat de moro ha representat a América el 

mateix paper que el blat en els centres d'origen del Vell Món. C. Colom va 

constatar el cultiu del blat de moro per part deis indis a les Antilles 

l'any 1492, i va veure que era un deis seus aliments básics. Fou transportat 

a Europa i conreat per primer cop a Sevilla el 1494 (BRANDOLINI, 1970). Se

gons FONT I QUER (1976) aquesta especie ja s'havia introduít a Espanya 

l'any 1520 com a planta ornamental. Fins a mitjan segle XVI no es va incre

mentar el seu conreu i es va estendre peí sud d'Europa, i al cap d'un segle 

ja hi era el conreu mes important (BRANDOLINI, l.c). 

En l'actualitat compren nombrasíssimes varietats. El fet de presentar 

les flors masculines i femenines separades ha contribuit favorablement en 

la seva millora, ja que permet controlar la pol.linització, i aquesta és la 

base de prodúcelo del blat de moro híbrid. Es, juntament amb el blat i 

l'arrós, un deis cereals mes cultivat. Els Estats Units contribueixen quasi 

amb la meitat de la prodúcelo mundial, encara que és un conreu important a 

totes les regions cálides i temperades d'Europa, Asia, América del sud i 

África (THELLUNG, 1912; HANVAY & RITCHIE, 1985). El gra s'utilitza com 

aliment deis animáis 1 de l'home, i la planta verda o seca com a farratge. 

Del gra també se n'obté sucre, oli, alcohol, etc. 

A Catalunya és una planta molt cultivada, amb una gran quantitat de 

varletats. De vegades es troben plantes en estat subspontani ais marges de 

camps, carreteres, camins, vores deis rius, etc. Presenta una distribució 

dispersa peí país. El seu estatus dins la flora catalana és de subspontánia 

1 segons la classificació de KORNAS (1978) es tracta d'un ergasiofigófit. 

Floreix i fructifica a l'estiu i tardor. 

TUTIN (in TUTIN & al., 1980) l'assenyala extensament cultivat peí seu 

gra al S i es d'Europa, 1 mes recentment com a planta farratgera, principal

ment en parts del nord d'Europa. 
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Dades bibliográfiques 1 d'herbarl 

VAYREDA, E. 1919-20: Cultivat i subspontani a la Mare de Déu del Mont. 
VIGO, J. 1893: Algún cop subspontani a la Valí de Ribes. DG38. 

Dades própies 

ALT ORGELL: Castellnou de Bassella CG55, Coll de Hargó CG67, AIOIA: 
Castellfollit de Riubregós CG72, B A U CAMP: La Selva del Camp CF46, 
GAEROTIA: Mieres DG76, GIEOIES: Sant Jordi Desvalls DG95, MARESME: Mataró 
DF59, lOGÜEEA: Linyola CG21, SELVA: Santa Coloma de Farners DG73, VALLES 
ORIEITAL: Sant Celoni DG51. 
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SINTESI I CONCLUSIONS 





Treballar amb flora exótica no és fácil degut, principalment, a la manca 

de material d'herbari i bibliográfic d'altres regions. La tasca mes difícil 

d'aquest estudi ha estat determinar correctament les especies, i per a poder 

tirar endavant aquesta feina ha calgut fer observacions i teñir dades pre

cises sobre les especies introduides, conéixer amb exactitud de quines 

especies es tracta, d'on provenen, com s'han introduit, época d'introducció i 

grau de naturalització. També cal afegir que en els estudis sobre flora ad

venticia és molt dificil estar segur de la novetat d'una introdúcelo degut a 

la gran dispersió de nombrósissimes notes 1 articles aparegudes a diverses 

revistes, sovint locáis. 

Com ja s'ha esmentat abans, 1'existencia de flora exótica en un pais 

está directament relacionat amb l'home i les seves activitats. Especialment 

l'augment del comen; i deis viatges ha ajudat a traspassar les barreres na

turals que impedien l'expansió de determinades especies. 

L'increment de les especies al.lóctones presenta una correlació positiva 

amb la sinantropització i la intensitat de la influencia de l'home. Amb 

l'augment de la sinantropització s'está produint una expansió deis terrenys 

degradats i una cosmopolítització de la flora. 

Per aquesta causa hi ha unes especies que reculen mentre que d'altres 

augmenten la seva área de distribució. Les mateixes causes que provoquen la 

progressió d'unes especies son la causa de la regressió d'unes altres. 

Les especies exótiques poden introduir-se en un país grácies a l'acció 

voluntarla de l'home o bé de forma accidental. La majoria d'espécies al.lóc

tones es comporten com efemerófits i desapareixen al poc temps d'introduir-

se. Fomés una petita part és capa? de tolerar les condicions ecológiques del 

nou país 1 s'acaba naturalltzant. 

La gran majoria d'espécies exótiques viuen formant part de les comu

nitats arvenses i ruderals (epecóflts), és a dir, en hábitats molt alterats 

i influits per l'home i les seves activitats. Relativament poques especies 

s'integren en comunitats seminaturals (hemiagriófIts) i un nombre molt re-

duit aconseguelx entrar en comunitats relativament poc alterades (holoagrló-

flts). 

Els principáis factors que actúen sobre les especies al.lóctones son els 

factors climátics i els factors blológics, principalment de competencia. El 
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pH sembla no afectar gaire a les especies al.lóctones, Ja que en general 

viuen en sóls amb un ampli gradient de pH. 

Generalment les especies al.lóctones anuals son dominan ts en ambients 

de modificado forga sovintejada <erms vora les cases, conreus de plantes 

anuals, Jardins, etc), mentre que les perennes es fan preferentment en am

bients relativament poc alterats (marges de boscos, vores de rius, etc.). 

A les vies del tren hi viuen sobretot especies tero fites i algunes espe

cies perennes amb capacitat de rebrotíur. Entre l'empedrat de les andanes hi 

abunden les especies forga termófiles que poden aguantar molta llum i es-

calfor a l'estiu (.Sparobolus indicus, Eupborbia maculata). Ais regadius i ais 

marges de rius apaa-eixen durant l'estiu i tardor tota una colla d'espécies 

d'origen subtropical, amb uns requeriments ecológics d'escalfor i d'humltat 

que troben en aquests indrets i en aquesta época de l'any. 

Un deis ambients mes ric en especies exótiques és el deis marges deis 

rius, possiblement perqué es tracta d'ambients oberts, amb forga nutrients i 

amb un aport constant de llavors mitjangant l'aigua. 

El percentatge d'espécies ben adaptades ais primers estadis de la suc-

cessió és mes alt entre terófits que en qualsevol altra forma biológica, 

mentre que ais estadis mes avangats predominen especies perennes. 

Maltes especies exótiques son males herbes. Pero no cal oblidar que una 

mala herba en una regió pot ésser considerada com una planta útil en una 

altra i , a mes, moltes especies cultivades en l'actualitat provenen de males 

herbes. Un exemple ciar son la civada i el ségol que, en regions fredes, 

durant el desenvolupament de l'agrlcultura eren males herbes mes produc-

tlves que els sembrats d'ordl i de blat, 

Moltes vegades les males herbes exótiques invasores son genéticament, 

morfológica i ecológicament diferents de les formes que viuen a l'área de 

distribució natural. L'éxit d'aquestes especies ve ajudat per la manca d'ene-

mies naturals que controlin les seves poblacions i la possibilitat de tro-

bar condicions mes favorables, amb menys competencia, que a la seva regió 

d'origen, Hi ha també plantes que produeixen substancies que inhibeixen la 

germinado d'altres especies. Erigeron annuus i Solidago altissima, per 

exemple, excreten substancies al.lelopátiques per les reís. 

Hi ha especies que s'introdueixen en un indret per a ésser cultivades i 

que després esdevenen invasores, com és el cas á'Abutilon tbeopbrasti ais 

Estats Units i de Lantana cámara a l'India i a d'altres paisos tropicals. A 
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Catalunya es comporta semblantment, Robinia pseudacacia, (encara que no en 

el grau de les dues especies abans esmentades), una especie americana que 

s'está introduint en fondalades humides desplagant les especies naturals. 

D'altres vegades l'establiment d'espécies exótiques pot provocar una 

disminució o supressió deis táxons natius. Per exemple, a Catalunya Bidens 

tripartita está essent substituit per B, frondosa. Per tal de poder conser

var la vegetado natural seria necessari saber si les especies introduides 

de forma voluntaria poden arribar a desplagar la vegetado autóctona. 

Encara que moltes males herbes exótiques són anuals, algunes de les 

males herbes mes perjudicials són perennes: Artemisia verlotiorum, Áster 

pilosus, Solidago altissima, Sorgbum halepense, etc. Aquesta última especie 

és una mala herba molt corrent ais conreus de regions tropicals, subtropi

cals i temperades. La seva agressivitat i persistencia provenen de la com

binado de la prolífica prodúcelo de llavors i de rizomes vigorosos. Diver

sos estudis mostren que quan aquests rizomes es tronquen o són alterats es 

posa en marxa una gran prodúcelo de tiges. 

Els canvis en l'agricultura poden determinar grans variacions en la 

flora arvense. Per exemple la irrigado i els herbicides poden provocar 

modificacions importants per l'explossió d'espécies, abans en equilibri i de 

poca importancia, que degut a la resistencia ais herbicides poden esdevenir 

invasores i dominants. 

Hi ha especies arvenses que també són ruderals, pero hi ha ruderals que 

no són mai arvenses, possiblement perqué ais camps hi ha molta mes compe

tencia que en els indrets ruderals. He obstant, amb la utilització d'herbi

cides succeeix que algunes especies arvenses reculen, deixant un espai que 

passen a ocupar especies ruderals resistents ais herbicides i que abans 

eren incapaces de competir en els ambients arvenses, de manera que els am

bients ruderals poden actuar com un reservori d'espécies eurvenses poten

ciáis. 

Des de fa uns anys s'está produint un canvi important en la composició 

i comportament de les especies exótiques. La distrlbució de molts arqueóf its 

s'está reduint de forma molt notable, degut sobretot ais canvis de la tecno

logía agrícola: ús d'herbicides, neteja de llavors, tendencia ais monocultius, 

etc. Per altra banda, hi ha tota una serie de plantes de recent introdúcelo 

(neófits sensu Keusel 1943, kenófits sensu Komas 1968, xenófits sensu 

Greuter 1971) que s'están expansionant rápidament. 



La majoria d'arqueófits son males herbes especialistes, és a dir, espe

cies que, al llarg de la historia de l'agricultura han evolucionat paral.le-

lament amb unes plantes cultivades i s'han adaptat a un determinat tipus de 

conreu. Moltes d'aquestes especies arvenses associades a unes determinades 

plantes cultivades des d'antic ara s'extingeixen a les zones d'introducció i 

sois persisteixen en el seu óptim climátic, on la majoria son mes compe

titives i poden viure en ecosistemes menys humanitzats. Els motius d'aques

ta reculada son, principalment, la neteja de llavors i la utilització d'her

bicides. 

Peí contrari, i especialment durant aquest segle s'está manifestant un 

increment molt considerable de les males herbes no especialitzades, anome

nades també colonitzadores, especies que no están adaptades a cap tipus de 

conreu, sino que poden prosperar en una gran varietat de condicions ambien

táis i d'ecosistemes. 

La influencia de l'home sobre la flora de Catalunya data de temps molt 

antics. Segons Guillerm & Trabaud (1980) fa uns 500.000 anys que l'home co

menta a freqüentar la regió mediterránia, encara que, segurament, la modifi

cació produida en aquells temps antics era insignificant en comparado amb 

la que s'está produint en aquests darrers segles. 

L'origen i la composició de la flora exótica catalana ha anat canviant 

en les diferents époques. La regió d'origen de gran part deis arqueófits es 

pot situar a l'Orient Mitjá i a l'Asia central i oriental, mentre que el 

principal centre d'origen de les especies introduides mes recentment és el 

continent americá. De fet, fins el segle XVI Europa estava dominada per 

conreus de plantes origináries del SV i SE d'Asia, mentre que després de 

1'arribada al continent americá es va produir un gran canvi en les especies 

introduides, no sois per a menjar sino taunbé per a jardins. 

L'explicació d'aquest canvi de procedencia és fácilment atribuible ais 

intercanvis comerciáis, (^talunya s'assortelx de molts productes americans, 

sobretot granes per a pinso. Aqüestes granes no sempre venen netes, sino 

que moltes vegades están plenes d'impureses i , entre aqüestes, s'hi troben 

llavors de males herbes. 

A Catalunya, com a prácticament la resta de paisos europeus, hi ha una 

clara disminució en la proporció d'espécies exótiques des del litoral medi-

terrani cap a l'interior del país, i el mateix passa a mesura que augmenta 
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l'altitud; les comarques de muntanya presenten molt poques especies exóti

ques en comparado amb les comarques de térra baixa. La freqüéncia mes alta 

es troba, com és de preveure, al voltant de les ciutats mes grans i en zo

nes amb molts regadius, mentre que a les regions on hi ha grans extensions 

de comunitats naturals -sobretot boscos-, o bé en zones de conreus "de seca, 

el percentatge és molt baix. En conseqüéncia, les comarques litorals i pre-

litorals son les mes riques en especies, mentre que les mes pobres son les 

comarques pirinenques. 

El nombre exacte o estimat de les especies exótiques introduides a 

Catalunya és difícil d'establir degut, per una banda, a problemes taxonómics 

i per l'altra a l'existéncia d'espécies amb un estatus poc ciar. En general, 

aquest tipus de plantes han estat poc apreciades i , per tant, poc col.lec-

tades per part deis botánics. Si en époques passades hom hagués seguit la 

seva evolució quan eren mes rares a la centrada, en l'actualitat sabriem 

alguna cosa mes sobre la historia de la seva expansió al país i el seu 

comportament. Per aquesta rao és dificilíssim de saber, en l'actualitat i 

amb la informado recollida, si es tracta d'espécies autóctones o bé d'al-

lóctones. 

Els resultats d'aquest estudi es basen en la investigado duta a terme 

per nosaltres sobre la flora al.lóctona entre els anys 1980 i 1986, a mes 

de les dades bibliográfiques i d'herbari d'altres autors anteriors o contem

peran is. 

El nombre total d'espécies al.lóctones que inclou aquest catáleg és de 

461, distrlbuides en 99 famílies: 2 de pteridófits, 2 de gimnospermes i 95 

d'angiospermes, de les quals 82 son dicotiledónies i 13 monocotiledónies. 

Hi ha 289 generes representats: 2 son pteridófits, 6 gimnospermes i 281 

angiospermes, deis quals 231 son dicotiledónies i 50 monocotiledónies. 

De les 461 especies 2 son pteridófits, 7 gimnospermes i 452 son angi

ospermes, de les quals 377 son dicotiledónies i 75 monocotiledónies. 

Les famílies amb mes especies son: asterácies (73), poácies (40), fabá-

cies (27), Eolanácies (23), amarantácies (21), rosácies <19), brassicácies 

(17) i lamiácies (15). A la TAÜLA 1 s'han ordenat les famílies peí número 

d'espécies (fins a 5), albora que, per cada familia, també s'indica el nombre 

de generes i el nombre d'espécies que provenen d'introduceions voluntarles o 

accidentáis. 
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De les famílies amb menys de 5 especies n'hi ha 6 amb 4 especies ca

dascuna d'elles: arecácies, crassulácies, iridácies, morácies, oxalidácies i 

salicácies. 8 famílies amb 3 especies: agavácies, balssuninácies, bignoniá-

cies, boraginácies, cactácies, litrácies, malvácies, verbenácies. 9 famílies 

amb 2 especies: asclepiadácies, betulácies, cupressácies, geraniácies, juglan-

dácies, mirticies, papaverácies, sapindácies 1 ulmácies; i 48 famílies amb 1 

sola especie. 

De les 99 famílies n'hi ha 50 que sois teñen un genere i una especie (2 

pteridófits, 41 angiospermes dicotiledónies i 7 angiospermes monocotiledó

nies). 

Bis generes amb mes especies són Ámaranthus (18), Canyza, Oenatbera i 

Solanum (8), Eupborbia i Prunus (7) i Acacia (6). 

Hi ha 204 generes amb una sola especie: 2 pteridófits, 5 gimnospermes, 

165 dicotiledónies i 32 monocotiledónies. 

Hi ha 7 famílies (totes dicotiledónies) amb 1 sol genere i mes d'una 

especie: balsaminácies, geraniácies, hipericácies, juglandácies, litrácies, 

mirtácies i oxalidácies. 

Totes les especies de les cupressácies, pinácies, aizoácies, balsaminá-

cies, bignoniácies, cactácies, cesalpiniácies, crassulácies, lamiácies, mimo-

sácies, morácies, oleácies, poligonácies, rosácies, salicácies, verbenácies, 

vitácies, arecácies i iridácies han estat introduides de forma voluntaria. 

Mentre que totes les especies de litrácies provenen d'introduccions involun-

táries. 

Les famílies mes nombroses (asterácles i poácies) comprenen aproxima

dament un 50% d'espécies d'introducció voluntaria i un 50% d'accidental 

(TADLA 1). 

La majoria d'espécies de les apiácies, brassicácies, cariofil.lácies, 

cucurbitácies, fabácies i liliácies han estat introduides de forma volun

tarla. Mentre que la majoria d'espécies de les amarantácies, onagrácies, 

escrofulariácies i ciperácies procedeixen d'introduccions involuntarios. 

L'espectre del total d'espécies al.loctones catalanes (Fig. 1) mostra que 

mes de la meitat de les especies introduides (53%) sois apareixen en estat 

subspontani; les naturalitzades (provinents d'introduccions voluntarles i 

accidentáis) representen un 36 % i les especies adventicios no naturalit

zades un 9%. 
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En el conjunt de la flora al.lóctona de Catalunya (461 especies) n'hi ha 

316 (64.54%) introduides de forma voluntaria peí seu cultiu, mentre que la 

resta, 145 (31.45%) son d'introducció involuntaria o accidental. De les 316 

introduides voluntar iament sois 74 son especies naturalitzades, mentre que 

242 son subspontánies. D'aquestes subspontánies només 79 son freqüents, 

mentre que les altres 163 sois apareixen escadusserament (Fig. 16, TAULES 

4, 5). 

De les 145 especies introduides de forma accidental o involuntaria, 95 

es troben naturalitzades, mentre que 43 son adventícies i 7 presenten un 

estatus dubtós. D'aquestes 43 especies adventícies 25 es poden considerar 

casuals o efímeres (TAÜLA 6, Fig. 16). 

El nombre total d'espécies naturalitzades a Catalunya és de 169 (36%), 

mentre que 285 (62%) son subspontánies o adventícies i 7 (2%) teñen un es

tatus dubtós (Fig. 1, TAULES 2, 3, 4). 

Després de l'análisi del total de la flora exótica es veu que la majoria 

d'espécies apareixen en ecosistemes artificiáis (epecófits 26.03%), un 20.1% 

apareixen també en ecosistemes seminaturals (hemiagriófits-epecófits) i no

més un 1.3% viuen en ecosistemes naturals (holoagriófits). (Fig. 2, TAULA 2). 

Comparant els percentatges de les especies d'introducció accidental i 

voluntaria (Fig. 11, 12) es veu que hi ha una gran predominancia de les es

pecies americanes provinents d'introduccions involuntáries, mentre que quan 

es tracta d'introduccions voluntarles el principal contlngent prové de 

l'área que abasta el SE d'Europa i el SV d'Asia, seguit molt d'aprop per les 

especies provinents d'altres origens 1 per les especies americanes. El 

percentatge tan elevat de l'apartat altres (23.41%) correspon a especies 

provinents d'altres origens, diferents a les concretades: per exemple, espe

cies origináries de la regló mediterránia central i occidental, Europa C, N 
o V, África central, trópics, especies d'origen dubtós i d'origen hortícola. 

Peí que fa a les especies naturalitzades es veu un gran predomini 

(63.15%) de les especies americanes d'introducció involuntaria, mentre que 

en les d'introducció voluntarla hl ha un percentatge una mica mes gran de 

les especies provinents de l'área que compren Asia SV i la regió mediterrá
nia oriental (Fig. 9, 10). Es important resaltar la foríja amb que s'han In

troduit les especies americanes, dones en tan sois 400-500 anys propor

cionen quasi el mateix percentatge d'espécies naturalitzades procedents 

d'introduccions voluntarles que en mes de 2000 anys les especies provinents 
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d'Asia SV i SE d'Europa (Fig. 9), i un percentatge elevadíssim (63.15%) en 

les especies naturalitzades d'introducció involuntaria, enfront del 11.57% 

d'espécies provinents del SE d'Europa i del SV d'Asia (Fig. 10). 

L'espectre del conjunt de la flora al.lóctona catalana (Fig. 15) mostra 

que el percentatge mes gran d'espécies prové d'América (32.3%), seguit del 

SE d'Europa-SV d'Asia (22.9%) 1 d'altres regions no especificados (20.6%). En 

conseqüéncia, hi ha dues regions de les quals són originarles mes de la 

meitat (55.2%) del conjunt de les especies. Aqüestes regions són el conti

nent americá i l'área formada per la regió mediterránia oriental i la part 

occidental d'Asia. Es interessant resaltar que la majoria d'espécies provi

nents d'aquesta área del Vell Kón han estat introduides de molt antic (al

gunes abans o durant 1'Imperi roma), mentre que les mes antigües de les 

provinents del Fou Món sois es remonten aproximadament a 4-5 segles. 

Utilitzant els índex de KOEFAS (1978) per tal d'analitzar la flora 

sinantrópica s'obtenen els següents resultats: 

- Index de sinantropització, S= arqueófits + agriófits + epecófits 

S= 255 especies 

- Index de modernització de la flora, M= agriófits + epecófits/ 

arqueófits 

M= 6.9 

- Index d'inestabilitat de la flora, 1= efemerófits + ergasiof igóf its 

1= 199 especies 

Aquests índex numérics serveixen per avaluar la flora sinantrópica 

d'una regió, de manera que els resultats obtinguts siguin fácilment compa

rables amb els d'altres regions. 

Fosaltres no hem pogut comparar els nostres resultats amb els d'altres 

autors. Ja que sois coneixem aquests índex aplicats a ciutats, ports, esta

cions i vies de tren, etc., d'Europa Central i no a flores regionals s i 

milars. 

Algunes conclusions que s'obtenen després d'aplicar aquests índex a 

diverses ciutats de Catalunya són que el nombre d'espécies naturalitzades 

augmenta amb el tamany de les ciutats i també en ciutats situades a la part 

oriental i sudoriental del país en comparado amb les que es troben al cen-

tre-nord i a la part occidental. 
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Aquest estudi representa una base, un punt de partida per tal de poder 

analitzar i estudiar millor la flora al.lóctona, i així poder iniciar moltes 

investigacions particulars sobre el tema. Queden encara moltes qüestions per 

a resoldre, tant d'ordre ecológic, taxonómic, historie, genétlc,... 

Encara que s'ha intentat fer un tractament homogeni, els problemes ta

xonómics i la diferent informado trobada per a cadascuna de les especies 

han fet que aixó no sempre hagi estat possible. 

Cal assenyalar que d'engá l'any 1986 han aparegut publicacions que in

clouen especies introduides a Catalunya que no consten en aquest catáleg. 

Aixó és degut a que nosaltres vam tancar la llista a l'any 1986 i afegir 

una nova especie representa fer un buidat important de bibliografía i d'her

bari, buidat que comporta molt de temps. 

L'estudi de la flora al.lóctona és obert, mal s'acaba, sempre hi ha espe

cies noves que s'introdueixen i d'altres que desapareixen. Es evident que 

amb l'aparició d'aquest estudi hi haurá controversia i discussions sobre la 

presencia, abséncia o estatus d'algunes especies d'aquest catáleg. Aixó pero, 

considerem que será positiu peí conelxement integral de la flora. 
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